
 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER EXECUTIVO 

CGC 04.876.710/0001-30 

 
LEI Nº 666/2006GABPREF                                                                                                               Curralinho, 29/12/2006.    
 

Reestrutura o Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Curralinho, e Regulamenta o Concurso 
Público 01/2001, Cria Cargos, Estabelece Padrão de 
Vencimentos e dá Outras Providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO, faço saber que a  Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei. 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Fica reestruturado o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Curralinho, que passa a ser 
organizado e disciplinado na forma desta lei. 
Art. 2º - O Plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos de Curralinho obedece ao 
regime jurídico único e as leis municipais 384/95 e 385/95. 

Capítulo II 
DA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO 

Art. 3º - São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental. 
 § 1º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 
 § 2º - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso. 
Art. 4º - O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada 
Poder. 
Art. 5º- A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

Capítulo III 
DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 6º - O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, 
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição 
do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e 
ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. 
Art. 7º. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 
 § 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização são os fixados  no edital,  
publicado no Diário Oficial do Estado. 
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com 
prazo de validade não expirado. 

Capítulo IV 



DA POSSE E DO EXERCÍCIO 
Art. 8º- A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, 
os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser 
alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 
§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. 
§ 2º - A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 
§ 3º - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.  
§ 4º- No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 
§ 5º - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º 
deste artigo. 
Art. 9º -. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo. 
Art. 10 -. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.  
§ 1º - É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse.  
 § 2º - O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para 
função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. 
 § 3º- À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício.  
Art. 11 -. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no 
assentamento individual do servidor. 
Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos 
necessários ao seu assentamento individual. 
Art. 12- Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixado em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta e quatro e 
observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. 
§ 1º - O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral 
dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.  
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. 
Art. 13- Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de 36 (trinta e seis ) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:  
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade. 
§ 1º - Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da 
autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que 
dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 
fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo. 
 § 2º - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao 
cargo anteriormente ocupado, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado 
em outro. 
 § 3º - O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão 
ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. 
 
 
 

 



Capítulo V 
DA ESTABILIDADE 

 Art. 14- O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 
adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.  
Art. 15- O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 
Art. 16- Serão considerados estáveis os servidores públicos municipais beneficiados pela disposição 
contida no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal vigente, que 
reconhece estabilidade àqueles que ingressaram no serviço público até a data de 05(cinco) de outubro 
de 1983. 

 
CAPÍTULO VI 

DA REESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 
 
Art. 17 - Ficam criados os cargos e vagas, no quadro de pessoal na estrutura administrativa da 
Prefeitura Municipal de Curralinho; 
I- Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 
II- Quadro de Cargos de Provimento em Comissão 
III- Quadro das funções gratificadas 
 
Art. 18 – Os cargos  de provimento efetivo são aqueles cuja investidura exige a aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos. 
Art. 19- A estrutura básica do quadro de cargos de provimento efetivo é constituída dos seguintes 
grupos: 
I- Grupo Auxiliar 
II- Grupo Médio 
III- Grupo Superior 

 DOS CARGOS DO GRUPO AUXILIAR 
Art. 20- Para os cargos do Grupo Auxiliar é exigida a escolaridade até a 8ª série do Ensino Fundamental  
e está dividido em 3(três) subgrupos: 
a) Subgrupo I – alfabetizado. 
b) Subgrupo II – escolaridade: Ensino fundamental incompleto até a 4ª série 
c) Subgrupo III - escolaridade: ensino fundamental completo. 
 
Art. 21- Os cargos integrantes do Grupo Auxiliar, com as respectivas denominações, escolaridade, 
habilitação e vencimento estão dispostos no anexo I desta Lei. 
 
 

DOS CARGOS DO GRUPO MÉDIO 
 
Art. 22- Para os Cargos integrantes do Grupo Médio é exigida a escolaridade de Ensino Médio 
Completo, ressalvados os cargos em que é exigida habilitação técnica. 
Art. 23- Os cargos integrantes do Grupo Médio, com as respectivas denominações, habilitação e 
vencimento estão dispostos no anexo II desta Lei. 

DOS CARGOS DO GRUPO SUPERIOR 
 
Art. 24- Para os Cargos integrantes do Grupo Superior é exigida a Conclusão de curso de 3º grau, na 
graduação específica de acordo com o cargo.  
Art. 25- Os cargos integrantes do Grupo Superior do grupo magistério, com as respectivas 
denominações, habilitação e vencimento estão definidos no anexo III desta Lei. 



§1°- Os ocupantes dos cargos do Grupo Superior perceberão gratificação de nível superior no 
percentual de 80% sobre o vencimento base, desde que devidamente comprovado por certificado de 
instituição reconhecida. 

DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

Art. 26- Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento de cargos de direção, 
chefia e assessoramento e seu provimento será em caráter provisório, fundado no critério de confiança 
do Chefe do Executivo Municipal. 
Parágrafo Único - A assessoria especial será exclusiva do gabinete do prefeito municipal, cuja 
quantidade e vencimento constante no anexo IV desta lei. 
Art. 27- Os cargos de provimento em comissão, com a sua quantificação e vencimento encontram-se 
definido no anexo IV desta lei. 

DO QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
Art. 28- O quadro das funções gratificadas destina-se ao atendimento de atividades de Direção e 
Assistência de Nível Intermediário, na estrutura organizacional e estão dispostas no anexo V desta lei. 
Art. 29- A designação para o exercício de função gratificada compete ao Prefeito Municipal e se dará 
exclusivamente dentre os servidores ocupantes de cargo efetivo. 
Parágrafo único – A gratificação por função não constitui vantagem permanente, mas vantagem 
transitória pelo efetivo exercício da função. 
 

CAPÍTULO VII 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 30- Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, 
nunca inferior a um salário mínimo. 
Art. 31- O vencimento dos cargos e empregos públicos é irredutível, conforme o disposto na 
Constituição Federal, artigo 37, inciso XV. 
Art. 32- A remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em Lei. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 33- São atribuições básicas dos cargos do grupo auxiliar: 
I- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Execução de serviços de limpeza, arrumação e de zeladoria, nas diversas 
unidades dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Curralinho, seja na cidade ou no 
interior do Município. 
Habilitação – Ensino Fundamental incompleto (alfabetizado). 
Atribuições Específicas: 
a) - Auxiliar no preparo de refeições e merendas em qualquer Secretaria Municipal; 
b) - Limpar, arrumar as dependências e instalações de prédios públicos, mantendo-os limpos e 
em condições de asseio; 
c) - Recolher o lixo da unidade em que estar em exercício; 
d) - Percorrer as dependências dos prédios públicos municipais, abrindo e fechando portas, 
janelas e portões, bem como, ligando e desligando pontos de iluminação, conforme a 
necessidade; 
e) - Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada; 
 f) - Executar outras tarefas afins. 



II - VIGIA. 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Vigilância de estabelecimento escolar e prédios e bens públicos de uso 
comum, dentro ou fora do Município. 
Habilitação – Ensino Fundamental incompleto. 
Atribuições Específicas: 
a ) - Manter vigilância permanente no período em que a Escola e ou prédio público estiver sob 
sua guarda; 
b) - Zelar pelo bom nome da Escola ou prédio público em que exerce atividade, evitando 
comportamentos não compatíveis com o estabelecimento de ensino; 
c) - Não permitir a entrada de pessoas estranhas no estabelecimento durante o período de sua 
atuação; 
d) - Zelar pela conservação das dependências do prédio, do mobiliário, equipamentos e 
materiais; 
e) - Verificar ao final do expediente a eventual existência de aparelhos ligados, luzes acesas, 
portas destrancadas, torneiras abertas, e etc.; 
f) - Providencias no início e no término de sua jornada sobre a abertura e o fechamento de 
portas e janelas do prédio público em que exerce atividade; 
g) - Exercer a função com responsabilidade, respeito, dignidade, seriedade e compromisso; 
h) - Não se ausentar do local de trabalho na hora em que mantém vigilância, bem como, é 
vedado o agrupamento com outros vigias para as práticas de jogos ou outro entretenimento, 
sob pena de ser instaurado procedimento administrativo; 
i) - Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem 
atribuídas pela administração. 
III-MOTORISTA HABILITADO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: dentro ou fora do Município. 
Habilitação – Ensino Fundamental completo, carteira de habilitação na categoria “d”. 
Atribuições Específicas: 
a - Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiro e 
cargas, ônibus e caminhões, e outros veículos enquadrados na categoria “d”; 
b - Verificar diariamente as condições de funcionamento do veiculo, antes da utilização: pneus, 
freios, embreagem, nível de óleo, etc; 
c - Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cinto de 
segurança;  
d - Orientar o carregamento e descarregamento de cargas, zelando pelas mesmas; 
e -Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso; 
f - Recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço; 
g - Executar outras atribuições afins. 
IV- MOTORISTA FLUVIAL 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: no Município, seja na sede ou interior. 



Habilitação – Ensino Fundamental incompleto 
Atribuições Específicas: 
a- Dirigir embarcações fluviais de pequeno e médio porte, transportando pessoas e materiais; 
b- Orientar-se pelas normas e práticas de navegação. 
 

V- AGENTE DE PORTARIA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Nas repartições públicas do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Fundamental incompleto 
Atribuições Específicas: 
a -Receber, orientar e encaminhar o publico; 
b -Zelar pela limpeza e manutenção das instalações, mobiliário e equipamento; 
c - Abrir e fechar as dependências da repartição; 
d - Apontar consertos necessários à conservação de bens e insta1ações;  
e - Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou 
quaisquer outros relativos a segurança da repartição; 
f - Prestar informações ao publico sobre a localização de pessoas ou dependências da 
repartição; 
g - Auxiliar a entrada e a saída de pessoas  na repartição em que exerce a função; 
h - Orientar na chegada das correspondências e encaminhar ao protocolo; 
i -Controlar a regularidade do registro do ponto; 
j - Chamar viaturas para transporte de material ou pessoas; 
l -Providenciar ou efetuar a expedição ou entrega de correspondência externa; 
m - Providenciar o hasteamento e arreação do Pavilhão Nacional; 
n - Receber e transmitir mensagens; 
o - Cumprir mandados interna e externamente; 
p -Executar outras tarefas semelhantes quando designadas pelo superior hierárquico. 
VI- ATENDENTE DE LABORATÓRIO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Fundamental completo 
Atribuições Específicas:a - Preparação de materiais e equipamentos, sob orientação;  
b -Prestar apoio nas atividades de CAD, conforme a programação da área de atuação;  
c - Preparar instalações/locais, equipamentos, produtos químicos, produtos vegetais e materiais 
necessários às atividades em desenvolvimento;  
d - Proceder à lavagem e a secagem do material de laboratório e a limpeza de instalações e 
equipamentos;  
e - Receber, preparar e distribuir materiais destinados às atividades dos laboratórios;  
f - Auxiliar no controle de estoque dos materiais necessários à área de atuação, tomando as 
providências necessárias para sua reposição;  
g - Manter atualizados os arquivos de registros e documentos;  
h - Organizar e controlar o almoxarifado;  
i - Fazer solicitações de compras;  
j - Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando 
da execução dos serviços;  
l - Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança;  



m - Cumprir as tarefas específicas que lhe for atribuída pelo Chefe imediato.  
VII- MICROSCOPISTA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Fundamental completo 
Atribuições Específicas: 
a- Conhecimento nas atividades relacionadas ao controle de doenças transmitidas por 
vetores e conhecimentos compatíveis à natureza do cargo; 
b-  Recebe amostras de larvas de mosquito e confere os números das amostras nos 
boletins de pontos estratégicos e índices de Breteau;  
c- Fazer análise das larvas de mosquitos no microscópio bacteriológico;  
 
d)-     Efetuar a contagem das amostras tanto positivas como negativas em seguida registra as 
mesmas no livro apropriado;  
d- Apresentar de forma expressa o resultado dos exames efetuados quando for positivo o 
resultado comunicar o morador sobre a responsabilidade quanto aos criadouros do mosquito 
Aedes Aegypt; executa outras tarefas correlatas que lhe for solicitada pela chefia. 
 
VIII- ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino fundamental completo  
Atribuições Específicas: 
a-  Realização de atividades de auxílio ao cirurgião dentista no atendimento de pacientes 
em consultórios odontológicos; 
b- Realização de atividades destinadas à higienização de instrumentos e ambiente de 
trabalho. Solicitação e controle de materiais; 
c- Aplicação de procedimentos destinados a identificar e acompanhar a evolução dos 
atendimentos ao paciente; 
d- Desenvolvimento de atividades de orientação e prevenção de forma individual e 
coletiva. 
 

IX - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Nas repartições públicas do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Fundamental completo 
Atribuições Específicas: 
a- Fazer levantamento de dados, visando à elaboração de documentos, mapas e quadros 
demonstrativos; 
b- Consultar arquivos de dados cadastrais e proceder registros relativos a funcionários ou 
de atividades a mando do superior hierárquico; 
c- Proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes; 



d- Arquivar expedientes administrativos, tais como: mapas, memorandos, ofícios, cartas, 
folha de pagamento, leis, decretos, portarias e etc.; 
e- Organizar e manter sistema de arquivo e fichário; 
f- Auxiliar no trabalho quando designado pelo superior hierárquico. 
 
X-      AUXILIAR DE  ENFERMAGEM 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Médio completo e habilitação técnica junto ao COREN 
Atribuições Específicas: 
a- Compreende todas as atribuições inerentes ao cargo, que se destinam a executar sob 
supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo as necessidades de pacientes e 
doentes, dentro das alas hospitalares ou fora delas; 
b- Fazer visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação estabelecida, para 
atender pacientes e coletar dados de interesse médico; 
c- Participar de campanhas de educação e saúde; 
d- Auxiliar no atendimento da população em programas de emergência; 
e- Acompanhar em viagens, doentes que necessitem de cuidados técnicos, segundo 
prescrição médica. 
Art. 34- São atribuições básicas dos cargos do grupo Médio: 
I- AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário   
Área de Atuação: Em todo o Município. 
Habilitação – Ensino Médio completo  
Atribuições Específicas: 
a- Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis de vigilância 
sanitária e de posturas do Município,  que se refere à fiscalização especializada. 
b-  Estudar o sistema de vigilância sanitária do estado e do Município, juntamente com os 
códigos de posturas e de saúde;  
c- Orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; exercer a fiscalização direta em 
estabelecimentos comerciais, industriais e comércio ambulante;  
d- Lavrar autos de infração, assinar intimações e embargo;  
e- Organizar o cadastro;  
f- Orientar o levantamento estatístico específico da área vigilância;  
g- Apresentar relatórios periódicos sobre a evolução dos serviços de vigilância;  
h- Estudar a legislação básica;  
i- Integrar grupos operacionais e realizar outras tarefas correlatas. 
 
I- AGENTE ADMINISTRATIVO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Nas repartições públicas do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Médio completo 



Atribuições Específicas: 
a- Elaborar, redigir e digitar expedientes administrativos, como ofícios, memorando, 
relatórios, formulários e outros de rotina administrativa; 
b- Controlar a movimentação de documentos internos, executar serviços de cadastros, 
arquivo e fichário, manter atualizado a ficha funcional dos servidores municipais; 
c- Executar outras atribuições afins, assim designadas pelo superior hierárquico. 
 
II- TÉCNICO AGRÍCOLA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Em todo o Município ou fora dele no interesse público. 
Habilitação – Ensino Médio completo e curso de técnico agrícola ou em agropecuária com 
registro junto ao CREA. 
Atribuições Específicas: 
a- Prestar assistência técnica no estudo, desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação e arbitramento; 
b- Elaborar projetos, executar e dar assistência dentro das atribuições legais; 
c- Executar as atribuições afins permitidas por leis específicas. 
 
IV-       TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Médio completo e Curso de técnico em Laboratório 
Atribuições Específicas: 
a- Efetuar a coleta de material, empregando as técnicas e os instrumentos adequados; 
b- Manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme 
especificações, para a realização de exames requeridos; 
c- Realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas 
específicas, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos; 
d- Registrar resultados de exames em formulários específicos, anotando os dados e 
informações relevantes; 
e- Orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos 
trabalhos; 
f- Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; 
g- Controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível de estoque para, 
solicitar ressuprimento; 
h- Executar outras atribuições afins. 
 
V- DIGITADOR 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Nas repartições públicas do Município, seja dentro ou fora da sede. 
Habilitação – Ensino Médio completo e curso  em informática 
Atribuições Específicas: 



a- Executar atividades e tarefas relacionadas a operações de sistemas em diversos 
aplicativos (Windows, Word, Excel e outros) utilizados pela administração pública; 
b- Digitar textos da rotina administrativa, elaborar planilhas e formulários; 
c- Preencher e/ou enviar cadastros eletrônicos de programas dos quais participa o 
Município. 
d- Executar outras atribuições afins, se assim designadas pelo superior hierárquico. 
 
VI-      TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Ensino Médio completo e curso  técnico em radiologia com registro junto à 
entidade de classe representativa. 
Atribuições Específicas: 

a- Executar exames radiológicos sob supervisão de médico radiologista; 

b- Revelar os exames realizados sob sua responsabilidade; 

c- Auxiliar o médico na realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos; 

d- Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 

e- Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, 
reunindo os resultados dos exames e informações; 

f- Registrar e arquivar cópias dos resultados dos exames, testes e análises; 

g-  Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
VII-     PROFESSOR PEDAGÓGICO classe “A” 
Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Secretaria Municipal de Educação e Desporto, respeitadas as nomeações por 
pólos, conforme especificado no Edital do concurso.  
Habilitação – Ensino Médio completo no curso de Magistério. 
Art. 35 – São atribuições e responsabilidades do pessoal do Grupo Magistério, as abaixo 
prescritas, sem prejuízo do que determina a Lei Federal n.9394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e considerada a proposta política 
pedagógica da respectiva unidade escolar. 
a- Planejar diretamente as aulas e as atividades e fazer a correspondente seleção de 
materiais didáticos e pedagógicos;  
b- Ministrar aulas de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; 
c-  Avaliar os educandos e, para isso, considerar o desenvolvimento pleno; 
d-  Identificar os educandos que necessitem de atendimento especializado e encaminha-los 
devidamente;  
e-  Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos educandos que 
apresentem dificuldades e implementar as estratégias; 
f- Cumprir a jornada de trabalho, em tantos dias quantos estejam previstos no calendário 
escolar de dias letivos;  
g- Participar das atividades de planejamento e avaliação e das atividades orientadas para o 
desenvolvimento profissional do professor, pelo tempo determinado pela unidade escolar;  



h- Colaborar em atividades para promover a melhor articulação entre escola, famílias e 
comunidade;  
i- Cumprir todas as tarefas que a unidade escolar defina, como indispensáveis para que a 
escola atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o sucesso do processo de ensino - 
aprendizagem;  
 
Art. 36 - São atribuições básicas dos cargos do Grupo Superior: 
I- PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA  EM PEDAGOGIA 
Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação: Secretaria Municipal de Educação e Desporto.  
Habilitação – Ensino Superior completo. Diploma de conclusão de curso em licenciatura plena 
em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
Atribuições Específicas: Docência  e cumprimento das horas atividades e/ou atividades de 

suporte pedagógico direto à docência. 
II- PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA  EM  LETRAS 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação:  Secretaria Municipal de Educação e Desporto.   
Habilitação – Ensino Superior completo. Diploma de conclusão de curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Atribuições Específicas : Docência 

III-PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA  EM  MATEMÁTICA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação: Em todo o Município.  
Habilitação – Ensino Superior completo. Diploma de conclusão de curso de graduação de 

licenciatura plena em Matemática, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Específicas : Docência 

III- PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA  EM  GEOGRAFIA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação: Em todo o Município.  
Habilitação – Ensino Superior completo.  Diploma de conclusão de curso de graduação de 

licenciatura plena em Geografia, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Específicas : Docência 

IV- PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA  EM  HISTÓRIA 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  



Área de Atuação: Em todo o Município.  
Habilitação – Ensino Superior completo. Diploma de conclusão de curso de graduação de 

licenciatura plena em História, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Específicas : Docência 
V- CURSO DE PEDAGOGIA C/ ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação: Em todo o Município.  
Habilitação – Ensino Superior completo no curso de Pedagogia c/ Especialização em Educação. 
Atribuições Específicas : Suporte pedagógico direto à docência. 
 

VI- CURSO DE MESTRADO C/ ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário  
Área de Atuação: Em todo o Município.  
Habilitação – Ensino Superior completo no curso de  Mestrado c/ Especialização na área de 
Educação. 
Atribuições Específicas : Desenvolver atividades de construção do projeto político pedagógico 
das escolas, acompanhamento e avaliação das metas e diretrizes educacionais propostas pelo 
Plano de Desenvolvimento da Educação, propor metodologias que favoreçam o processo de 
ensino aprendizagem e a construção social do currículo, integrar as ações da escola à 
comunidade da qual faz parte, favorecer a formação investigativa e integral dos educandos. 

 

 
 
IX – BIOQUÍMICO 
Provimento: efetivo 
Recrutamento: por concurso 
Regime: Estatutário –  
Área de Atuação: Hospital Municipal ou postos do Município, seja na sede ou interior. 
Habilitação – Legal para o exercício da profissão.  
Atribuições Específicas: 
a)- Executar testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos, 
citológicos e outros;  

Orientar e supervisionar o trabalho de auxiliares na realização de exames e testes 
relativos à patologia clínica;  

b)- Elaborar relatórios e pareceres diagnósticos, resultantes de testes, análises e experiências; 
preencher e assinar laudos resultantes dos exames realizados;  
c)- Controlar a qualidade dos exames realizados no laboratório; 
d)- Participar da programação e execução do aperfeiçoamento de pessoal; 
e)- Requisitar material, o equipamento e aparelhos necessários ao desenvolvimento das 
atividades do laboratório, bem como providenciar a manutenção dos mesmos;  
f)- Substituir o farmacêutico quando designado;  
g)- Zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho;  
h)- Comunicar qualquer irregularidade detectada;  
i)- Manter atualizados os registros de ações de sua competência;  



j)- Cumprir e fazer cumprir as normas do setor;  
l)- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência.    
 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 36- Os ocupantes de cargos constantes na CTPS, que foram admitidos pelo regime 
celetista e transformados pela Lei Municipal 356/91, para o regime estatutário, que adquiriram 
a estabilidade extraordinária (art. 19 ADCT), terão transformados o cargo para um de mesmo 
nível de escolaridade, sem prejuízo das gratificações e adicionais incorporados em seus 
vencimentos. 
§1º - observando-se o disposto no caput ficam transformados os cargos: 
I - de agente do Incra  e de escriturário para agente administrativo. 
II-  de protocolista para agente de portaria. 
III- de zelador do cemitério e merendeira para auxiliar de serviços gerais. 
Art. 37 - o valor das vantagens percebidas em caráter permanente, ou que estejam sendo pagos, até a 
data da aposentadoria, há mais de cinco anos integra os proventos da aposentadoria.  
Parágrafo único – O servidor que na data da promulgação desta lei esteja percebendo as 
vantagens referidas no caput, para efeito de aposentadoria, tem assegurado o direito de 
incorporação aos proventos, desde que, cumprido o período mencionado. 
Art. 38 - Ficam fazendo parte da presente lei os anexos nela referidos. 
Art. 39- Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho, 29 de Dezembro de 2006. 
 
 

 
ALVARO AIRES DA COSTA 

 PREFEITO MUNCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
GRUPO AUXILIAR 

 
Código Denominação Escolaridade Habilitação Vencimento 

 
101 

 
Auxiliar de  

Serviços Gerais 

 
Alfabetizado 

 
Conhecimentos inerentes à  

função 

 
350,00 

 
102 

 
Vigia 

 
Alfabetizado 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

 
350,00 + adicional 

noturno 
 

 
 

103 

 
 

Motorista Fluvial 

 
 

Alfabetizado 

 
Conhecimentos inerentes à função 

com práticas de navegação. 

 
350,00 + adicional de 

periculosidade s/ 
salário base (30%) 

 
 

104 
 

Motorista Habilitado 
Ens. Fund. 

Incompleto   (4ª 
série) 

 
Carteira de habilitação na 

categoria “d”. 

 
525,00 

 
 

 
105 

 
Agente de Portaria 

Ens. Fund. 
Incompleto   (4ª 

série) 
 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

 
350,00 

 
106 

 
Auxiliar Administrativo 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

 
350,00 

 
107 

 
Atendente de  
Laboratório 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

 
350,00 

 
 

 
108 

 
Microscopista 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

350,00 + adicional de 
insalubridade 

 
 

109  
Auxiliar de Enfermagem 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

444,00 + adicional de 
insalubridade 

 
110 

 
Atendente de  

Consultório Dentário 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

 
350,00 

 
 

 
111 

 
Agente de Vigilância 

Sanitária 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 
Conhecimentos inerentes à 

função. 

350,00 + adicional de 
insalubridade 
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ANEXO II 
NÍVEL MÉDIO 

Código Denominação Escolaridade Habilitação Vencimento 

 
201 

 
Agente Administrativo 

 
Ensino Médio 

 
Conhecimentos relacionados ao 

trabalho inerente à categoria 

 
444,00 

 
 

 
203 

 
Técnico de  
Laboratório 

 
 

Ensino Médio 

 
 

Curso de técnico em laboratório 

 
350,00 + adicional de 

insalubridade 
 
 

 
 

204 

 
Técnico em  
Radiologia 

 
Ensino Médio 

 
Curso técnico em radiologia com 

registro junto à entidade de classe 
representativa. 

 
525,00+ adicional de 

insalubridade e risco de 
vida (40%). 

 

 
205 

 
Técnico Agrícola 

 
Ensino Médio 

 
Curso de técnico em agropecuária ou 

técnico agrícola 

 
525,00 

 

 
206 

 
Digitador 

 
Ensino Médio 

 
Curso de informática 

 
444,00 

 

 
 

207 

 
 

Professor Pedagógico  
(Nível “1”) 

 
 

Ensino Médio 

 
 

Magistério 

 
350,00 (100hs) + 
gratificação de 

magistério (20%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 

CGC. 04.876.710/0001-30 
 

ANEXO III 
 

NÍVEL SUPERIOR 
GRUPO MAGISTÉRIO 

 
 

Cargo 
 

 
Escolaridade 

 
 

 
Habilitação 

 
 

 
Vencimento inicial 

p/  
100 hs 

 
Professor 

 

Superior 
Nível (2) 

Licenciatura plena em 
pedagogia 

 
444,00 

 
Professor 

 

Superior 
Nível (2) 

Licenciatura plena em 
Letras 

 
444,00 

 
Professor 

 

Superior 
 Nível (2) 

Licenciatura plena em 
Matemática 

 
444,00 

 
Professor 

 

Superior 
Nível (2) 

Licenciatura plena em 
História 

 
444,00 

 
Professor 

 

Superior 
Nível (2) 

Licenciatura plena em 
geografia 

 
444,00 

 
 

Professor 
 

 
Especialização 

Nível (3) 

Curso de pedagogia c/ 
especialização na área 

de Educação 

 
444,00 

 
 

Professor 
 

 
Mestrado 
Nível (4) 

Curso de Mestrado c/ 
especialização na área 

de Educação 

 
444,00 

 
NÍVEL SUPERIOR  

BIOQUÍMICO 
 

CARGO 
 

Bioquímico 
 

 

ESCOLARIDADE 
 

Nível Superior 

HABILITAÇÃO 
 

Curso superior de 
Bioquímico 

VENCIMENTO 
INICIAL 

875,00 
 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

40 HS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

 
DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (DAS) 

 
 

Código Denominação Quantidade Vencimento 

DAS 01 Secretário Municipal 07 1.320,00 

DAS 02 Tesoureiro 01 1.320,00 

DAS 03 Chefe de Gabinete 01 800,00 

DAS 04 Secretário (a) Executivo (a) 01 525,00 

DAS 05 Assessor Especial 01 800,00 

DAS 06 Diretor de Departamento 07 700,00 

DAS 08 Assessor Jurídico 02 1.320,00 

DAS 09 Assessor Contábil 02 1.320,00 

DAS 10 Coordenador de programas e 
projetos 

Fica vinculado ao número de 
programas e projetos. 

700,00 

 
 

ANEXO V 
 

DO QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 
 
 

Código Denominação Gratificação 
(sobre o vencimento base) 

FG-01 Chefe de Departamento 50% 

FG-02 Diretores de Escolas 50% 

FG-03 Vices - Diretores 40% 

FG-04 Secretários de Escolas 40% 

FG-05 Coordenador Pedagógico 50% 

FG-06 Supervisor de Área (ACS) 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº_______de 06 de Dezembro de 2007 
 

Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção 
Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal 
– SIM/CURRALINHO e da outras Providências. 

 
 O PREFEITO  DE CURRALINHO, faço saber que a  Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei. 

 
Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º - Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal – 
SIM/CURRALINHO, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
§ 1º -  O  Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal de Curralinho será 
designado sempre que conveniente pela sigla SIM/CURRALINHO. 
§ 2º - Fica criado o cargo de médico veterinário e de técnico em agropecuária ou equivalente, os 
quais comporão o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e Vegetal de 
Curralinho, com as respectivas denominações, quantidade, habilitação, vencimento e atribuições 
serão definidos no Edital do concurso. 
§3º - Até a realização de concurso público para o provimentos dos cargos elencados no parágrafo 
anterior, a Administração Pública Municipal contratará  para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, os respectivos profissionais. 
Art. 2º - Ficam obrigados a prévia inspeção industrial e sanitária e à expedição do Certificado de 
Registro e Alvará de Registro no Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal e 
Vegetal de Curralinho -SIM, todos os produtos de origem animal e vegetal comestíveis e não 
comestíveis, assim como os estabelecimentos instalados no Município de Curralinho, que produzam 
matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, coletem, extraiam, transformem, industrializem, 
fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embalem produtos de origem animal e vegetal, 
suscetíveis de comercialização, incluídos também,  lanchonetes, bares, restaurantes, baiúcas de açaí 
e similares de inspeção exclusiva do Município. 
§1º - Estão sujeitos a rotulagem no SIM/CURRALINHO, todos os produtos de origem animal e vegetal 
comestíveis e não comestíveis que tenham sido de alguma forma beneficiados e/ou colhidos, 
transformados na forma do presente artigo. 
 
 

 
ANEXO I 

 
 

Denominação-cargo Nº de vagas Escolaridade Habilitação Vencimento 

 
Médico veterinário 

01  
Nível superior 

 
Curso superior de Médico Veterinário 

 
           R$ 1.500,00 

 

 
    Técnico em        
Agropecuária 

 
03 

 

 
Nível médio 

 
Curso de técnico em agropecuária ou 

técnico agrícola 

 
R$ 760,00  

 

 
 
 
 
 
 



 

DECRETO nº01-2007GAB/PREF                     Curralinho, 23 de Fevereiro de 2007. 
REORGANIZA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO. 
O  Prefeito Municipal de Curralinho, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar a estrutura administrativa da prefeitura 
Municipal de Curralinho, e 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica, art. 74, IX, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no art.17 Lei Municipal nº401/97, de 23 de Junho de 1997. 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica a Secretária de Coordenação e Infra-estrutura assim estruturada: 
I- DIRETORIA: 
- 1 Diretor de Serviços e limpeza publica (DAS); 
- 1 Diretor de arrecadação e tributos (DAS); 
- 1 Diretor de obras, transporte e urbanismo (DAS); 
- 1 Diretor do mercado municipal (DAS); 
- 1 Diretor Municipal de Finanças(DAS) 
II- DEPARTAMENTOS: 
- Departamento de  Recursos Humanos (FG); 
- Departamento de Água (FG);  
- Departamento de  Emissão de Documentos(FG); 
- Departamento de Solo Urbano(FG); 
- Departamento de Cadastro de terras/setor rural(FG); 
- Departamento de Administração de Cemitério(FG). 

  Art. 2º - Fica a Secretária de Educação e Desporto assim estruturada: 
I- DIRETORIA 
- Diretor de Esporte (DAS); 
- Diretor de Divisão de Ensino(DAS). 
 
II- DEPARTAMENTOS 
 
- Departamento de Transporte Escolar (FG); 
- Departamento de Merenda Escolar(FG). 

Art. 3º - Fica a Secretária de Saúde assim estruturada: 
I- DIRETORIA: 
 
- Diretor de Unidade  Hospitalar; 
- Vice diretor de Unidade Hospitalar; 
- Diretor de  Planejamento e Gestão de Recursos Humanos da Saúde; 
- Diretor de Controle das Ações e Serviços de Saúde. 
 
III SUPERVISÃO 
- Supervisor  territorial dos ACS(DAS). 
 
III- DEPARTAMENTOS: 
 
- Departamento de Vigilância Epidemiológica 
- Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental 
- Departamento de Assistência Farmacêutica. 

Art. 4º - Fica a Secretária de Cultura e Turismo assim estruturada: 



 
I- DIRETORIA 
- Diretor de Promoção e Difusão Cultural; 
 
II- DEPARTAMENTOS: 
- Departamento de turismo; 
- Departamento de cultura; 
- Departamento de biblioteca; 
- Departamento de Patrimônio Artístico e Histórico Cultural. 

Art. 5º - Fica a Secretaria de Agricultura assim estruturada: 
I – DIRETORIA  
- Diretoria de Apoio Operacional(DAS) 
II - DEPARTAMENTOS 
- Departamento de Promoção e extensão rural 

- Departamento de Estudos e execução de programas e  Projetos 
Art. 6º - Fica a Secretária de  Secretaria de Ação Social assim estruturada: 
 
I- DIRETORIA  
- Diretor de planejamento e coordenação de programas sociais (DAS); 
 
II -DEPARTAMENTOS 
- departamento de serviços de inclusão e promoção social. 
 

Art. 7º - Fica a Secretária de Meio Ambiente assim estruturada: 
DIRETORIA 
- 
- 
- 
-  
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 01 de Janeiro de 2007. 
 
 
 

ÁLVARO AIRES DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Of. nº 28/07- GABPREF                                 Curralinho, 23 de Fevereiro de 2007.  
Assunto:  ENCAMINHA PROJETO DE EMENDA À LEI MUNICIPAL Nº452/2002  
Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores,  
1.  Vimos apresentar às Vossas Senhorias, para fins de análise e deliberação legislativa, 
PROJETO DE EMENDA À LEI MUNICIPAL Nº452/2002,  cujo teor “DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
CAPUT DO ART. 42 SUPRIME SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO 
ART. 43  E CRIA O PARÁGRAFO ÚNICO DESTE ARTIGO .” 
2.  Esta providência se faz necessária devido às dificuldades financeiras do município, sendo que o 
pagamento duplicado referente ao salário família, quando ambos os cônjuges forem servidores, por 
apresentar cunho remuneratório, é computada como despesa com pessoal, para os efeitos da 
LRF(Nº101/2000).  
  
3 . Certos de que a presente matéria obterá integral guarida entre os nobres pares dessa Casa 
Legislativa, desde já agradecemos e, no ensejo desta oportunidade, vimos renovar a nossa mais 
elevada estima.  

 
ALVARO AIRES DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
Ao Senhor 
_______________________________ 
Presidente da Câmara de Vereadores, 
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de 
CURRALINHO - PA                  
PROJETO DE EMENDA nº   

Dá nova redação aos artigos 42 e 43 da LEI MUNICIPAL Nº452/2002. 
 
 
O Prefeito Municipal de Curralinho, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e eu promulgo a seguinte Emenda: 
                        Art. 1º. O caput do art. 42, da Lei  Municipal nº 452/2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

  “Art.42 - O salário família é devido ao servidor segurado, na proporção do número 
de filhos ou equipados nos termos legais, de até 14(quatorze) anos, ou inválidos em qualquer 
idade,  e o seu pagamento obedecerá aos valores estabelecidos no Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS”.   
                        Art. 2º. Fica suprimido o parágrafo único do art. 42. 
                        Art. 3º. O caput do art. 43, da Lei  Municipal nº 452/2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
                        “Art.43 - Quando ambos os cônjuges forem servidores do município, assistirá a 
apenas um, o direito a percepção do salário família. 
 
                      Art. 4º. Fica criado o parágrafo único do art. 43, com a seguinte redação: 

        Parágrafo único. Não será devido o salário família relativamente ao cargo exercido 
cumulativamente pelo servidor do município, nos casos acumuláveis previstos na Constituição 
Federal.  

 



                       Art. 4º. Esta Emenda à Lei  Municipal 452/2002, entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
  

Gabinete do Prefeito, em 23 de fevereiro de 2007. 
  
  
 

ÁLVARO AIRES DA COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

 


