
LEI Nº 385/95 CURRALINHO,
13/11/1995.

DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO.

O Povo do Município de Curralinho por seus representantes aprova e eu sanciono
a seguinte lei:

Capitulo I
Das disposições preliminares

Art. 1º - Esta lei dispõe sobe o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Curralinho e estabelece a respectiva tabela de vencimentos.
Art. 2º - O Regime Jurídico do servidor publico municipal é o estabelecido pelo
estatuto dos funcionários públicos do município, pela legislação municipal
complementar e pelas disposições desta lei.
Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I – Funcionário, a pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter
permanente ou transitório;
II – O cargo, o volume de trabalho de cada classe, criado por lei, em numero
certo;
III – Classes ,o grupo de atividades da mesma natureza, os afins, com
denominação própria e idêntico grau de dificuldade e responsabilidade;
IV – serie de classe, o conjunto de classes da mesma natureza, superpostas
segundo o grau de dificuldade e responsabilidade, em carreira, a cada classe
correspondendo faixa de níveis de vencimentos;
V – Quadro, o conjunto de serie de classe e classes isoladas de cargo.

CAPÍTULO  II
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 4º - O quadro de pessoal é composto por classe de cargos de provimento
efetivo e em comissão, conforme os anexos I e II.
Parágrafo 1º - As classes de cargos de provimento efetivo integram-se em

grupos ocupacionais. Segundo a afinidade das atividades.
Parágrafo 2º - As classes de cargos em comissão integram-se em grupos, em
razão da natureza da função.
Art. 5º - As atribuições e os requisitos necessários ao provimento e demais
características pertinentes as classes constarão das especificações respectivas,
a serem aprovadas por decreto;

CAPITULO III
Art. 6º - Os cargos serão providos , observada a legislação própria por:
I – Nomeação;
II – Designação;
III – Promoção;
IV – Acesso;
V – Substituição;
VI – Reintegração;
VII – Reversão.
Parágrafo Único – Em qualquer modalidade de provimento, inclusive por
substituição, exigir-se-á o atendimento dos requisitos constantes das respectivas
especificações.



Seção I
Da nomeação

Art. 7º - Somente poderá ser nomeado para ocupar cargo quem satisfazer os
seguintes requisitos:
I – Ter completado 18 anos de idade;
II – Comprovar quitação com as obrigações decorrentes da legislação eleitoral e
militar;
III – Gozar de saúde física e mental, comprovada através de laudo expedido
pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Curralinho;
Parágrafo 1º - A nomeação para cargos de provimento em caráter efetivo
dependera também de aprovação em concurso publico de provas ou provas e
títulos.;
Parágrafo 2º - O limite Maximo de idade não se ao nomeado para cargo de
provimento em comissão;
Art. 8º - A nomeação dar-se-á no grau base da classe inicial da respectiva seria
de classe.
Art. 9º- Em caso de vaga, em classe inicial ou isolada, o prefeito optara pela
realização de concurso publico ou pela realização de acesso, na forma desta lei.
Parágrafo único – Em todas as classes iniciais e isoladas, erigir-se-ão
provimento, por via de concurso publico de no mínimo 2/3 (dois terço) das
vagas.

SEÇÃO II
DA PROMOÇÃO

Art. 10 - Promoção é a passagem de funcionário para cargo vago de classe
imediatamente superior da mesma serie de classe.
Art. 11 - Para concorrer a promoção o funcionário devera satisfazer,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – Encontrar-se no efetivo exercício das atribuições de seu cargo de classe
imediatamente inferior;
II – Ter no mínimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício
na classe, sem haver faltado sem justificativa, a mais de 6 (seis) dias no
período, admitidos os afastamento previsto no artigo 29 desta lei.
III – possuir habilitação exigida pela respectiva especificação de classe;
IV – Não ter sofrido punição disciplinar nos 06 (seis) meses antecedentes a
promoção;
Parágrafo 1º - serão descontados, para o efeito do inciso II deste artigo, 30
(trinta) dias do período aquisitivo, em decorrência de qualquer pena disciplinar
imposta ao funcionário.
Parágrafo 2º - Incorpora-se ao período aquisitivo o tempo em que o funcionário
exercer cargo em comissão;
Art. 12 - A promoção será concedida alternadamente por mérito e antiguidade.
Parágrafo Único - O merecimento apurar-se-a em avaliação de desempenho que
tiver exercido.
Art. 13 - Ao funcionário promovido será atribuído o vencimento correspondente
ao grau que já tiver alcançado em sua classe anterior.

SEÇÃO III
DO ACESSO

Art. 14 - Acesso é a passagem do funcionário para cargo de classe isolada ou
inicial de serie de classe.
Art. 15 - São requisitos para o acesso:
I – Encontrar-se o funcionário no efetivo exercício das atribuições de seu cargo;
II – Ter, no mínimo 02 (dois) anos de efetivo exercício no serviço publico
municipal, apurados até a data de publicação  do respectivo edital;
III – Possuir habilitação exigida pela respectiva especificação de classe;



IV – não ter sofrido punição disciplinar nos 06 (seis) meses que antecedem a
abertura do procedimento de acesso.
Parágrafo 1º - Serão descontados para o efeito do inciso II deste artigo, 30
(trinta) dias do período aquisitivo em decorrência de qualquer pena disciplinar
imposta ao  funcionário.
Parágrafo 2º - Incorpora-se ao período aquisitivo o tempo em que o funcionário
efetivo exercer cargo em comissão;
Art. 16 - Para obter acesso, o funcionário comprovara merecimento e
capacidade funcional para o exercício das atribuições da respectiva classe,
através de processo seletivo interno.
Parágrafo 1º - O merecimento apurar-se-a em avaliação de desempenho,
realizada  na conformidade de norma especifica.
Parágrafo 2º - A comprovação da capacidade funcional far-se-á por meio de
provas de conhecimentos.
Art. 17- Ao funcionário beneficiado pelo acesso será atribuído o vencimento
correspondente ao grau que já tiver alcançado em sua classe anterior.
Art. 18 - A validade da seleção competitiva interna exaure-se quando forem
preenchidas as vagas fixadas no edital.
Parágrafo 1º - O provimento é feito segundo a ordem de classificação dos
candidatos.
Parágrafo 2º - Quando o numero de aprovados for inferior ao numero de vagas,
o provimento das vagas remanescentes far-se-á por meio de concurso publico.

SEÇÃO IV
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 19 - Substituição é o provimento e exercício temporário por funcionário de
cargo em comissão do qual o titular esteja temporariamente afastado.
Parágrafo 1º - Quando a substituição for igual ou superior a 15 dias, fará o
funcionário jus a gratificação complementar proporcional, equivalente a
diferença entre o vencimento que percebe e o do cargo em comissão que
exercer em substituição.
Parágrafo 2º - A substituição é ato privativo do prefeito ou do Secretario
Municipal de Administração, mediante delegação de poderes.

CAPITULO IV
DA REMUNERAÇÃO

Art. 20 - A remuneração do funcionário será integrada por seu vencimento e
demais vantagens;
Art. 21 - Os valores em salários mínimos de referencia dos níveis I,II,III,IV,V
serão pagos em apenas uma etapa, a partir de 1º janeiro de 1996.

SEÇÃO I
DO VENCIMENTO

Art. 22 - O vencimento do funcionário corresponde ao grau da faixa da
respectiva classe, cujo valor é fixado na tabela de vencimentos.
Art. 23 - O Valor atribuído a cada grau de vencimento refere-se a jornada de
trabalho de 06 (seis) horas, salvo para o funcionário de serie de classe que, em
virtude de legislação própria, tiver jornada de trabalho especial e para todos os
ocupantes de cargo em comissão cuja jornada de trabalho é de 08 horas.
Art. 24 - O funcionário efetivo designado para exercer cargo em comissão, fará
jus ao novo vencimento, podendo todavia, optar pelo vencimento
correspondente ao seu cargo efetivo, acrescido de gratificação de 25% (vinte e
cinco por cento) , calculada sobre este.
Parágrafo Único – Cessando o exercício do cargo em comissão o funcionário
voltara a perceber apenas o vencimento de seu cargo efetivo, ressalvado o
direito a apostila, nos termos desta lei.



SESSÃO II
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Art. 25 - Progressão horizontal é a elevação do vencimento do funcionário ao
grau imediatamente superior da faixa de vencimento de sua respectiva classe,
em cargo efetivo.
Parágrafo Único: O valor atribuído na seqüência alfabética do anexo III
corresponde ao grau anterior, acrescido de 5% (cinco por cento) ;
Art. 26 - O funcionário tem direito a progressão horizontal de 01 (um) grau em
sua classe, desde que satisfaça cumulativamente, os seguintes requisitos.:
I – Ter completado em efetivo exercício, com o mesmo grau de vencimentos, o
período de 18 anos;
II – Ter atendido as demais condições prevista nesta lei;
Parágrafo único – A cada letra da escala progressiva da tabela de vencimentos
corresponde um grau.
Art. 27 - A progressão horizontal é devida a partir do primeiro dia imediato
aquele em que houver o funcionário completado o interstício previsto no inciso I
do artigo anterior.
Art. 28 - Completado o interstício a que se refere o inciso I do artigo 26, terá
inicio no dia imediato a nova contagem para o interstício seguinte.
Art. 29 - Na contagem de tempo de serviço para efeito da obtenção da
progressão horizontal, serão computados como de efetivo exercício:
I – Férias regulamentares e férias premio;
II – Os dias de afastamentos considerados como de efetivo exercício, permitidos
nos  termos da legislação aplicável;
III – júri e serviços eleitorais ou outros obrigatórios por lei;
IV – Desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal ;
V – Licença por acidente de trabalho ou por motivo de doença profissional;
VI – Licença de proteção á maternidade;
VII – missão ou estudo de interesse da administração municipal em outros
pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o afastamento tiver sido
expressamente autorizado pelo prefeito;
VIII – Licença para tratamento de saúde;
IX – Licença paternidade, na forma que for estabelecida em lei;
Parágrafo Único: O funcionário colocado a disposição de outro órgão ou entidade
da administração publica municipal, estadual ou federal, com ônus para a
Prefeitura Municipal de Curralinho, terá seu tempo de afastamento contado para
efeito de obtenção da progressão horizontal.
Art. 30 - Suspender-se -á a contagem de tempo para o interstício os demais
afastamentos legais não previstos no artigo anterior, prosseguindo-a no dia em
que o servidor reassumir o exercício de seu cargo.
Art. 31 - Perderá o direito a progressão horizontal o funcionário que:
I – Tiver sofrido, no curso do interstício, pena disciplinar de suspensão;
II – Tiver faltado, no curso do interstício, a mais de 25 dias alternados ou 5 dias
consecutivos.
Parágrafo Único: Na hipótese deste artigo, a contagem será reiniciada no
primeiro dia do semestre imediato, após o transcurso do interstício em que
ocorrer o fato.

SEÇÃO III
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

Art. 32 - As gratificações e adicionais devidos em função do exercício do cargo
são:
I – adicional trienal por tempo de serviço;
II – gratificação de serviço extraordinário;
III – gratificação de produtividade fiscal ;



IV – gratificação natalina;
V – gratificação por regência de classe;
VI – gratificação pela participação em banca de concurso publico;
VII – gratificação pela função de instrutor em programa de treinamento;
VIII – gratificação pela participação em cargo colegiado;
IX – adicional por atividade insalubre e perigosa.

§º - O adicional pelo exercício de atividades penosas ou insalubres será devido na forma prevista em
lei específica.

§2º - Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são inacumuláveis e o seu pagamento cessará
com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum
fundamento.

§ 3º - As gratificações previstas nos incisos II,VI,VII e VIII deste artigo serão
disciplinadas em ato regulamentar.
§ 4º - A gratificação por regência de classe será calculada em 10% sobre o
vencimento.
Art. 33 - A gratificação trienal por tempo de serviço será devida por triênios de
efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de
solicitação.

Art. 34 - A gratificação natalina, paga ate o dia 20 de dezembro de cada ano,
corresponde a remuneração do funcionário devida no mês de dezembro.



Art. 35 - O adicional por atividade insalubre será pago de acordo com a lei
vigente.
Art. 36 - Ficam extintas, na data de vigência desta lei, todas as demais
vantagens, adicionais e gratificações não prevista neste capitulo.
Parágrafo único: As gratificações ,vantagens e benefícios revogados no artigo,
ficam expressamente garantidos ao servidor que atualmente os percebe, ficando
igualmente, garantidas as decisões judiciais e administrativas, vantagens e
benefícios decorrentes de legislação anteriormente revogada.

SEÇÃO IV
DA APOSTILA

Art. 37 - O funcionário publico que contar, pelo menos com 06 (seis) anos de
efetivo exercício na administração publica municipal e exercer o cargo de
provimento em comissão na data desta lei, ou vier a exerce-lo na sua vigência e
dele for exonerado por iniciativa da administração não motivada por penalidade,
ou pedido por escrito do interessado, após contar mais de 04 (quatro) anos
consecutivos ou 06 (seis) anos alternados de exercício de cargo dessa natureza,
continuará ao reassumir o cargo de provimento efetivo de que for titular, salvo
opção, a receber o vencimento correspondente ao cargo desempenhado em
comissão.
Parágrafo 1º - Quando mais de um cargo tenha sido exercido o funcionário, terá
direito ao vencimento do cargo de maior vencimento, desde que nele tenha
permanecido, ininterruptamente, por 01(um) ano. Não ocorrendo essa hipótese,
recebera quando efetivamente tenha exercido, o vencimento do cargo em
comissão imediatamente abaixo daquele  de maior hierarquia.
Parágrafo 2º - O funcionário que tenha adquirido direito ao vencimento de cargo
em comissão, nos termos deste artigo, que exerça ou venha a exercer outro
cargo também de provimento em comissão. Pode optar pelo vencimento deste
ultimo, desde que o tenha exercido por 02(dois) anos, no mínimo. Na hipótese
de ter o funcionário a que se refere este parágrafo, exercido mais de um cargo
em comissão, desde que o exercício de tais cargos perfaça o mínimo de 02
(dois) anos, pode optar pelo vencimento do cargo em comissão de maior
hierarquia, caso o tenha percebido por 01 (um) ano, no mínimo.

CAPITULO V
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 38 - Aplica-se ao funcionário publico municipal, o regime disciplinar
estabelecido no Estatuto dos funcionários do Estado do Pará e legislação
municipal subseqüente.

CAPITULO VII
DA IMPLANTAÇÃO DO QUADRO

Art. 42 - A implantação do Quadro de Pessoal de que trata esta lei dar-se-á por
meio de procedimento de enquadramento na forma do respectivo manual.
Art. 43 - Os atuais ocupantes de cargos e empregos dos quadros permanentes
e suplementar da Prefeitura Municipal de Curralinho, serão enquadrados pelo
órgão competente, na forma regulamentar, de sua situação funcional especifica,
observa a correlação  prevista no anexo IV.
Art. 44 - Os atuais servidores, porventura em desvio de função por estrita
necessidade de serviço, devidamente comprovada através de atestado do chefe
imediato, desde que com habilitação exigida pela respectiva classe, poderão ser
enquadrados no cargo que efetivamente exercem.
Parágrafo Único - O desvio de função de que trata este artigo devera estar
ocorrendo há pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da
publicação desta lei.



Art. 45 - A passagem para novo quadro de pessoal dar-se-á exclusivamente por
termo de opção do servidor, após conhecimento de sua situação funcional
proposta.
Parágrafo 1º - O ingresso para o novo quadro de pessoal implicará em renuncia
expressa a qualquer vantagem pecuniária hoje percebida e não constante desta
lei, ressalvado o pagamento de remuneração final proposta, porventura
existente, a titulo de vantagem pessoal convertido esta em salário mínimo de
referencia na forma estabelecida no parágrafo 4º deste artigo;
Parágrafo 2º - Os servidores que não manifestarem sua opção no prazo de 06
(seis) meses, a contar da vigência desta lei, serão colocados no quadro
transitório, cuja composição será estabelecido após o enquadramento, mantidos
todos os  direitos e vantagens já percebidos.
Parágrafo 3º - Os cargos e empregos do quadro transitório serão extintos
quando de sua vacância.
Parágrafo 4º - Os valores da atual tabela de vencimentos e salários serão
convertidos, a partir de vigente desta lei, com salários mínimos de referencia no
quadro transitório e reajustados na mesma forma, época e índices da tabela de
vencimentos do quadro de pessoal, constante do anexo III.
Art. 46 - O provimento dos cargos em comissão de recrutamento limitado será
privativo de ocupante de cargo ou emprego do quadro de pessoa, desde que
conta pelo menos 02(dois) anos de serviço público municipal.
Parágrafo Único: O disposto no artigo não se aplica ao servidor que a data de

vigência desta lei, esteja exercendo cargo em comissão e não conte 02(dois)
anos de serviços  prestados a prefeitura municipal de Curralinho;

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 47 - É expressamente vedado ao funcionário desempenhar atividades que
não sejam própria do cargo de que for ocupante.
Parágrafo único: A chefia imediata do funcionário desviado irregularmente de
suas funções responde pelo descumprimento do disposto neste artigo.
Artigo.
Art. 48 - Para o provimento na classe de ajudante de serviços públicos e na
serie de classe de oficial de serviços públicos, admitir-se-á a seleção publica
simplificada, na forma de ato regulamentar, por via de provas praticas.
Art. 49 - As atividades relacionadas com transporte, oficina, conservação,
custodia de bens, operação de elevadores, copa, cozinha, cantina, vigilância,
zeladoria, reprografia, limpeza e outras assemelhadas, inerentes a prefeitura
municipal, serão preferencialmente objeto de execução indireta, mediante
delegação.
Art. 50 - O procedimento de avaliação de desempenho de que tratam esta lei,
será ato do Executivo, em 60 (sessenta ) dias, contados da vigência desta lei.
Art. 51 - A composição numérica dos cargos efetivos do quadro de pessoal e do
quadro transitório será estabelecida por decreto, apos a efetivação dos
enquadramentos.
Art. 52 - Na data da vigência desta lei, entrarão em vigor as disposições
autorizadas contidas na lei nº ..../...../......
Art. 53 - Estendem-se aos servidores aposentados da Prefeitura Municipal de
Curralinho, as vantagens decorrentes desta lei, inclusive o termo de opção de
que trata o artigo 45.
Art. 54 - A correção de salário ou vencimento dos servidores atingidos por esta
lei ocorrera sempre que houver variação do valor do salário mínimo de
referencia ao sendo aplicável qualquer outro fator de correção salarial.
Art. 55 - Fica incorporado ao vencimento ou salário dos servidores municipais a
partir de ...de ...199.., o adiantamento compensatório de 20% (vinte por cento)
concedidos a partir  de ..../..../199..



Art. 56 - As férias premio não gozadas e nem incorporadas ao tempo de serviço
para efeito de aposentadoria, serão pagas em espécie ao funcionário aposentado
e ao que se aposentar, por ocasião da aposentadoria.
Art. 57 - Os triênios dos professores III, regidos estatutariamente, serão
calculados, também sobre o valor das aulas extranumericas ou extraordinárias,
bem como sobre as aulas extra-classe.
ART. 58 - As exigências de nível de escolaridade para exercício de função não
prevalecerão para os funcionários que na data da publicação desta lei, contarem
com 20 (vinte) anos de serviços completos.
Art.59 - As despesas decorrentes da aplicação desta ocorrerão por conta de
dotações orçamentárias próprias prevista em orçamento e de créditos
suplementares adicionais que se fizerem necessários.
Art. 60 - Ficam revogadas as disposições que contrariem o disposto nesta lei.
Art. 61 - Esta lei entra em vigor em 13/11/1995.

______________________________________
ÁLVARO AIRES DA COSTA

PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO


