
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

LEI Nº 386/95 CURRALINHO, 13/11/1995.

DISPÕE SOBRE O QUADRO PERMANENTE DE
PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURRALINHO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O POVO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO, por seus representantes legais,
aprova e eu na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o quadro permanente da Prefeitura Municipal de
Curralinho- Pára, composta de classes de cargos constantes do anexo III-a e
III-b desta lei.
Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se:
I – Funcionário, a pessoa legalmente investida em cargo publico municipal;
II – Cargo Público, ou simplesmente cargo, o volume de trabalho de cada classe,
para cuja execução é suficiente uma pessoa, criado por lei em numero certo.
III – Cargo Efetivo, o que é provido em caráter permanente por pessoa
aprovada e classificada em concurso publico, salvo quando legalmente
dispensada esta exigência;
IV – Cargo em Comissão, o que é provido em caráter transitório, para
desempenho de atividades de direção superior, chefia, assessoria e execução,
expressamente considerado em lei, passível de livre nomeação e exoneração.
V – Classe, o grupo de atividades da mesma natureza, ou fins com denominação
própria e idêntico grau de dificuldade e responsabilidade;
VI – Serie de Classes, o conjunto de classes da mesma natureza, superpostas
segundo o grau de dificuldade e responsabilidade e, carreira, a cada classe
correspondendo faixa de nível de vencimento;
VII – Grupo Ocupacional, o conjunto de classes, isoladas ou não correlatas
quanto a natureza de suas atribuições;
VIII – Vencimento, a retribuição pecuniária ao funcionário pelo exercício efetivo
ou legalmente presumido do cargo, correspondente a nível ficado nesta lei.;
IX – Vantagem, o acréscimo pecuniário do vencimento, a titulo de adicional ou
gratificação.
X – Remuneração, retribuição pecuniária correspondente a soma do vencimento
e das vantagens;
XI – Nomeação, ato inicial do procedimento de investidura do funcionário que se
digna a pessoa para prover o cargo publico.

CAPITULO I
DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO

Art. 3º - O quadro permanente compõem-se de classes de cargos em comissão
e efetivo;
Art. 4º - As classes de cargos em comissão dividem-se nos  seguintes grupos:
I – Grupo de Direção superior, compreendendo atividades de direção,
planejamento e coordenação dos órgãos de primeiro nível, imediatamente
subordinado ao  prefeito;



II – Grupo de Chefia, compreendendo as atividades de chefia dos órgãos de
nível de departamentos e seção e de unidades escolares;
III – Grupo de assessoramento, compreendendo as atividades de assessoria
direta ao prefeito e aos ocupantes de cargos em comissão do grupo de direção
superior;
IV – Grupo de execução, compreendendo atividades que devem ser
desempenhadas em caráter transitório e sob confiança de autoridade superior.;
Art. 5º - Os cargos em comissão são de recrutamentos amplo ou limitado,
observas em qualquer caso, as exigência na especificação de classe.

CAPITULO II
DA REMUNERAÇÃO

Art. 6º - O funcionário ocupante de cargo do quadro permanente, faz juz ao
vencimento mensal correspondente ao nível da respectiva classe, cujo valor é
fixado nos anexos III e III-a, desta lei.
Art. 7º - O valor atribuído a cada nível de vencimento refere-se a jornada
semanal estabelecida nos anexos III e IIIa.
Art. 8º - Alem do vencimento o funcionário pode fazer jus as seguintes
vantagens, observada a legislação especifica:
I – Gratificações ;
II – Ajuda de Custo ;
III – Diárias;
IV – Auxilio Natalidade;
V – Abono Natal;
Parágrafo 1º - O funcionário pode perceber ainda, nos termos do Estatuto:
I – Auxilio Doença;
II – Auxilio Funeral;
III – Salário Família.
Parágrafo 2º - O funcionário nomeado para cargo em comissão pode optar pelo
vencimento deste ou pela remuneração de seu cargo efetivo, acrescido de
gratificação de 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo 3º - Tem direito à gratificação pelo exercício de cargo em comissão de
que se trata o parágrafo anterior, o funcionário designado para exercer em
substituição, cargo em comissão dos grupos de chefia e de direção superior.
Parágrafo 4º - As vantagens estipuladas em percentuais são calculadas sobre o
valor do nível de vencimento.

CAPITULO III
DA PROMOÇÃO

Art. 9º - Promoção é a passagem de funcionário ocupante de cargo efetivo para
vago da classe imediatamente superior da mesma serie de classe.
Art.10º - Pode candidatar-se a promoção a cargo de classe imediatamente
superior da mesma serie de classes, o funcionário estável ou efetivado, que
satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos:
I – Encontrar-se no efetivo   exercício das atribuições de seu cargo;
II – Ter no mínimo 02 (dois) anos completos ou 730 (setecentos e trinta) dias de
efetivo exercício na classe, sem haver faltado a mais de 15 (quinze) dias no
período, admitido os afastamentos legais.
III – Possuir habilitação exigida pela respectiva especificação de classes;
IV – Não ter sofrido punição disciplinar nos 06 (seis) meses que antecedem a
abertura do procedimento de promoção.
Parágrafo Único: Serão descontados 30 (trinta) dias do período aquisitivo, em
decorrência de qualquer pena disciplinar imposta ao funcionário além de 05
(cinco) dias por dia de suspensão quando se tratar dessa penalidade.



Art. 11º - O procedimento de promoção será autorizado em cada caso pelo
prefeito que determinará a publicação do respectivo edital para habilitação dos
interessados.
Art. 12º - Para obter a promoção, o funcionário comprovara merecimento e
capacidade funci9onal para o exercício das atribuições que concorre.
§ 1º - O merecimento apurar-se-a em avaliação de desempenho realizado na
conformidade do capitulo V.;
§ 2º - A comprovação de capacidade funcional far-se-á por meio de provas
escritas de conhecimento.
§ 3º - Terão peso idêntico os pontos distribuídos por merecimento e por
capacidade funcional.
§ 4º - A promoção obdecerá a ordem de classificação;
§ 5º - Ocorrendo empate na classificação terá preferência, sucessivamente o
funcionário:
I – Mais antigo no serviço municipal;
II – casado, com maior numero de filhos;
III – de melhor nível de escolaridade;
IV – mais idoso.
Art. 13º - O funcionário promovido, reiniciara a contagem de tempo na classe
superior, para efeito de nova promoção sendo o caso.

CAPITULO IV
DO ACESSO

Art. 14º - Acesso é a passagem de funcionário ocupante de cargo efetivo para
cargo vago de outra classe, isolada ou inicial de serie de classe.
Art. 15º - Para provimento efetivo de cargo vago de classes, para o qual haja
candidato aprovado em concurso publico vigente, pode ser realizado acesso,
mediante seleção competitiva interna com provas escritas e praticas.
§ 1º - Pode candidatar-se a acesso o funcionário ocupante de cargo efetivo que
satisfazer todos os requisitos do artigo 10;
§ 2º - O acesso reger-se-a pelo respectivo edital.
Art. 16º - O prefeito decidira no caso de concorrência de vaga pela realização
do acesso ou pela abertura de concurso publico, dando prioridade ao acesso.
Art. 17º - Aplicam-se ao acesso as disposições contadas no artigo 11, nos § 4º
e 5º do artigo 12º e no artigo 13º

CAPITULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 18º - O funcionário da prefeitura terá seu desempenho permanentemente
avaliado com o objetivo de se apurarem os seguintes requisitos:
I – Assiduidade;
II – Dedicação e interesse pelo serviço;
III – Disciplina;
IV – Eficiência;
V – Iniciativa;
VI – Lealdade a administração municipal;
VII -  Participação em cursos de habilitação profissional
VIII – Pontualidade.
Art.19º - O resultado da avaliação do desempenho será divulgado ate o dia 31
de janeiro de cada ano e terá validade ate a mesma data do ano passado.
Art. 20º - A avaliação de desempenho será feita por comissão nomeada pelo
prefeito, composto de:
I – Diretor de Departamento municipal de área;
II –Chefe imediato do funcionário avaliado;
III – Um funcionário do mesmo setor, indicado pelos colegas.



CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 21º - Os atuais ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da
prefeitura municipal serão classificados automaticamente no quadro permanente
instituído por esta lei, na forma de seus anexos III e III-a, através de Decreto
do Prefeito Municipal.
§ 1º - O enquadramento não esta sujeito as exigências estabelecidas na
respectiva especificação de classe.
§ 2º - Na forma dos anexos III e III-a, o enquadramento poderá ocorrer em
classe não inicial de serie de classe ou em nível intermediário da faixa de
vencimentos da respectiva classe.
§ 3º - Ficam extintos, a partir do enquadramento os cargos criados
anteriormente á data desta lei e não constantes do anexos III e III-ª.
Art. 22º - O prefeito municipal baixara decreto aprovando o regulamento do
pessoal admitido pelo regime CLT.
Art. 23º - As despesas decorrentes da execução desta lei, serão atendidas no
corrente exercício por conta de dotação própria consignada no orçamento
vigente.
Art. 24º - Revogam-se as  disposições  em contrario.;
Art. 25 º - Esta lei entrara em vigor ba data de sua publicação .

Curralinho,  13/11//1995.

______________________________________________

ÁLVARO AIRES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS

NÍVEL VENCIMENTO      PADRÕES
A   B    C    D    E    F    G    H


