
MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N« 058 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar n9 001, de 24 de janeiro de
2002 e da Lei Complementar n2 039, de 23 de dezembro de 2013 e restaura, em
suas redações originais, as vigências dos arts. 105; 106; 107; do inc. l, do art. 135;
do art. 136, §§ 1̂  e 2$; do art. 145; do inc. IX, do art. 83 e do art. 104 da Lei
Complementar ne 001, de 24 de janeiro de 2002.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. l̂ . O caput e o § 1̂  do art. 30 da Lei Complementar n9 039, de 23 de dezembro de 2013
passam a vigorar com as seguintes redações, suprimindo-se do artigo os §§ 25, 39, 4? e 5e:

Art. 30. O período de férias anuais do titular de cargo de Professor em
função docente será de quarenta e cinco (45) dias consecutivos.

§ 1 .̂ Independentemente de solicitação, será pago antecipadamente
ao Professor da Educação Básica o adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração correspondente ao período de quarenta e cinco (45) dias, por
ocasião das férias, sendo este incluído nos seus vencimentos no mês anterior
ao que ele entrará de férias.

Art. 29. O art. 40 da Lei Complementar n$ 039, de 23 de dezembro de 2013 passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 40. Os dispositivos desta Lei aplicam-se, em suas globalidades, as
investiduras originárias ocorridas a partir da data de sua publicação.

Art. 39. É alterado o art. 45 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013 e nele é
suprimido o parágrafo único, passando o artigo a ter a seguinte redação:

Art. 45. A alteração da carga horária do Professor somente ocorrerá em
função da diminuição da atribuição de classes e aulas de um ano para o
outro, decorrente de processo e procedimento regulamentado por Portaria
do Secretário Municipal de Educação.

Art. 49. O art. 56 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013 passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 56. Aos servidores públicos em exercício na data da publicação
desta Lei, que tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da
Constituição Federal, aplicam-se as seguintes disposições:

§ l9. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira
será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do
vencimento básico da carreira.

l - NÍVEL 1:
a) classe A, 1,00;
b) classe B, 1,05;
c) classe C, 1,10;
d) classe D, 1,15;
e) classe E, 1,20;
f) classe F, 1,25;
g) classe G, 1,30;
h} classe H, 1,35;
i) classe l, 1,40;
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j} classe J, 1,45;
II - NÍVEL 2:
a) classe A, 1,50;
b) classe B, 1,55;
c) classe C, 1,60;
d) classe D, 1,65;
e} classe E, 1,70;
f) classe F, 1,75;
g) classe G, 1,80;
h) classe H, 1,85;
l) classe l, 1,90;
j) classe, 1,95;
III -NÍVEL 3:
a} classe A, 1,80;
b) classe B, 1,85;
c) classe C, 1,90;
d) classe D, 1,95;
e} classe E, 2,00;
f) classe F, 2,05;
g) classe G, 2,10;
h) classe H, 2,15;
i) classe l, 2,20;
J) classe J, 2,25.
§ 25. Os valores dos vencimentos referentes aos cargos e respectivos

níveis da carreira, referente à jornada de trabalho parcial, será obtido pela
aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento básico da carreira.

I -NÍVEL l, 1,00; *
II - NÍVEL 2, 1,50;
III - NÍVEL 3, 1,80.
§ 33. Com exceção do art. 27, os demais dispositivos desta Lei aplicam-

se, em suas integralidades, aos servidores de que trata o caput deste artigo.
ã

Art. 55. Fica revogado:

l - o art. 58 da Lei Complementar n^ 039, de 23 de dezembro de 2013, que derrogou os arts.
105; 106; 107; o inc. l, do art. 135; o art. 136, §§ 13 e 22 e o art. 145 da Lei Complementar n$ 001, de 24
de janeiro de 2002;

U - o art. 59 da Lei Complementar n$ 039, de 23 de dezembro de 2013, que alterou o inc. IX, do
art. 83 e o art. 104 da Lei Complementar n^ 001, de 24 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Restabelecem-se as vigências dos arts. 105; 106; 107; do inc. l, do art. 135; do
art. 136, §§ l9 e 2^; do art. 145; do inc. IX, do art. 83 e do art. 104 da Lei Complementar r^ 001, de 24
de janeiro de 2002 em suas redações originais, com todas as decorrências jurídicas e sem efeito
retroativo.

Art. 69. O art. 101 da Lei Complementar n9 001, de 24 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redaçao:

Art. 101. É assegurado ao servidor o direito à licença com
remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação,
associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da
categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, concedida no valor de 40
horas-aula referente ao nível e classe em que estiver posicionado.
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Art. 79. A reimplantação da estrutura da carreira de que trata o art. 56 da Lei Complementar n?
039, de 23 de dezembro de 2013, aos coeficientes previstos nos incs. l, II e III, de seus §§ l9 e 29,
ocorrerão em quatro parcelas progressivas e sucessivas, sendo a primeira efetivada até o mês de
janeiro do exercício financeiro de 2020 e as restantes nos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023,
na proporção de % (um quarto) do coeficiente, por ano, calculados sobre os produtos das diferenças
dos coeficientes previstos nos incs. l, II e III, dos §§ l9 e 2S, do art. 56 com os coeficientes previstos nos
incs l, II e III, dos §§ l9 e 29 do art. 52 da Lei Complementar ne 039, de 23 de dezembro de 2013.

Art. 85. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Floresta do Araguaia/PA, 18 de dezembro de 2019

Adclio dos SSntos de Sousa

Prefeito
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