
LEI MUNICIPAL Nº 018/05, DE 14 DE JULHO DE 2005

CONSIDERANDO que a Legislação Municipal que trata do relacionamento entre o Poder Público e os 
servidores é omissa quanto ao assunto;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 003/99, já tendo decorrido cinco anos de sua vigência e ainda 
não foi regulamentada em relação a Sub Seção V, Artigos 160 a 162;

CONSIDERANDO que os Artigos 160 a 162 da Lei Municipal  tratam da percepção de gratificação de 
Tempo  Integral  e  Dedicação  Exclusiva,  percebida  por  servidores  municipais,  precisam  ser  mais  bem 
esclarecida;

CONSIDERANDO que os servidores municipais que percebem essas gratificações, pelo prazo de cinco 
anos, de forma ininterrupta podem e devem fazer jus a integralização das mesmas em seus vencimentos,  
com extensão desse benefício à Aposentadoria;

CONSIDERANDO que os servidores beneficiados com as gratificações devem ter este direito garantido, 
uma vez que os valores recebidos são de vital importância para a administração de suas despesas pessoais,  
bem como para o orçamento familiar;

CONSIDERANDO que a partir do exercício de 2005 o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, assumiu 
a posição de que, para tais  gratificações passem a integralizar  os vencimentos (servidores  ativos) e os 
proventos (servidores inativos), o texto legal deve expressar de forma clara esse direito, o que ainda não 
ocorreu na legislação municipal,

CONSIDERANDO ainda que neste exercício de 2005, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, já  
devolveu  ao  Instituto  Próprio  de  Previdência  Municipal  diversas  Portarias  de  Aposentadorias,  
determinando que dos cálculos das mesmas fossem retiradas essas gratificações,

CONSIDERANDO finalmente, que ao Poder Público cabe corrigir essa injustiça com seus servidores, que 
algumas vezes receberam essas gratificações por prazo superior a 20(vinte) anos e agora quando de sua 
passagem para a inatividade vêem-se prejudicados, com essa verdadeira redução remuneratória.

DISPÕE SOBRE ACRÉSCIMO DE PARÁGRAFO ÚNICO AO CAPUT DO 
ARTIGO 162, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DATADA DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Castanhal aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
ART. 1º - Fica acrescentado ao “caput” do Artigo 162, o Parágrafo Único:
PARÁGRAFO ÚNICO – Os servidores municipais que perceberem as gratificações de que trata esta sub 

seção, pelo prazo de 05(cinco) anos, de forma ininterrupta, farão jus a integralização destes percentuais  
sobre seus vencimentos, no mesmo percentual auferido, inclusive nos proventos de aposentadoria.

ART. 4º - Esta Lei entra em vigor com efeito retroativo a contar de 01 de janeiro de 2005, revogadas as  
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 14 dias do mês de julho de 2005.

HÉLIO LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.

JUCIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO
Secretário de Administração
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