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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 019, DE 31 DE MARÇO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE PESSOAL, DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a
fazer contrato de prestação de serviços emergência! com pessoal, conforme
modelo em anexo

Art. 2° - O serviço emergencial será de
excepcional interesse público.

Art. 3° - São considerados de excepcional
interesse público, os cargos não preenchidos nas vagas do último Concurso
Público de 30 de novembro de 1997.

Art. 4° - A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos à partir de 02 de fevereiro de 1998
em alguns casos.

Art. 5° Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité
(PB), em 31 de Março de 1998.

~J&^&\É DO EGITO BEZERRA CABRAL

Prefeito Municipal
Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
Estado da Paraíba

LEI N.° 020, DE 17 DE ABRIL DE 1998.

DISPÕE SOBRE O ABONO PROVISÓRIO OU
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica determinado abono provisório ou
gratificação especial para os professores da rede municipal de ensino da
seguinte forma:

§ 1° - Administrador escolar, diretor adjunto e
orientador educacional, o abono provisório ou gratificação especial será de R$
125,00 (Cento e vinte e cinco reais) para cada um;

§ 2° - Professores de nível superior com 20
(vinte) aulas semanais, será de R$ 80,00 (Oitenta reais);

§ 3° - Supervisores escolares, será de R$
75,00 (Setenta e cinco reais);

§ 4° - Professores de nível superior com 15
(quinze) aulas semanais, será de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais); e

§ 5° - Professores Polivalentes, será de R$
35,00 (Trinta e cinco reais).

Art. 2° - A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos à partir de 02 de Fevereiro de 1998
em alguns casos.

Art. 3° - Revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité
(PB), em 17 de Abril de 1998.

.JOSÉ DO EGITO BEZERA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 021, DE 17 DE ABRIL DE 1998.

"Denomina de Vila Aprígio Francisco Maciel,
e dá outras providências".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Fica denominada de VILA APRÍGIO
FRANCISCO MACIEL, o conjunto de casas de família, situada na localidade de
Curralinho, ao lado da PB - 148, (que liga Queimadas Boqueirão, e vice-versa).

Art. 2° - Esta Vila começa nas proximidades
do Grupo Escolar José Cabral de Sousa Filho, e vai até o limite com a
residência do Sr. José Francisco Maciel.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité
(PB), em 17 de Abril de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 022, DE 26 DE MAIO DE 1998.

DISPÕE SOBRE OS LIMITES URBANOS DA
CIDADE DE CATURITÉ-PB, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica delimitado como perímetro urbano os
seguintes limites da cidade de Caturité-Pb:

Parágrafo Único - Ao Norte: até 500mts após o Grupo
Escolar António Trovão de Melo; ao Sul: até 100mts após a residência dos
herdeiros de Raimundo Gerardo Lopes Freire; a Leste: com o rio Bodocongó e
a Oeste: com a ponte do Salgado que divide as terras de Pedro Brito Trovão e
José Francisco Araújo.

Art. 2° - A presente Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturíté (PB), em
26 de Maio de 1998.

*f

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 023, DE 26 DE MAIO DE 1998.

Concede título de Cidadania Caturiteense, e
dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica concedido título de cidadão honorário do
Município de Caturité, ao llm° Dr. José Targino Maranhão, governador do
Estado.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité (PB), em
26 de Maio de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 024, DE 22 DE JUNHO DE 1998.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
proceder abertura de crédito especial no montante de até R$ 66.000,00
(sessenta e seis mil reais), para fazer face a execução do programa HABITAR
BRASIL através de convénio com a Caixa Económica Federal, destinado a
construção de casas populares.

Art. 2° - Para cumprimento da classificação funcional
programática e económica, o crédito de que trata a presente Lei, fica
incorporada a seguinte dotação orçamentaria:

02.07 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO
57 - Habitação
316 - Habitações Urbanas
1014 - Execução de Projetos Habitacionais
4.1.1.0 - Obras e Instalações R$ 66.000,00

Art. 3° - Para cobertura do crédito ora aberto, serão
utilizados recursos provenientes das anulações parciais de dotações
consignadas no orçamento vigente, conforme preceitua o art. 43 da Lei 4.320
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a importância de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), proveniente da operação contratada com a Caixa
Económica Federal, através da dotação Orçamento Geral da União - OGU.

Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité (PB), em
22 de Junho de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 025, DE 22 DE JUNHO DE 1998.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
proceder abertura de crédito especial no montante de até R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais), para fazer face as despesas com a construção de uma praça no
centro desta cidade, em frente a Igreja Matriz.

Art. 2° - Para cumprimento da classificação funcional
programática e económica, o crédito de que trata a presente Lei, fica
incorporada a seguinte dotação orçamentaria:

02.07 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO
60 - Serviço de Utilidade Pública
325 - Parques e Jardins
1015 - Construção de Praças, Parques e Jardins
4.1.1.0 - Obras e Instalações R$ 31.000,00

Art. 3° - Para cobertura do crédito ora aberto, serão
utilizados recursos provenientes das anulações parciais de dotações
consignadas no orçamento vigente, conforme preceitua o art. 43 da Lei 4.320.

Art. 4° - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité (PB), em
22 de Junho de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 026, DE 22 DE JUNHO DE 1998.

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITE-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Ficam reajustados em 8,34% (OITO VÍRGULA
TRINTA E QUATRO POR CENTO) os vencimentos de todos os servidores do
Poder Executivo Municipal, inclusive Assessores.

Art. 2° - Os efeitos financeiros desta Lei correrão por
conta da dotação prevista no orçamento vigente.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
promulgação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1° de Maio de 1998.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeito Municipal de Caturité(PB), em
22 de Junho de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 027, DE 06 DE AGOSTO DE 1998.

DISPÕES SOBRE A DENOMINAÇÃO DO
GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE
UMARY, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica denominado de BELARMINO PERES
DA SILVA, o Grupo Escolar da Comunidade de UMARY Deste Município.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3" - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 06 de Agosto de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

LEI N.° 028, DE 06 DE AGOSTO DE 1998.

Institui o plnno de cargos e carreiras do qu;u!rn
permanente de pessoal tio Sistcm» Público
Municipal de Educação e tlá otitms
providencias.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

TÍTULO l
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. I" - f;ica ins t i tu ído o Plano de Cargos e
Carreiras do Sistema Público Municipal nos termos da legislação vigente, observadas
as peculiaridades do Município.

Parágrafo Único - O Plano de cargos e Carreiras
tem como finalidade viabilizai os interesses dos profissionais da educação e do Sistema
de Ensino Municipal .

Art. 2" - O regime jurídico do pessoal do quadro
permanente do Sistema Municipal é o Estatutário, de acordo com a Lei N.° H, de 27 de
novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
municipais.

Art. 3° - Para efeito desta Lei, entende-se:

I - Magistério Público Municipal é o conjunto de
professores e especialistas em Educação que, ocupando Umçõcs nas Unidades Escolares
e Órgãos do Sistema de Ensino Municipal, exercem alividadcs, incluídas as de direçào
ou administração escolar, planejamento, inspecão, supervisão e orientação educacional

II - Professor é o membro do Magistério que exerce
atividades docente, proporcionando a educação ao aluno.

II! - Especialista em Educação é o membro do
Magistério que desempenha atividades de administração, de planejamento, clc
orientação, de supervisão e ou de inspeção no campo da Educação.



IV - Atividades de magistério é a dos professores c
dos especialistas em Educação, direiamcnle ligados ao funciona mento do Sistema de
Ensino Municipal e ao aperfeiçoamento da Educação.

TÍTULO II
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPITULO l
DOS PRINCÍPIOS KÁSICOS

Art. 4" - A Carreira do Magistério Público
Municipal tem como princípios básicos:

I - A profissionalização, entendida como dedicação
ao magistério, compreendendo qualidades pessoais, formação adequada c alualiznção
constante;

II - A remuneração condigna, respeitados o regime e
as condições de trabalho;

III - A progressão na carreira, mediante promoções;

IV - A valori/.acão da qualificação, decorrciUe de
cursos específicos para as tarefas desenvolvidas;

V - O desempenho no trabalho, mediante avaliação
segundo parâmetros de qualidade do exercício profissional.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA DAS CLASSES E DOS NÍVEIS

Ari, 5" - A carreira do Magistério Público Municipal
é constituída de cargos de provimento efelivo e em comissão.

§ T - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

a - CAKRHIKA - a forma de evolução profissional no
sentido horizontal e vertical, implicando em diferenciação salarial;

b - CLASSES - grupos homogéneos, sequências e
faixas, segundo a formação, habilitação, titulação e qualificação profissional;

c - NÍVEIS - faixas salariais da mesma classe, que
tem como função diferenciar os profissionais pelos seus atributos e permitir identificar a
situação do ocupante na estrutura hierárquica e de remuneração da carreira.

Art. 6" Os cargos de provimento efetivo do quadro
do magistério compreenderão classes, desdobradas em referências.

§ l" - O cargo de professor A- Professor de
educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental - compreende as seguintes
classes:



I - Classe "Al" - I'orniaeào cm nível médio,
II - Classe "A2" - Formação cm nível superior.

§ 2" - Os cargos de professor 13- Professor de árens
específicas das séries finais do ensino fundamental, de supervisor escolar c de
orientador educacional compreendem apenas a classe de formação em nível superior.

§ 3W - A formação mínima para o exercício do
Magistério na Educação Infantil será obtida cm Nível Médio, na modalidade normal ,

§ 4° - A experiência docente mínima, pré-requisito
para o exercício profissional de quaisquer funções de magistério, que não a de docência,
será de 02 (dois) anos e adquirida em qualquer nível ou sistema de ensino, público ou
privado.

§ 5" - O exercício das atividades que oferecem
suporte pedagógico direio à docência, tais como: dircção ou administração escolar,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, exige, como qualificação
mínima a graduação em Pedagogia ou Pós-graduação, nos termos do Art. 64 da lei
federal n.° 9394/96.

Ari. 7" - A promoção se dará no sentido horizontal
dentro da mesma classe.

Ait. 8" - Para a obtenção do ingresso, de uma para
outra classe, será necessário:

I - Habilitação adequada para o ingresso na classe;

II - Prestação de concurso público de provas e
títulos;

[II - Existóencia de vaga no nível I da classe
pretendida.

Art. 9° - As classes se dividem em cinco uiveis que
representam diferenciação salarial.

Art. 10 - A promoção a que alude o artigo 7° desta
Norma, dar-se-á com a observância dos seguintes requisitos:

I -- Dedicação exclusiva ao cargo do sistema de
ensino;

II — Desempenho no trabalho, mediante avaliação
segundo parâmetros de qualidades do exercício profissional,

Hl - Qualificação em instituições credenciadas;

IV - Tempo de serviço na função docente;

V Exames periódicos de aferição dos
conhecimentos na áreas curricular em que o professor exerça a docência e de
conhecimentos pedagógicos.



z -
Parágrafo Unico - Poilaria da Secretaria cia

Educação definirá os parâmetros de qu.ilid.idc do exercício profissional necessários à
avaliação.

Art. I I A avaliação de que trata o Parágrafo Unico
do Artigo 10, será realizada por uma comissão, constituída paia este fim, pela Secretaria
da Educação,

§ í" - A promoção em função do que disc ip l ina o
inciso IV do Artigo 10, se dará automaticamente cumprindo o interstício de cinco anos
em cada nível.

§ 2" - A promoção em função do que discipl ina os
demais incisos do Artigo 10, dar-se-ã a cada 2 (dois) anos, a requerimento tio
interessado que lograr aprovação.

§ 3" - A comissão de que trata o càpnl deste artigo,
será constituída de no mínimo 03 (três) membros, onde estarão representados os
administradores escolares, supervisores e professores, com atuacão em sala de aula.

§ 4" - Havendo muitos profissionais a serem
avaliados, a Secretaria de Educação constituirá tantas comissões quantas forem
necessárias.

§ 5" - A avaliação de que trata este artigo, será
oferecida de forma permanente, de modo a assegurar a contínua avaliação no sistema e
o direito do profissional de ser avaliado para efeito de promoção.

Art. 12 - Perderá o direito à promoção durante o
biénio, o servidor que tiver:

1 -05 (cinco) faltas não justificadas durante o biénio
letivo,

II - Recebido advertência escrita ou cumprindo pena
de suspensão, resultante de processo onde lhe seja assegurado ampla defesa.

Art. 13 - Para todos os efeitos, será considerado
promovido, o membro do Magistério aposentado ou que vier a falecer sem que tenha
sido efetivada a promoção devida, durante o respectivo período aquisitivo.

TÍTULO III
DO INGRESSO E DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO

CAPITULO I

DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO

Art. 14 - Os cargos do Plano de Carreira do Sistema
Público Municipal criados por esta lei, acessiveis a todos os brasileiros, preenchidos os
requisitos que a lei estabelecer.



Ari. 15 - O ingresso no Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal, dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas
c títulos. Somente podendo ocorrer no nivcl I de cada classe.

§ l" - s servidores estáveis, considerados como (ais
pelo artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, e em exercício da
função na data da promulgação desta Lei, considerar-se-ào aptos a ingressar no Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal, assegurados os mesmos direitos dos que
ingressarem, na forma do cápttl deste artigo.

§ 2" - Os servidores de que trata o § l", serão
enquadrados nas classes respectivas, de acordo com o alo administrativo que os
vinculou ao Serviço Público Municpal.

Ari. 16 - A realização do concurso Público, para
preenchimento das vagas do Plano de carreira do Magistério Público Municipal cabe ;i
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

§ l" - O concurso público de que traia csle artigo,
serã realizado de acordo com as normas do edita! que lhe for respectivo, que poderá
distribuir as vagas por localidades, no Município ou em Unidades Escolares.

§ 2" - A validade de concurso será de dois anos, a
partir da data da publicação dos resultados finais dos aprovados, admitida a prorrogação
por mais dois anos, através de ato do Executivo Municipal.

Art. 17 - Constituem exigências para inscrição no
concurso público para ingresso na Carreira do Magistério:

I.- Ser brasileiro;
U - Ter idade superior a 1 8 (dezoito) anos;
III - Estar em dia com as obrigações militares e

eleitorais;
IV - Ter habilitação específica para o exercício o

cargo;
V - Não estar cumprindo pena privativa de liberdade

ou restritiva de direitos;
VI - Demais exigências que possam ser

especificadas no Edital.

CAPITULOU

DA ADMISSÃO, DESIGNAÇÃO E EXERCÍCIO

Art. 18 - Compete ao chefe do Poder Executivo ou a
qualquer autoridade delegada., admitir os candidatos em concurso para preenchimento
de vagas do Quadro de Carreira do Magistério Municipal, observada a ordem de
classificação.

Art. 19 - Os professores e especialistas cm
Educação uma vez admitidos, serão locados na Secretaria Municipal de Educação.



Art. 20 - Somente pou^;^ sei
ou o especialista em Educação que gozar de boas condições de buuuj. ...
comprovadas em inspecão realizada por órgão médico oficial.

Art. 21 - O Secretário Municipal de Educação e
Cultura designará o professor ou especialista cm Educação para a unidade escolar ou o
órgão onde deverá Ter exercício.

§ l" - A designação poderá ser allerada a pedido ou
por necessidade do serviço.

§ 2° - A alteração da designação se processará cm
época de férias escolares, salvo o interesse do Sistema de Ensino.

Ari. 22 - O professor ou o especialista em
Educação, deverá entrar no exercício da função dentro de t r in ta dins da admissão

I - O professor ou especialista cm f;ducacào
admitido para o ingresso no grupo do Magistério cumprirá estágio probatório de dois
anos.

II - O estágio probatório contará como tempo de
efetivo exercício para os efeitos do artigo 9°.

CAPÍTULO III
DA CESSÃO

Ari. 23 - Cessão é o ato pelo qual o chefe do Poder
Executivo Municipal coloca o professor ou especialista em Educação, com ou sem
remuneração, à disposição de entidade ou órgão do Serviço Público, sem vinculação
administrativa à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

§ 1° - A Prefeitura Municipal poderá solicitar
compensação à entidade ou órgão que requerer a cessão, quando o professor ou o
especialista em Educação for cedido com remuneração.

§ 2" - A cessão para outras funções, fora do campo
educacional só será admitida sem ónus para a Secretaria Municipal de Educação c
Cultura do Município.

Art. 24 - A cessão será concedida pelo prazo
máximo de l (um) ano, sendo renovável se assim convier às partes interessadas.

Art. 25 - O professor ou especialista em Educação,
quando cedido, perde a designação continuando lotado na Secretaria de Educação e
Cultura.

Parágrafo Único - Terminado o período de cessão.
o professor ou o especialista em Educação será designado para a unidades escolar ou
órgão, a critério da Secretaria cie Educação e Cuítura.

TÍTULO IV
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPITULO l
D OS DIREITOS



7

Ari. 26 - São Dirctos do professor c do especialista
em Educação.

I - Receber remuneração de acordo com a classe, o
nível e o regime de trabalho, para os cargos e funções que foram conlralados, conforme
o estabelecido nesta Lei;

II - Escolher a forma ou maneira de transmitir o
ensino, os processos didálicos c as formas de avaliação de aprendizagem, observadas as
diretrizes do sistema de ensino;

III - Dispor, no ambiente de planejamento das
atividadcs realizadas na Educação;

IV - Participar do processo de planejamento das
atividades realizadas na Educação,

V - Ter assegurada oportunidade de frequentar
cursos de formação, atualização e especialização profissional, a critério da Secretaria
Municipal da Educação e Cultura, sendo que a limitação de que trata este inciso, será
de, no máximo 10% (dez por cento) dos docentes que estejam cm pleno exercício de
suas funções,

VI - Receber, por meio dos serviços especializados
de educação, assistência ao exercício profissional.

CAPÍTULO! l
DA REMUNERAÇÃO

Ari. 27 - Remuneração é a retribuição pecuniária ao
professor ou especialista em Educação pelo exercício do emprego, correspondente á
classe e ao nível de habilitação, acrescido, quando for o caso de gratificações.

Art. 28 - Salário básico é o fixado para a classe, a
cada nivel respectivo, sem qualquer acréscimo.

Art. 29 - Os salários dos profissionais de Educação
obedecerão a uma progressão aritmética de razão percentual igual a 5% (cinco por
cento) entre os níveis de mesma classe.

Ari. 30 - A remuneração dos docentes contemplará
níveis de titulação sem que a atribuída aos portadores de diploma de licenciatura plena
ultrapasse mais de 50% (cinquenta por cento) a que couber aos formados em nível
médio.

Art. 31 - O membro do Magistério designado para o
exercício da timcão de diretor de unidade, supervisor escolar, orientador educacional e
inspetor, fará jus a uma gratificação mensal, a ser definida no Plano de Cargo e
Remuneração do Magistério.

Art. 32 - O professor ou especialista em Educação
em exercício em escola de difícil acesso fará yi/.v a um adicional em níveis a serem
fixados na Lei que instituem o Plano de Cargos e Remuneração.



Parágrafo Cuicu - (.; .
incide sobre o salário do nível onde se enquadra o profissiorcai.

CAPITULO III

DAS FÉRIAS

Art. 33 - Aos professores em regência de classe nas
unidades escolares, serão assegurados 45 (quarenta c cinco) dias de férias aiuiuis,
fazendo jnx os demais integrantes do Magistério a 30 (trinta) dias do ano.

§ l" - As férias do professor e as do especialista cm
Educação serão concedidas durante o período de recesso escolar.

§ 2" - O professor e o especialista cm Educação em
exercício fora das unidades escolares, gozarão férias de acordo com o planejamento de
férias do respectivo órgão.

§ 3" - Por ocasião das férias, independentemente de
solicitação, será pago ao Profissional de Ensino um adicional, correspondente a 1/3 (um
terço) do seu salário.

TÍTULO V
CAPÍTULO l

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

Art. 34 - Depois de três anos de efetivo exercício no
serviço público municipal, poderá o professor ou o especialista em Educação ohtur
licença para tratar o interesse particular, sem remuneração, perdendo, cm consequência
a designação prevista no artigo 21 desta Lei.

Parágrafo Único - O professor ou especialista cm
Educação, deverá guardar em exercício a concessão da licença salvo em caso de Corça
maior, devidamente comprovada, nos termos do Código Civil, considerando-se como
faltas não justificadas os dias de ausência, se a licença for negada.

Art. 35 - A licença para tratar de interesse particular
não poderá exceder a dois anos, só podendo ser concedida nova licença depois de
decorridos dois anos de término ou da interrupção da anterior.

Parágrafo Único - Durante a licença de que trata o
cápuí do artigo, o membro do Magistério não contará tempo de serviço para qualquer
efeito.

CAPITULOU
DA LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE

Art. 36 - Cessado o motivo da licença, ou não
requerida documentalmente sua renovação, o membro do Magistério deverá reassumir o
exercício de suas funções, dentro de 30 (trinta) dias, a partir dos quais a sua ausência
será computada como falta ao serviço.

CAPÍTULO III

DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL



Ari. 37 - A licença para qualificação profissional
consiste no afastamento do professor ou do especialista em Educação de suas funções,
sem prejuízo de sua remuneração, assegurada sua efetividade para todos os cfeilos da
carreira, e será concedida para frequência ã cursos de formação. auiíilizaçao,
aperfeiçoamento e pó s-graduação, desde que referentes a Oducação.

Parágrafo Único - O tempo que o servidor passar
afastado para o exercício do disposto no artigo 38 desta Lei, será obrigatoriamente
prestado a Edilidade, como contraprestação específica, sob pena de i n de n i za cão com a
devolução dos salários recebidos, acrescidos de juros e demais acréscimos legais.

Art. 38 - A concessão da licença para a qualificação
profissional ficará a critério da Secretaria Municipal de Educação c Cul tura que
considerará a situação e o interesse do sistema de ensino.

TÍTULO VI
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 39 - O regime de trabalho do professor de l;l a
4a série do Ensino Fundamental, será de 25 (vinte e cinco) horas semanais, cumpridas
em unidade escolar, sendo 20 (vinte) horas/aula em regência de classe e 5 (cinco)
horas/aula atividade.

Art. 40 - O professor aluando de 1a a 4:| série do
Ensino Fundamental, poderá ser convocado para cumprir regime suplementar de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho em dois turnos.

§ l" - A convocação para regime suplementar de
trabalho c temporário obedecendo a critérios de necessidades do serviço.

§ 2" - No regime de 40 (quarenta) horas, 25% (vinte
e cinco por cento) da jornada de trabalho será destinada às atividades de preparação e
avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as
reuniões pedagógicas, ã articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento
profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escota.

Art. 41 - Os professores com atuação de 5:l a 8:1 série
do Ensino Fundamental, e no Ensino Médio, ingressam na carreira submetidos a uma
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aula em regência de classe e de 5 (cinco) horas
de atividades.

§ I" - A hora-aula com duração de 50 minutos é
aquela dedicada a atividade pedagógica, direta com os alunos.

Art. 42 - No interesse do Sistema de Ensino, os
docentes atuando de 5a a 8a série, poderão ser submetidos a uma jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, onde se inclui 30 (trinta) horas/aula e IO (dez) horas de
atividades.

TÍTULO Vil
DOS DEVERES

Art. 43 - O membro do Magistério tem o dever de
considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta adequada à
dignidade profissional, cm razão do que deverá:
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I - Preservar os princípios, ideais e fins da Hducaeào
Nacional;

II - Utilizar processos didáti CO-pedagógicos
acompanhando o progresso científico da educação c sugerir medidas para o
aperfeiçoamento dos servidores educacionais;

I I I - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

IV - Frequentar cursos planejados pela Socrelaritl
Municipal de Educação e Cultura, destinados a sua formação, atutilização ou
aperfeiçoamento;

V - Comparecer ao local de trabalho com
assiduidade e pontualidade, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza;

VI - - Manifestar-se solidário, cooperando com a
comunidade escolar e a da localidade, sempre que a situação o exigir;

VII - Apresentar atitudes de respeito e consideração
para com os superiores hierárquicos e tratar com urbanidade os colegas e os usuários
dos serviços educacionais;

VIII - Comunicar à autoridade imediata as
irregularidades de que tiver conhecimento na sua área de atuação ou às autoridades
superiores, no caso de aquela não considerar a comunicação,

IX - Ministrar os dias Jetivos e horas/aula, alem de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao
desenvolvimento profissional;

X - Zelar pela conservação do património munic ipa l
confiado a sua guarda e uso;

XI - Zelar pela defesa dos direitos profissionais e
pela dignidade da classe;

XII - Guardar sigilo profissional,

XIII - Zelar pela aprendizagem dos alunos;

XIV - Estabelecer estratégias de recuperação para os
alunos de menor rendimento;

XV - Colaborar com as atividades de articulação da
escola com a família dos alunos e a comunidade.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Ari. 44 - Será criado o Piano de Cargos e
Remuneração dos Magistério Público Municipal, constituído de cargos de professor e de
especialista em Educação, nos termos de Lei específica que o definir.

Parágrafo Único - Considerar-se-á como
beneficiário desta Lei os servidores que na data de sua publicação estiverem em cfetivo
exercício na função docente.
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® Ari. 45 - Os atuais membros estáveis do Magistério,
serão transferidos para o Plano de Carreira, mediante enquadramento, observados os
critérios de habilitação e tempo de serviço nos termos desta Lei.

Parágrafo Único - Os que não preencherem os
requisitos de titulação exigida terão assegurados os direitos da situação cm que taram
admitidos, constituindo quadro especial que se extinguira até 01 de janeiro do ano de
2002 (dois mil e dois).

Art. 46 Os atuais integrantes do Magistério
Público Municipal, ao serem enquadrados, na implantação do Plano de Carreira, scríio
admitidos nas classes Al, A2 ou B do deferido Plano, no nível de habi l i tação que lhes
corresponder, observando o seguinte:

I - O membro do Magistério Municipal que possuir
menos de 5 (cinco anos de exercício, será enquadrado no nível l (uni) cia classe
correspondente à sua habilitação,

II - O membro do Magistério Municipal que possuir
mais de 05 (cinco) anos e menos de 10 (dez) anos de exercício, será enquadrado no
nível II (dois) da classe correspondente à sua habilitação;

III - O membro do Magistério Municipal que
possuir mais de 10 (dez) e menos de 15 (quinze) anos de exercício, será enquadrado no
nível 111 (três) da classe correspondente à sua habilitação;

IV - O membro do Magistério Municipal que
possuir mais de 15 (quinze) e menos de 20 (vinte) anos de exercício, será enquadrado no
nível IV (quatro) da classe correspondente à sua habilitação;

V - O membro do Magistério Municipal que possuir
mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício se enquadrarão no nível V (cinco).

Art. 47 - Os profissionais não-estáveis, portadores
de habilitação na data da vigóencia desta Lei, que não lograrem enquadramento,
constituirão Quadro Especial Suplementar.

§ l" - Os ocupantes do Quadro Especial
Suplementar, poderão requerer enquadramento a qualquer tempo desde que aprovados
em concurso público de provas e títulos.

§ 1° - Os cargos do Quadro Especial Suplementar,
serão extintos quando ocorrer o desligamento do seu titular, por enquadramento
aposentadoria, exoneração ou falecimento.

§ 2" - Aos ocupantes do Quadro Especial
Suplementar, serão assegurados os mesmos direitos das situações em que foram
admitidos, naquilo que não colidir com esta Lei.

§ 3° - Os ocupantes do Quadro a que se refere este
artigo, serão automaticamente escritos para realizarem o 1° concurso que o município
levar a efeito após a entrada em vigor desta Lei.
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Art. 48 - A Secretaria Municipal de Educação c
Cultura estimulará os profissionais da Educação sem a formação prescrita na Lei
9394/96 (LDB), a buscarem a habilitação profissional, afim de que possam at ingir
gradativamente a qualificação exigida para o exercício do Magistério.

Ari. 49 - Quando a oferta de professores, legalmente
habilitados, não bastar para atender às necessidades do ensino, permilir-sc-á que
lecione. em caráter suplementar c a t i tu lo prccnno, candidatos que preencham os
critérios estabelecidos na Lei 9394/90.

Parágrafo Único - As admissões serão feitas a t í t u lo
precário e em caráter temporário, até que se proceda o concurso para o preenchimento
das vagas, observados os prazos legais para a contratação de caráter emergência!.

Art. 50 - Os atuais ocupantes de funções de funções
gratificadas ou comissionadas, sem habilitação especifica, constituirão quadro cm
extinção até 1° de janeiro do ano de 2002 (dois mil e dois), sendo-lhes assegurada
remuneração correspondente à titulação respectiva.

Art 51 - As disposições da presente Lei não se
aplicam aos professores contratados em caráler temporário para atender necessidades de
órgãos e unidade escolares do Sistema Municipal de Ensino, ou, para aluar em
programas e projetos.específicos, mediante acordo e convénios com outros órgãos.

Art. 52 - O Executivo Municipal poderá contratar,
temporariamente, professores que realizaram prova de habilitação, pura substituir
membros do Magistério que se afastarem por motivo de licença.

Parágrafo Único - O contrato estabelecerá o tempo
de substituição e não poderá ser prorrogado.

Art. 53 - As despesas resultantes da aplicação desta
Lei serão atendidas pelas dotações orçamentarias próprias.

Art. 54 - Todas as vantagens decorrentes do
enquadramento dos membros do Magistério Municipal lerão efeito a partir da data de
seu deferimento.

Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 56 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a Io de janeiro de [998.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité(PB), em
06 de Agosto de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb
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Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 029, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A RENOVAÇÃO DOS
CONTRATOS EMERGENCIAIS DE PESSOAL,
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a
renovar todos os contratos de prestação de serviços emergenciais com
pessoal, já aprovado anteriormente pelo Poder Legislativo e sancionado pelo
Poder Executivo, conforme Lei n.° 019 de 31 de março de 1998.

Art. 2° - O serviço emergência! será
prorrogado por mais 06 (seis) meses da data anteriormente aprovada.

Art. 3° - São considerados de excepcional
interesse público, os cargos já ocupados por professores e médicos.

Art. 4° - A presente Lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início de agosto de 1998.

Art. 5° - Revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité(PB), em
09 de Setembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 030, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO
PLANO DIRETOR DE ERRADICAÇÃO
DO "AEDES EGYPTI"- PEAa - DO
GOVERNO FEDERAL, NOS TERMOS
DO INCISO IX DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Para atender as necessidades do
Plano Diretor de Erradicação do "AEDES EGYPTI" do Brasil - PEAa -
elaborado peto Governo Federal, a Divisão Municipal de Saúde de Caturité fica
autorizada a efeíuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas
condições e prazo desta Lei.

Art. 2° - As contratações serão feitas
observando o prazo máximo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogadas por
igual período, desde que o prazo inicial mais o da prorrogação não ultrapasse
01 (um) ano.

Art.° 3° - O recrutamento do pessoal a ser
contratado nos termos desta Lei estará sob responsabilidade da Divisão de
Saúde prescindindo de Concurso Público.

Art. 4° - A remuneração será fixada, e o
pagamento do pessoal contratado nos termos desta Lei será realizado, com
base em transferência de recursos da União, na conformidade de Termo de
Convénio com o Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde para a
execução do PEAa, com dotação consignada em projeto ou atividade do
orçamento municipal.



Art 5° - Fica proibida a contratação, nos
termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União,
dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados
ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo Único - Sem prejuízo da nulidade
do contrato a infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade
administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive
solidariedade quanto a devolução dos valores pagos na conformidade do Artigo
4° desta Lei.

Art. 6° - Fica vedado ao pessoa! contratado
nos termos desta Lei:

I - Receber atribuições, funções ou encargos
não previsto no respectivo contrato;

II - Ser nomeado, designado, ainda que a título
precário ou em substituição, para o exercício de cargo ou função de confiança.

Parágrafo Único - A inobservância do
disposto neste artigo importará na rescisão do contrato, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa.

Art. 7° - As infrações disciplinares atribuídas ao
pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância,
concluída no prazo de 30 dias, assegurada ampla defesa.

Art. 8° - O contrato firmado nos termos desta
lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações, nos seguintes casos:

I - Pelo término do prazo contratual;
II - Por iniciativa do contratado;
III - Pela execução total antecipada das

atividades do PEAa.
Parágrafo Único - A extinção do contrato no

caso do inciso segundo deste artigo deverá ser comunicada ao setor pessoal
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 9° - O tempo de serviço prestado nos
termos desta Lei será computado para todos os efeitos legais.

Art. 10 - Aplica-se ao pessoal contratado nos
termos desta Lei o disposto na legislação pertinente, Federal, Estadual ou
Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité(PB), em
09 de Setembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb
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Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 031, DE 09 DE OUTUBRO DE 1998.

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir
crédito especial e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a proceder abertura de crédito especial até o montante de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), para fazer face as despesas com o
pagamento de despesas de exercício anterior do Poder Legislativo.

Art. 2° - Para cumprimento da classificação
funcional programática e económica, o crédito de que trata a presente Lei, fica
incorporada a seguinte dotação orçamentaria.

01.01 -CAMARÁ MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
01 - Processo Legislativo
001 - Ação Legislativa
2020 - Atendimento a despesas de exercícios

anteriores
3.1.9.2. - Despesas de Exercícios Anteriores

R$34.000,00

Art. 3° - Para cobertura do crédito ora aberto,
serão utilizados recursos provenientes da anulações parciais de dotações
consignadas no orçamento vigente, ou ainda o excesso de arrecadação do
exercício conforme preceitua o Art. 43 da Lei 4.320.

Art. 4°. - As importâncias não utilizadas no
corrente exercício decorrente do presente crédito, serão reabertas pelo valor do
seu saldo no exercício subsequente, conforme preceitua a Lei 4.320.

Art. 5° - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 09 de Outubro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



Estado aã Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 032, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FAZER
DOAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a fazer doação à COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
POPULAR - CEHAP, de 1/2 (meio) hectare do imóvel denominado "Conceição"
pertencente ao Património do Município, limitando-se ao Norte: com terras de
José Brito Trovão; ao Sul: com a estrada carroçável Caturité/Curralinho; ao
Leste: com a estrada Caturité a Rodovia PB 148 Boqueirão/Queimadas e ao
Oeste: com terras de Severina de Brito Trovão, devidamente registrado no
Cartório "Borja - Castro" - Boqueirão-Pb, às fls. 82, do Livro 2-0 sob o n.° R -1 -
2640 em data de 25/09/1997, havido conforme Escritura Pública de Compra e
Venda, lavrada no Cartório Borja - Castro, no Livro 26 fls. 69/70v.

Art. 2° - O 1/2 (meio) hectare do imóvel referido
no artigo anterior, destina-se à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais,
através do Projeto "Mariz", executado pela CEHAP e destinadas a famílias de
baixa renda do município.

Art.° 3° - Caso o imóvel não seja utilizado, no
prazo de 01 (um) ano, no objetivo desta Lei, será reintegrado ao Património
Público Municipal.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 25 de Novembro de 1998.

JOSÉ DO EGITOBEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 033, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
CATURITÉ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei: "

Art 1° - Fica criada a bandeira do Município de Caturité,
Estado da Paraíba, conforme modelo em anexo.

Art. 2° - Da forma, das cores e da confecção.

I - A bandeira é formada por um retângulo verde, que
significa liberdade e esperança;

II - É cortada nas diagonais do retângulo por duas faixas
brancas que significam paz e harmonia do povo.

III - Retirado o Brasão do centro da Bandeira, a
confecção da mesma se tornará mais fácil e de custo baixo, a identidade
visual está nas duas faixas brancas e na representação do pé de milho e de
capim que também se encontra no brasão.

Art. 3° - Do hasteamento:

Parágrafo único - Deverá ser hasteada juntamente com
as bandeiras: Estadual e Nacional, nos locais e ocasiões que indicar a
legislação em vigor.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor, na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 25 de Novembro de 1998. -

JOSÉ DO EGITO BÉÍZERFÍA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



Estado tia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 034, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO BRASÃO DO MUNICÍPIO
DE CATURITÉ, E Á OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1.° - Fica criado o Brasão do Município de
Caturité, Estado da Paraíba, conforme modelo em anexo.

Art. 2° - O Brasão simboliza os aspectos
culturais, físicos e económicos do Município de Caturité.

forma circular;

Art. 3.° - Da forma, das cores e da confecção.

l - O Brasão está disposto sobre um escudo de

II - Na parte superior do escudo, apresenta-se
uma paisagem típica da região, que tem ao fundo a Serra de Caturité, e por
trás do nome Caturité apresenta-se um cocar, representando o índio no início
da civilização.

III - Na parte inferior, apresenta-se um círculo
amarelo em fundo verde, com o desenho de um Rês, de um pé de Mandacaru,
que juntos representam à pecuária e a região do Cariri, respectivamente.

IV - Acima do escudo, há uma faixa amarela
com a palavra CATURITÉ, escrita em letras pretas e abaixo uma outra faixa
amarela onde está escrito "29 de Abril de 1994", data esta, que marca a
criação do município.

V - Do lado direito e esquerdo do escudo a
duas representações de um pé de milho e um de capim, representando à
agricultura.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor, na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturíté(PB), em 25 de Novembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb
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Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 035, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A LEI DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 1999, E DÁ OUTRS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Ficam estabelecidas, para
elaboração dos Orçamentos da Administração Municipal, relativos ao exercício
de 1999, as Diretrizes de que trata esta Lei, compreendendo:

I - As prioridades e metas da administração
pública;

II - Diretrizes Gerais;
III - As diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade;
IV - As diretrizes do Orçamento e

Investimentos;
V - A Organização e estrutura dos

orçamentos;
VI - As disposições relativas as despesas

com pessoal;
VII - As disposições finais.

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2° - A Lei Orçamentaria Anual
identificará metas e prioridades para a Administração Pública Municipal para os
diversos setores, conforme abaixo:

I - A reorganização administrativa e
gerencial do setor público através do redimensionamento da estrutura
organizacional básica do Poder Executivo, em todos os níveis da
administração;

II - A busca de novas e alternativas de
ocupação produtiva e geradora de renda;



III - A recuperação da economia municipal
com adoção de medidas capazes de melhorar o desempenho dos setores
produtivos;

IV - O acesso da população aos bens e
serviços básicos tais como saúde, educação, saneamento, habitação,
agricultura e assistência.

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 3° - Na Lei Orçamentaria, as receitas
e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 1998.

Art. 4° - Não poderão ser fixadas
despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos correspondentes.

Art. 5° - O Poder Executivo Municipal
poderá constar autorizações para:

I - Abertura de créditos suplementares até o
limite de 100% (cem por cento), podendo durante a execução orçamentaria ser
majorada mediante Lei municipal;

II - Realizar operações de crédito por
antecipação de receitas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu
valor.

Art. 6° - Na programação de investimentos
da administração, os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os
novos projetos.

Art. 7° - Os orçamentos fiscal e da
seguridade compreenderão os Poderes Legislativo e Executivo e demais
entidades que receberem quaisquer recursos, mesmo que sejam provenientes
de:

l - Auxilio Financeiro;
II - Subvenção Social;
III - Pagamento de Prestação de Serviços.

Art. 8° - As despesas com o custeio
administrativos e operacional deverão constar da programação das unidades
orçamentarias de acordo com o orçamento vigente.

Art. 9° - A Lei Orçamentaria incluirá, na
previsão da receita todos os recursos provenientes de transferências, inclusive
convénios.

Art. 10- Não poderão ser destinados
quaisquer recursos para atender despesas com:

I - Início de projetos ou atívidades não
incluídos no orçamento;

II - Pagamento a qualquer a qualquer título,
a servidor da administração por serviços de consultoria ou assistência técnica
custeados com recursos decorrentes de convénios, acordos, ajustes ou
instrumentos congéneres firmados com órgãos ou entidades de Direito Público
ou Privado.



Art. 11 - Não poderão ser incluídas nos
orçamentos, despesas classificadas como investimentos em regime de
execução especial, ressalvadas as despesas previstas e programadas em
programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir-se
subordinadamente às normas gerais de execução de despesa de que trata o
parágrafo único do Art. 25 da Lei 4.320.

Art. 12 -0 Orçamento da seguridade social
compreenderá dotações destinadas a atender as acões nas áreas de saúde,
previdência e assistência social e constará dentre outros recursos prever;

I - Receitas próprias das unidades
administrativas, que integram exclusivamente o orçamento de que trata este
artigo;

II - Recursos oriundos do Tesouro;
III - TransferGencia da União para esse fim;
IV - Convénios, contratos, acordos ou ajustes

com órgãos que integram o orçamento da seguridade social.

Art. 1 3 - A Reserva de Contingência será
constituída de no máximo 20% (vinte por cento) da Receita Corrente para
atender suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução
orçamentaria.

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Art. 14 -0 Orçamento de investimentos, será
apresentado segundo a classificação funcional programática, expressa por
categoria de programação em seu menor nível.

Art. 15-Serão consideradas investimentos,
as despesas com aquisição do ativo imobilizado, executadas as relativas à
aquisição de bens para arrendamento mercantil.

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 16- A proposta orçamentaria compor-se-
á de:

I - Mensagem de encaminhamento;
II - Projeto de Lei do Orçamento;
III - Tabelas Explicativas.

Art. 17-A classificação da receita e a
natureza da despesa obedecerá a seguinte classificação:

1 - RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
2 - RECEITAS DE CAPITAL



demonstrativos contendo:

Categorias Económicas;

Categorias Económicas;

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital

3 - DESPESAS CORRENTES
Despesa de Custeio
Transferências Correntes

4 - DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

Art. 18 - A Lei orçamentaria anual apresentará

I - A Evolução da Receita Segundo as

II - A Evolução da Despesa Segundo as

III - Despesa por Unidades Orçamentarias;
IV - Despesa por Fonte de Recursos;
V - Resumo Geral da Receita e da Despesa.

Art. 19-0 Projeto de Lei Orçamentaria anual
será apresentado na forma e com o detalhamento estabelecido nesta Lei.

DAS DISPOSIÇÕES REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL

Art. 20 - A despesa com pessoal prevista,
deverá dar cobertura a:

I - Implantação dos planos de cargos e
carreiras previstos ou implantados no Município;

II - Preenchimento de vagas em função de
realização de concursos públicos;

III - Promoção e desenvolvimento funcional
em carreira e concessão de vantagens;

IV - Criação de cargos ou emprego
autorizado em lei;

V- Reajuste salariais concedidos mediante
lei.

Art. 21 - O total das despesas com pessoal e
encargos dos Poderes Legislativo e Executivo não poderá exceder a 60%
(sessenta por cento) das receitas correntes do Município.

Art. 22 -0 Projeto de Lei Orçamentaria será
encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro e devolvido para
sanção até o encerramento do período legislativo ordinário.



Art. 23 - As emendas ao projeto de lei do
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovadas caso:

I - Sejam compatíveis com plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentarias;

II - Indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que
incidam sobre:

a) Dotação para pessoal e seus encargos;
b) Serviço da dívida;

III - Sejam relacionadas;
a) Com correção de erros ou omissões; ou
b) Com os dispositivos do texto do projeto de

lei.

Art. 24 - Se o projeto de lei do orçamento
anual não for aprovado até o dia 31 de dezembro de 1998, a sua execução
poderá ocorrer até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação
atualizada na forma da Lei, até que ocorra sua aprovação pela Câmara de
Vereadores.

Art. 25 - Aplicam-se aos projetos
mencionados nesta lei, no que não contrariar o disposto na legislação vigentes
as demais normas relativas ao processo legislativo.

Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 27 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 02 de Dezembro de 1998.

9J'•^n
JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL

Prefeito Municipal
Caturité-Pb



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 036, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre o orçamento plurianual
de investimentos para o triénio de 1999
a 2001.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art 1° - Fica aprovado o Orçamento Plurianual de
Investimentos - OPI do Município de Caturité, elaborado para o triénio de 1999
a 2001, que fixa as despesas de capital no valor global de R$ 1.266.074,00
(Hum Milhão, Duzentos e Sessenta e Seis Mil e Setenta e Quatro Reais), e
estima a receita para o período em igual valor.

Art. 2° - Os recursos destinados ao financiamento das
despesas de capital incluídos no Orçamento Plurianual de Investimentos - OPI,
para o triénio 1999 / 2001, são aqueles previstos na Lei Orçamentaria, nos
valores fixados no Anexo l desta Lei.

Art. 3° - As despesas de capital discriminadas de acordo
com o Anexo itegrante desta Lei, poderão ser corrigidos e reajustados por
ocasião da elaboração de Orçamentos Anuais, podendo em consequência da
operação da receita, serem criados novos projetos, suprimidos ou
reformulados, visando as prioridades locais em consonância com a Lei de
Diretrizes Orçamentarias para o exercício.

Art. 4° - Para cumprimento dos programas estabelecidos
nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação de receitas e firmar convénios com entidades públicas
ou privadas.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor no dia 1°. de janeiro de
1999.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité(PB), em 02 de
Dezembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



••jf*

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 037, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998.

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Mu n ícípio de Caturité, PB, para o
exercício de 1999.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica aprovado o Orçamento do Município
de Caturité, PB, para o exercício de 1999, discriminado pelos anexos desta Lei que
estima a Receita em R$ 1.443,400,00 ( Hum Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Três
Mil e Quatrocentos Reais ) e fixa a Despesa em R$ 1.333.140,00 ( Hum Milhão,
Trezentos e Trinta e Três Mil, Cento e Quarenta Reais ), constituindo uma Reserva de
Contingência no valor de R$ 110.260,00 ( Cento e Dez Mil, Duzentos e Sessenta
Reais).

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a
arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de Receitas, na forma da Legislação
em vigor, conforme desdobramento a seguir:

1 - RECEITAS CORRENTES
1.1 - Receita Tributária
1.3 - Receita Patrimonial
1.7 - Transferências Correntes
1.9 - Outras Receitas Correntes

2 - RECEITAS DE CAPITAL
2.4 - Transferências de Capital

2.600,00
1.400,00

1.118.200,00
1.200,00

300.000,00

1.143.400,00

T.O.T.A.L.

300.000,00

1.443.400,00

Art. 3° - A Despesa será realizada de modo a
atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços públicos,
transferências e despesas de capital, de acordo com o desdobramento a seguir:

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS

01.01
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06

Câmara Municipal
Gabinete do Prefeito
Divisão de Administração
Divisão de Finanças
Divisão de Educação e Cultura
Divisão de Saúde e Assist. Social
Divisão de Agricultura

102.000,00
81.000,00

126.640,00
30.000,00

563.500,00
126.000,00
39.500,00



í

-
02.07 - Divisão de Obras e Urbanismo
02.08 - Reserva de Contingência

264.500,00

T.O.T.A.L.

110.260,00

1.443.400,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

01 - Legislativa
03 - Administração e Planejamento
04 - Agricultura
05 - Comunicações
08 - Educação e Cultura
09 - Energia e Rec. Minerais
10 - Habitação e Urbanismo
13 - Saúde e Saneamento
15 - Assistência e Previdência
16 - Transportes

Reserva de Contingência

102.000,00
199.140,00
39.500,00
27.000,00

563.500,00
30.000,00

120.000,00
161.000,00
63.500,00
27.500,00

T.O.T.A.L.

1.443.400,00
75.500,00

1.443.400,00

Art. 4° - Para execução do Orçamento de que trata
a presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Contratar, mediante as garantias que ajustar,
operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 25% ( Vinte e Cinco
por cento } do total da Receita estimada;

II - Abrir Créditos Suplementares até o limite do
100% (Cem por Cento) do valor do Orçamento, de acordo com o disposto no artigo 7°
e 43° da Lei 4.320.

Art. 5° - Esta Lei, entrará em vigor no dia 1° de
Janeiro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Caturité(PB), em 02 de Dezembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb
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Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 038, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998.

Institui o Plano do Cargos e Remuneração
do Sistema Público Municipal, o dá outras
providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - É criado o Plano de Cargos e Remuneração
do Sistema Público Municipal constituído dos cargos e funções abaixo
especificados, tudo de acordo com o que estabelece a Lei Municipal n.°
de 028, de 06 de agosto de 1998.

l - Professor

Quantidade
30
00
08

Classe
A1
A2
B

II - Funções Gratificadas

Quantidade
00

00

00

00
00

Denominação
Administrador

Escolar
Administrador

Escolar
Administrador

Escolar
Supervisor Escolar

Orientador
Educacional

Código
AE-3

AE-2

AE-1

SE-1
OE-1

Parágrafo Único - A quantidade de
professores de que trata o Inciso l, poderá sofrer variação de acordo com a
proporção do número de 25 (vinte e cinco) alunos por professor.



Art. 2° - O salário básico do professor A - Classe A1
é de R$ 200,00 (duzentos reais) e do professor A2 é de R$ 300,00 (trezentos
reais).

Art. 3° - O salário básico da Classe B, no nível l é de
R$ 300,00 (trezentos reais).

Art. 4° - O percentual a ser acrescido ao salário do
ocupante do Grupo Magistério na passagem de um nível para o imediatamente
superior dentro da mesma classe é de 05% (cinco por cento) entre níveis,
conforme TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO E
FETIVO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, em apenso.

Art. 5° - Aos profissionais da Educação portadores
de diploma de pós-graduação, será concedido um adicional conforme a seguir:

I - Diploma de Especialista em curso com duração
mínima de 360 horas, adicional de 30% (trinta por cento).

II - Diploma de Mestre, adicional de 40% (quarenta
por cento).

III - Diploma de Doutor, adicional de 50% (cinquenta
por cento).

Parágrafo Único - O deferimento da concessão do
adicional será feito quando o curso de pós-graduação tenha relação direta com
o exercício profissional do requerente.

Art. 6° - O membro do Grupo Magistério designado
para o exercício da função de Administrador de Unidade Escolar, íerá direito a
uma gratificação de função - FG, cujo valor será estabelecido de acordo com
os critérios seguintes:

l - AE-3 - Administrador Escolar com exercício em
Unidade Escolar com mais de 100 (cem) alunos e até 300 (trezentos) alunos,
receberá uma gratificação de 30% (trinta por cento), calculada sobre o salário
básico da Classe B, nível l;

ff - AE-2 - Administrador Escolar com exercício em
Unidade Escolar com mais de 300 (trezentos) alunos e até 500 (quinhentos)
alunos, receberá uma gratificação de 40% (quarenta por cento), calculada
sobre o salário básico da Classe B, nível l:

III - AE-1 - Administrador Escolar com exercício em
Unidade Escolar cem mais de 500 (quinhentos) alunos, receberá uma
gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o salário básico da
Classe B, nível l.



Art. 7° - O servidor designado para as funções de
SE-1, OE-1, fará jus a uma gratificação no valor de 30% (trinta por cento),
calculada sobre o salário básico da Classe B, no Nível l, desde que aluando
em dois turnos ou mais de uma Unidade Escolar.

Art. 8° - O exercício das Funções Gratificadas, é
privativo dââ ocupando do quadro do Magistério.

Art. 9° - O docente ou especialista em educação
com exercício em escola de difícil acesso, receberá uma ajuda de custo cujo
valor será estabelecido, anualmente, por ato do Poder Executivo,
considerando-se as peculiaridades da Unidade Escolar.

Art. 10 - O docente convocado para cumprir jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em dois turnos, fará jus a uma
gratificação adicional de 70% (setenta por cento), calculada sobre o salário
básico do Nível onde estiver, na Classe a que pertencer.

Art. 11 - As gratificações previstas nesta Lei, pelo
exercício de Funções Gratificadas, não se incorporam ao salário do servidor, a
qualquer título.

Art. 12 - As despesas resultantes da aplicação desta
Lei, ocorrerão à conta das dotações orçamentaria próprias.

Art. 13 - Aos docentes sem habilitação, ocupantes
do Quadro Especial a que se refere a Lei Municipal n.° 028/98, será
assegurada remuneração igual a um (01) Salário Mínimo Nacional.

Art. 14 - Aos membros do Grupo Magistério
pertencentes ao Quadro Especial Suplementar, será assegurado o nível
salarial na Classe correspondente ao seu enquadramento, quando de seu
ingresso no sistema, de acordo com c ato administrativo que os vinculou ao
Serviço Público Municipal.

Art. 15 - O preenchimento de vagas existentes no
quadro, somente ocorrerá demonstrada a real necessidade do sistema e
previamente autorizado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 16 - No mês de dezembro de cada ano, apurado
saldo na conta do Fundo,,, relativo aos 60% (sessenta por cento) destinados a
remuneração do Grupo Magistério, a Prefeitura providenciará o pagamento de
abono para todos os profissionais no efetivo exercício em Unidade Escolar.

Parágrafo Único - A remuneração de que trata este
artigo será proporcional ao salário de cada um dos remunerados, após
apuração do saldo respectivo.

Art. 17 - Os benefícios dessa Lei, terão inicio à partir
de 1° de Janeiro de 1999.

Art, 18 - Revogam-se as disposições em contrário.



Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, passando a vigorar seus efeitos à partir de 01° de Janeiro de 1999.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité, em 10
de Dezembro de 1998.

JOSÉ DO EGlO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

CARGO
Professor A

Professor B

CLASSE
A1

A2

Única

REFERÊNCIA
I-
II-
III-
IV-
V-
I-
II-
III-
IV-
V-
I-
II-
III-
IV-
V-

SALÁRIO
200,00
210,00
220,50
231,53
243,11
300,00
315,00
330,75
347,29
364,65
300,00
315,00
330,75
347,29
364,65

TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO ESPECIAL DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

CATEGORIA
Leigos

SALÁRIO
130,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité, em 10
de Dezembro de 1998.

JOS DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



Estado aã Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

LEI N.° 039, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre concessão de "TÍTULO DE
CIDADÃO" e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei : "

Art. 1° - Fica concedido o "TÍTULO DE CIDADÃO"
CATURITEENSE ao Exm°. Sr. Pr. CARLOS MARQUES DUNGA.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité, em 10
de Dezembro de 1998.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-Pb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE
Estado da Paraíba

EMENDA MODIFICATIVA N.° 12/98, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998, AO
PROJETO LEI N.° 033, DE 14 DE OUTUBRO DE 1998.

Modifica o parágrafo único do artigo 2" do
Projeto de lei 033/98, de autoria do Poder
Executivo.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ-PB:

" Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu V E T O a seguinte
emenda modificativa n.° 12/98, de 25 de novembro de 1998 : "

Art. 1°
Art 2°
PARÁGRAFO ÚNICO - o chefe do poder Executivo Municipal, procederá a revisão
periódica dos valores estabelecidos no anexo único da presente Lei, através de Decreto,
de acordo com ÍNDICE DE AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NACFONAL.

JOSÉ FAUSTINO NETO
VEREADOR AUTOR

Caturité, 18 de NOV. de 1.998.

R E C E B I D O



*

RAZÕES DO VETO

A iniciativa apresentada pelo nobre Vereador
José Faustino Neto, apesar de ser meritória, é inusitada quando busca o
legislador vincular a revisão periódica dos valores estabelecidos no anexo único
do projeto lei n.° 033/98, de 14 de outubro de 1998, ao ÍNDICE DE AUMENTO
DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

Entendemos, que este tipo de matéria não deva
prosperar, pois quebra pressuposto indispensável do Processo Legislativo, ou
seja, legisla o Vereador sobre uma inconstitucionalidade certa.

Ora, em seu art. 7° , inciso IV da nossa Carta
Magna, reza que:

Art. 7°..

IV - salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas
e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim. (O DESTAQUE É NOSSO)

Desta forma, o presente Projeto de Lei colide
com as regras básicas de definição da lei, onde passo a expressar a
INCONSTITUCIONALIDADE da presente emenda modificativa n.°
12/98, de 25 de novembro de 1998, ao Projeto de Lei n.° 33/98, de 14 de
outubro de 1998.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caturité, em
02 de Dezembro de 1998.

JOS DO EGITOBE2ERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité
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