
LEI MUNICIPAL N° 013/11, DE 28 DE ABRIL DE 2011.

DISPÕE  SOBRE  A  INCORPORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÕES  AOS 
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA  DOS  SERVIDORES 
MUNICIPAIS;  INTRODUZ  MODIFICAÇÃO  DE  PERCENTUAL  DE 
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Castanhal, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e  eu promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1o  – O profissional da educação que esteja percebendo ou adquirir  as seguintes parcelas 
remuneratórias:  ampliação  100  Horas-Aula;  Gratificação  de  Nível  Superior;  Gratificação  de 
Escolaridade ou Titularidade (Lei Municipal nº027/09, de 14 de outubro de 2009), terão incorporado 
aos  proventos  integrais  ou  proporcionais  da  aposentadoria,  desde  que  tenha  percebido  estas 
vantagens por um período de,  no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos,  e a esteja  
percebendo na data em que for aposentado. (Emenda Modificativa). 

Art.2º - Modifica o artigo 269 da Lei nº003/99, que passa a ter a seguinte redação:
“À  gratificação  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  artigo  266,  é  devida  aos  Docentes,  Técnicos 

Pedagógico e aos Diretores Distritais que exercem as suas funções em unidades escolares situadas na 
Zona Rural.

Art.3º - Modifica o artigo 270 da Lei nº003/99, que passa a ter a seguinte redação:
“À  gratificação por  regime especial  de  trabalho  de dedicação exclusiva  e/ou tempo integral 

pertinente ao  profissional  do magistério  deverão  ser  aplicados  os mesmos percentuais  e  critérios 
constantes dos Artigos 160 a 162 da Lei Municipal Nº003/99.

Art.4º - Modifica o Parágrafo Único do artigo 277 da Lei Municipal Nº003/99, que passa a ter a 
seguinte redação: 

“Para atender  às necessidades  eventuais  de ensino,  poderá o Executivo Municipal  ampliar  a 
jornada de trabalho do docente nas unidades escolares em até 200 horas mensais ou ainda designar o 
servidor para laborar em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva.

Art.5º – Suprimido
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor com efeito retroativo a 1º de outubro de 2009, revogadas as 

disposições em contrário. (Emenda Modificativa).
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 28 dias do mês de abril de 2011.

HÉLIO LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data.

GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SÁ
Secretário de Administração
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