
MENSAGEM Nº  

 
Exma. Sra.  
Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Temos a honra de encaminhar a esta Augusta Casa, o  projeto 

de Lei, que dispõe sobre a concessão de aumento salarial, referente ao ano de 

2017, aos servidores públicos municipais, da administração direta e autarquia. 

 

Levando-se em conta a necessidade conceder aumento 

salarial aos servidores do quadro administrativo da Prefeitura Municipal, da 

Sanepar e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município. 

 

Considerando que após rigoroso planejamento o Executivo 

Municipal conseguiu viabilizar recursos para oferecer ao servidor municipal o 

aumento salarial de que trata este presente projeto de lei. 

 

Vale salientar que a os servidores que estão na escala do 

salário mínimo, vem obtendo os aumentos anuais e neste ano não é diferente, 

portanto, terão aumento estabelecido pela política nacional de salários. 

  

 Quanto ao pessoal que trabalha no setor administrativo e os 

cargos de nível superior, ficaram totalmente sem aumento salarial no ano de 2016, 

devido às condições econômicas da Prefeitura Municipal, imposta pela forte crise 

por que passa a economia do país. Portanto, estas categorias terão um aumento 

um pouco maior para tentar recuperar a defasagem salarial ocorrida pela ausência 

de aumento salarial no ano de 2016. 

 

 O aumento salarial de que trata esta lei contempla os agentes 

públicos ocupantes de cargos de DAS, assim como os agentes políticos, que 

também não tiveram aumento salarial no ano passado.  

 

 Cumpre destacar que o aumento que se pretende visa 

sobretudo a recomposição salarial. 

 

No caso específico os servidores da educação o aumento foi 

determinado pelo Governo Federal através do aumento do piso do magistério. 

Como o plano de carreira vincula os demais salários ao salário base todos já foram 

contemplados com o aumento. 

  



Considerando ainda que é dever da Administração Municipal 

estar atenta a todos os princípios norteadores do serviço público, principalmente 

o princípio da legalidade. 

 

Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000, vinculou ainda mais os atos administrativo, criando rigorosas 

penalidades aos agentes públicos; 

 

O chefe do Poder Executivo, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, passa às mãos de Vossa Excelência, projeto de lei, 

para a apreciação desta Augusta Casa legislativa, na certeza de que os senhores 

Vereadores saberão apreciá-lo, com o elevado espírito público que possuem. 

 

Requer desta Casa Legislativa, seja o presente projeto 

analisado e votado para finalmente ser aprovado EM REGIME DE URGÊNCIA 

URGENTÍSSIMA, fundamentado na natureza jurídica do projeto, nas 

circunstâncias fáticas de seu alcance e sobretudo, na necessidade de efetivar o 

pagamento da folha do mês de janeiro com os acréscimos legais. 

 

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos melhores 

protestos da mais alta estima e elevada consideração, desejando a Vossas 

Excelências, muito sucesso consecução  do seu mister no Legislativo Municipal. 

 

Paragominas-PA. 19 de janeiro de 2017. 

 

 

 

___________________________ 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal de Paragominas 

 

 

 

 

  



 

 

Projeto de Lei nº 001/17.          De 19 de janeiro de 2017     

 

Dispõe sobre o aumento salarial para os servidores 

municipais da administração direta e autárquica, e dá 

outras providências.  

           

Art. 1º – Fica concedido reajuste salarial aos servidores municipais da 

administração direta e indireta, incluindo os servidores da SANEPAR  - Agencia 

de Saneamento de Paragominas, obedecendo às categorias específicas, as tabelas, 

e os vencimentos obedecidos os limites estabelecidos nesta lei. 

 

Art. 2º - Os funcionários do setor administrativo e operacional da Prefeitura 

Municipal, abrangendo os servidores da Agência de Saneamento de Paragominas  

que não foram beneficiados por aumentos vinculados a pisos e ao salário mínimo 

terão aumento de 11% (onze por cento).  

 

Art. 3o – Os servidores ocupantes de cargos comissionados “DAS” e os agentes 

políticos terão aumento salarial no patamar de 11% (onze por cento). 

 

Art. 4o – Os servidores ocupantes de cargos de nível superior terão aumento 

salarial no patamar de 11% (onze por cento). 

 

Art. 5º -  Os professores municipais terão o mesmo aumento concedido ao piso 

nacional dos professores, ou seja 7,64% (sete inteiros e sessenta e quatro 

centésimos por cento).  

 

Art. 6o – O aumento de que trata esta lei não contempla os servidores que já 

receberam aumento relativo ao salário mínimo concedido no mês de janeiro de 

2017, ou outra forma de reajuste imposta por piso de categoria. 

 

Art. 7º - Aos conselheiros tutelares será concedido aumento nos termos do art. 4º 

desta lei. 

 

Art. 8º - Aplicam-se no que couber aos servidores do IPMP os dispositivos desta 

lei. 

 

Art. 9º - O valor dos vencimentos dos servidores ocupantes de cargos de confiança 

“DAS” incluindo gratificações não poderá ultrapassar o valor do subsídio dos 

Secretários Municipais. 

 



Art. 10º – As vantagens pessoais não serão incluídas no cômputo dos valores de 

que trata o caput. 

 

Art. 11 -  Os recursos necessários a satisfação da presente lei são do orçamento 

da Prefeitura Municipal.  

 

Art. 12 - Os efeitos desta lei retroagem à data de 01 de janeiro de 2017. 

 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas-PA.  19 de janeiro de 2017. 

 

 

 

___________________________ 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal de Paragominas 

 
MARIO ALVES CAETANO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

MARIA DAS GRAÇAS QUADROS M. SILVA 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRIGIDA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

RENATO RODRIGUES CORDEIRO 

Secretário Municipal de Governo 

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU 

Secretário Municipal de Saúde  

BRENO COLONELLI 

Secretário Municipal de Agricultura 

ODILSON ANTONIO SILVA PICANÇO 

Secretário Municipal de Urbanismo 

TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 

MARIA APARECIDA LUCIANO 

Secretário Municipal de Cultura 

MANOEL JOAES DA SILVA 

Secretária Mun. de Educação  

JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 001/2017.                                       

 

Dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores Públicos 

Municipais da Administração Direta e Indireta do Município 

de Paragominas e dá outras providencias. 

 

Considerando, que a variação de Salario Mínimo de 2015 para 2016 foi de 11,57%, 

passando de R$-788,00 para R$-880,00 e que tal variação não foi repassada linearmente para 

todos os Servidores Municipais. Alcançando somente os servidores vinculados 

automaticamente ao salário Mínimo; 

Considerando também, que o Piso Nacional dos Professores variou de 2015 para 2016 

foi de 11,36%, que também beneficiou todos os professores no efetivo exercício do Magistério; 

Considerando, que o valor vigente da remuneração dos agentes públicos é o mesmo que 

foi fixado em 2012, sem qualquer correção nos últimos 4 anos;  

Considerando ainda, que em face do cumprimento do limite de gastos com pessoal, de 

54% com gastos com pessoal, não permitiu que tal variação fosse repassada aos demais 

servidores municipais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Sr. PAULO POMBO 

TOCANTIS, no uso de suas atribuições legais, apresenta para a apreciação dessa Casa de Leis, 

o seguinte: 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder à todos os Servidores 

da Administração Direta e Indireta do Município de Paragominas, a reposição salarial de 11% 

(onze por cento), excetuando os Servidores que foram beneficiados com a variação do Salário 

Mínimo, bem como, os Servidores no efetivo exercício do magistérios que foram beneficiados 

com a variação do Piso Nacional. 

Parágrafo Único – A reposição concedida no “Caput” deste artigo, de 11%, se 

estende aos subsídios dos Agentes Públicos, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 

bem como, aos vencimentos dos Conselheiros Tutelares. 

 Art. 2º. A remuneração dos Servidores ocupantes de cargos comissionados não poderá 

ultrapassar o valor do subsídio dos Secretários Municipais, salvo as vantagens pessoais. 

 Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Orçamento vigente. 

 Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 



 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de 01 de janeiro de 2017. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas (Pa), 26 de janeiro de 2017. 

 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 

 

  



PROJETO DE LEI Nº 001/2017.                                       

 

Dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores Públicos 

Municipais da Administração Direta e Indireta do Município 

de Paragominas e dá outras providencias. 

 

Considerando, que a variação de Salario Mínimo de 2015 para 2016 foi de 11,57%, 

passando de R$-788,00 para R$-880,00 e que tal variação não foi repassada linearmente para 

todos os Servidores Municipais. Alcançando somente os servidores vinculados 

automaticamente ao salário Mínimo; 

Considerando também, que o Piso Nacional dos Professores variou de 2015 para 2016 

foi de 11,36%, que também beneficiou todos os professores no efetivo exercício do Magistério; 

Considerando, que o valor vigente da remuneração dos agentes públicos é o mesmo que 

foi fixado em 2012, sem qualquer correção nos últimos 4 anos;  

Considerando ainda, que em face do cumprimento do limite de gastos com pessoal, de 

54% com gastos com pessoal, não permitiu que tal variação fosse repassada aos demais 

servidores municipais. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, Sr. PAULO POMBO 

TOCANTIS, no uso de suas atribuições legais, apresenta para a apreciação dessa Casa de Leis, 

o seguinte: 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder à todos os Servidores 

da Administração Direta e Indireta do Município de Paragominas, a reposição salarial de 11% 

(onze por cento), excetuando os Servidores que foram beneficiados com a variação do Salário 

Mínimo, bem como, os Servidores no efetivo exercício do magistérios que foram beneficiados 

com a variação do Piso Nacional. 

Parágrafo Único – A reposição concedida no “Caput” deste artigo, de 11%, se 

estende aos subsídios dos Agentes Públicos, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 

bem como, aos vencimentos dos Conselheiros Tutelares. 

 Art. 2º. A remuneração dos Servidores ocupantes de cargos comissionados não poderá 

ultrapassar o valor do subsídio dos Secretários Municipais, salvo as vantagens pessoais. 

 Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Orçamento vigente. 

 Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 



 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir de 01 de janeiro de 2017. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas (Pa), 31 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Denise Gabriel 

 Presidente  
  



Projeto de Lei nº 001/2017     

 

“Dispõe sobre o índice de revisão geral dos 

vencimentos e salários dos servidores da 

administração direta e autárquica, e dá outras 

providências”. 

           

Art. 1º – Art. 1º – Fica autorizada a revisão geral dos vencimentos e salários dos 

servidores municipais da administração direta e indireta, incluindo os servidores da 

SANEPAR  - Agencia de Saneamento de Paragominas, obedecendo às categorias 

específicas, as tabelas, e os vencimentos obedecidos os limites estabelecidos nesta lei. 

 

Art. 2º - Os funcionários do setor administrativo e operacional da Prefeitura 

Municipal, abrangendo os servidores da Agência de Saneamento de Paragominas  

que não foram beneficiados por aumentos vinculados a pisos e ao salário mínimo 

terão aumento de 11% (onze por cento).  

 

Art. 3o – Os servidores ocupantes de cargos comissionados “DAS” e os agentes 

políticos terão aumento salarial no patamar de 11% (onze por cento). 

 

Art. 4o – Os servidores ocupantes de cargos de nível superior terão aumento 

salarial no patamar de 11% (onze por cento). 

 

Art. 5º -  Os professores municipais terão o mesmo aumento concedido ao piso 

nacional dos professores, ou seja 7,64% (sete inteiros e sessenta e quatro 

centésimos por cento).  

 

Art. 6o – O aumento de que trata esta lei não contempla os servidores que já 

receberam aumento relativo ao salário mínimo concedido no mês de janeiro de 

2017, ou outra forma de reajuste imposta por piso de categoria. 

 

Art. 7º - Aos conselheiros tutelares será concedido aumento nos termos do art. 4º 

desta lei. 

 

Art. 8º - Aplicam-se no que couber aos servidores do IPMP os dispositivos desta 

lei. 

 

Art. 9º - O valor dos vencimentos dos servidores ocupantes de cargos de confiança 

“DAS” incluindo gratificações não poderá ultrapassar o valor do subsídio dos 

Secretários Municipais. 

 

Art. 10º – As vantagens pessoais não serão incluídas no cômputo dos valores de 

que trata o caput. 



 

Art. 11 -  Os recursos necessários a satisfação da presente lei são do orçamento 

da Prefeitura Municipal.  

 

Art. 12 - Os efeitos desta lei retroagem à data de 01 de janeiro de 2017. 

 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas-PA, 31 de janeiro 

de 2017. 

 
 

 

 

Art. 3º - O Art. 2º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º - Os funcionários do setor administrativo e operacional da Prefeitura 

Municipal, abrangendo os servidores da Agência de Saneamento de 

Paragominas que não foram beneficiados por aumentos vinculados a pisos e 

ao salário mínimo terão revisão nos seus vencimentos no índice de 11% 

(onze por cento).  

 

Art. 4º - O Art. 3º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 3º - Os servidores ocupantes de cargos comissionados “DAS” e os 

agentes políticos terão revisão nos seus vencimentos no índice de 11% (onze 

por cento).  

 

Art. 5º - O Art. 4º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º - Os servidores ocupantes de cargos de nível superior terão revisão 

nos seus vencimentos no índice de 11% (onze por cento).  

 

Art. 6º - O Art. 5º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 5º -  Os professores municipais terão a mesma atualização concedida 

pelo piso nacional dos professores em legislação específica, ou seja 7,64% 

(sete inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento).  

 

Art. 7º - O Art. 6º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 6º -  A revisão de que trata esta lei não contempla os servidores que já 

receberam aumento relativo ao salário mínimo concedido no mês de janeiro 

de 2017, ou outra forma de reajuste imposta por piso de categoria. 

 

Art. 8º - O Art.7º do  Projeto de Lei 001/2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 



 

Art. 7º - Aos conselheiros tutelares será concedida revisão nos termos do art. 

4º desta lei. 

  



 

Ofício nº 002/2017 

 

 

 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 

 

 A Câmara Municipal de Paragominas, vem informar a V.Exª que na 

Reunião Extraordinária do dia 31 de janeiro de 2017, foi aprovado em segunda 

votação, o PROJETO DE LEI Nº 001/2017, que Dispõe sobre a reposição 

salarial dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e 

Indireta do Município de Paragominas e dá outras providências. 

 

Outrossim, informamos que o referido projeto sofreu EMENDA 

SUBSTITUTIVA, sendo apresentado um novo projeto em substituição ao projeto 

original. 

 

Na oportunidade, externamos nossa consideração e respeito. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas-PA, 31 de 

janeiro de 2017. 

 

 

 

 

    Denise Gabriel 

        Presidente  

 

 

 

 

 

 

Exmº Sr. 

Paulo Pombo Tocantins 

MD. Prefeito Municipal de Paragominas-PA 

 


