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LEI N°698, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 

 
 
Dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa da Administração 
Direta do Município de Portel e da 
Outras Providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Portel, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 

TÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
 

Art. 1º - O Poder Executivo do Município de Portel é exercido pelo Prefeito Municipal, 
auxiliado pelos Órgãos que compõem a Estrutura Administrativa da Prefeitura nos 
termos da presente Lei. 
 
 

TÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
 

Art. 2º - As atividades da Administração Municipal obedecerão aos seguintes 
princípios fundamentais; 
 

I - Planejamento; 
II - Coordenação; 

III - Descentralização; 
IV - Delegação de Competência; 
V - Controle. 

 
 

CAPÍTULO I 
DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

 
 

Art. 3º - A ação do Governo Municipal obedecerá ao Planejamento que vise diretrizes 
objetivas em função da realidade local, envolvendo programas e procedimentos 
elaborados para atingí-los. 
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Art. 4º - Os objetivos do Governo Municipal serão norteados através dos seguintes 
instrumentos básicos: 
 

I - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDU; 
II - Plano Plurianual de Investimentos – PPI; 

III - Orçamento-Programa Anual – OPA; 
IV - Programação Financeira de Desembolso – PFD. 

 
 
Art. 5º - As atividades da Administração Municipal especialmente a execução de 
planos e programas do governo, serão objeto de permanente coordenação exercida em 
todos os níveis da Administração mediante a atuação dos Órgãos de Assessoramento 
e de Linha. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA DESCENTRALIZAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 
 
 

Art. 6º - A execução das atividades da Administração Municipal poderá ser 
descentralizada através de adjudicação de Obras e Serviços Públicos concedidos ou 
autorizados à pessoas ou entidades do setor privado através de contratos, concessão, 
permissão ou Convênios, de forma a alcançar melhor rendimento e evitar novos 
encargos de pessoal e outros custeios. 
 
Parágrafo Único - A aplicação do critério contido no caput deste artigo está 
condicionada, em qualquer caso, aos ditames do interesse público e as possibilidades 
financeiras da Administração. 
 
Art. 7º - A delegação de competência será utilizada como instrumento de 
descentralização, com o objetivo de assegurar agilização às decisões, situando-se na 
proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. 
 
Parágrafo Único - O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a 
autoridade delegada e as atribuições, objeto da delegação. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DO CONTROLE INTERNO 
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Art. 8º - A Administração Municipal, além dos controles embasados em preceitos legais 
e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação de 
resultados da atuação dos seus diversos Órgãos. 
 
Art. 9° - A Supervisão, Coordenação e Controle das atividades dos setores 
subordinados ou vinculados a cada Órgão, serão exercidas pelo Auditor Geral do 
Município, nos termos da Lei.  
 
Art. 10 - Os serviços na Administração Municipal deverão ser periodicamente 
atualizados, visando assegurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos de 
ação Municipal sobre as conveniências de natureza burocrática, mediante as seguintes 
medidas: 

 
I - Treinamento dos servidores municipais como forma de humanizar o trabalho 

interno de atendimento ao público; 
II - Eliminação de tramitações desnecessárias de papéis; 

III - Livre e direta comunicação horizontal entre os Órgãos da Administração, 
para troca de informações; 

IV - A supressão de controle meramente formais e daqueles cujo custo seja, 
evidentemente superior aos riscos. 

 
Art. 11 - Para a execução de seus programas, a Prefeitura poderá utilizar-se de 
recursos colocadas a sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras, ou consorciar-se com outras entidades poça a solução de problemas 
comuns e melhor aproveitamento de recursos financeiros e técnicos. 
 
Art. 12 - Na elaboração de seus Programas de Trabalho, a Prefeitura estabelecerá 
critérios de prioridades segundo a essencialidade de obras e serviços, visando o 
atendimento de interesse coletivo, garantindo sempre a participação da Comunidade 
na definição dessas prioridades, através de mecanismos apropriados, e na melhor 
forma da Lei. 
 
 

TITULO III 
CAPITULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 

Art. 13 - A Administração Municipal de Portel compõe-se de Órgãos da Administração 
Direta.   
 
Parágrafo Único – A Administração direta é formada por órgão de assessoria e de 
linha. 
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Art.14 - São órgãos de assessoria;   
 

I - Gabinete do Prefeito; 
II - Núcleo de Assistência Jurídica – SACI (Serviço de Atendimento ao 

Cidadão); 
III - Assessoria Especial; 
IV - Comitê Assessor. 

 
Art. 15 - São Órgãos de Linha: 
 

I - Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento - SEGEP 
II - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SEGAF; 

III - Secretaria Municipal de Saúde – SES; 
IV - Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 
V - Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEDE; 

VI - Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SETRAS; 
VII - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – SECELT; 
VIII - Secretaria Municipal Infraestrutura – SEI; 
IX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA;  

 

*inciso IX acrescentado pela lei 778, de 04 de junho de 2010. 
 

X - Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca - SEMAP; 
 

*inciso X acrescentado pela lei 778, de 04 de junho de 2010.  
 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 16 -  Os Órgãos de Linha terão estrutura hierarquizada compatível com o seu 
funcionamento, contando com os organismos constantes dos organogramas em anexo 
e que integram a presente Lei.   
 

*Art 16 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA 

 
Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito: 
 



 
 

 

 

Governo Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

Compromisso e Cidadania 
 

 

LEI N°698, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 

I - Assistir ao prefeito e ao vice-prefeito no exame dos assuntos políticos e 
administrativos, no recebimento dos processos e demais documentos 
submetidos à deliberação; 

II - Assistir ao prefeito e ao vice-prefeito em suas relações com autoridades e 
com o público em geral; 

III - Promover a segurança do prefeito e do vice- prefeito; 
IV - Providenciar a representação do prefeito e do vice-prefeito, quando 

necessário; 
V - Preparar as audiências do prefeito e do vice-prefeito; 

VI - Promover o atendimento dos serviços concernentes à administração 
financeira, de pessoal, material e serviços gerais; 

VII - Exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 18 - A Assessoria Especial tem por competência. 
 

I - Tomar as providências necessárias para a implantação e funcionamento do 
sistema de Planejamento do Governo Municipal. 

II - Realizar estudos e pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o 
planejamento e o controle do desenvolvimento do Município nos seus 
aspectos sócio-econômicos. 

III - Promover a elaboração e acompanhar a execução do plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado tomando todas as medidas necessárias à sua 
manutenção e permanente atualização. 

IV - Promover e acompanhar a elaboração de Projetos que visem à 
modernização administrativa da Prefeitura Municipal, acompanhando sua 
implantação e operacionalização. 

V - Realizar intercâmbio com Órgãos Governamentais do Estado que 
desenvolvam atividades congêneres às de Planejamento. 

VI - Prestar assessoria necessária ao Prefeito nos assuntos de planejamento. 
VII - Promover, pesquisar e coordenar Planos e Programas com vista à captação 

de recursos Municipais. 
VIII - Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas. 

 
 
 

SEÇÃO II 
DOS ÓRGÃOS DE LINHA 

 
 

Art. 19 -  A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento – SEGEP, que 
tem por finalidade integrar e sistematizar as atividades de planejamento, comum a 
todos os órgãos e entidades da Administração Direta do Município de Portel, 
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assegurando o fluxo de informações de decisões harmônicas e eficazes, em busca da 
eficácia organizacional e do desenvolvimento do Município, tem por competência: 

 
I - Assessorar o Prefeito e o Vice - Prefeito em suas representações política e 

auxiliá-lo no relacionamento institucional com a Câmara Municipal; 
II - Planejar, coordenar, controlar e executar a política de interação com a 

sociedade civil; 
III - Planejar, coordenar, controlar e executar a política de comunicação externa 

e interna; 
IV - Receber, encaminhar, acompanhar e responder as reclamações e 

sugestões encaminhadas pela população; 
V - Articular e internar programas, e ações municipais; 

VI - Supervisionar e implementar os programas de governos, 
VII - Viabilizar a governabilidade ampla dos projetos do governo junto ao 

legislativo e à sociedade civil; 
VIII - Viabilizar o atendimento às diretrizes do governo; 
IX - Assessorar a Prefeitura na formulação das, diretrizes, planos, programas e 

projetos municipais; 
X - Planejar, coordenar e controlar as ferramentas de planejamento, visando a 

melhoria da eficiência e da eficácia da gestão municipal; 
XI - Propiciar e fortalecer a articulação e integração das ações municipais; 

XII - Elaborar projetos para capitação de recursos externos, 
XIII - Elaborar as diretrizes orçamentárias e a proposta geral do orçamento anual 

e plano plurianual, com base nos planos e metas governamentais 
XIV - Compatibilizar as informações necessárias à avaliação dos programas 

municipais. 
 
Art. 20 - A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SEGAF, que 
tem por finalidade planejar, coordenar, executar e controlar as funções de 
administração tributária, financeira, patrimonial, contábil e de auditoria, bem como 
formular e executar a política de recursos humanos, de previdência e assistência aos 
servidores públicos e municipais, controlar e administrar o Sistema Municipal de 
Administração,  tem por competência: 
 

I - Planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas à arrecadação da 
receita, através dos tributos imobiliários, contribuições de melhoria e 
transferências estaduais e federais; 

II - Promover medidas visando a cobrança da dívida ativa e débitos fiscais; 
III - Fiscalizar a arrecadação tributária; 
IV - Efetuar os registros contábeis e prestar contas junto aos órgãos 

competentes; 
V - Avaliar e fiscalizar os resultados da execução contábil, financeira e 

orçamentária da administração, através da atuação do controle interno; 
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VI - Planejar, coordenar, controlar e executar o empenho e pagamento das 
despesas; 

VII - Captar recursos; 
VIII - Formular, administrar ë executar a política de recursos humanos de 

previdência e assistência aos servidores; 
IX - Promover o desenvolvimento do servidor municipal; 
X - Planejar, controlar e administrar os recursos materiais; 

XI - Prover todos os meios para atendimento das necessidades da 
administração; 

XII - Controlar os encargos administrativos e serviços gerais. 
 
Art. 21 - A Secretaria Municipal de Saúde – SES, que tem por finalidade promover a 
saúde da população, através da administração e organização do sistema municipal, 
consoante com definição das diretrizes municipais e das políticas públicas de 
prevenção e de recuperação da saúde, tem por competência: 

 
I - Formular a política municipal de saúde; 

II - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades, visando 
promover o atendimento integral à saúde da população do município; 

III - Planejar, coordenar, controlar e executar, nos níveis ambulatoriais e 
hospitalares, as atividades médicas e odontológicas, de controle de 
zoonoses, de vigilância epidemiológica e de fiscalização e vigilância 
sanitária; 

IV - Gerir, executar e auditar os serviços de saúde próprios, e, fiscalizar os 
procedimentos dos serviços privados; 

 
Art. 22 - A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, que tem por finalidade 
Administrar o Sistema Municipal de Ensino, mediante a formulação de política de 
diretrizes gerais, que deverão nortear as ações, visando à otimização do modelo 
educacional e conseqüente aumento dos índices de escolaridades. 
 

I - Planejar, coordenar, controlar e executar a política educacional do 
município, mediante o oferecimento de educação infantil, educação de 
adultos, educação especial, e ensino fundamental; 

II - Planejar, coordenar, controlar, acompanhar e executar programas 
suplementares de merenda escolar e material didático; 

III - Capacitar o profissional da educação exercendo as atribuições de 
treinamento, capacitação e reciclagem do pessoal do magistério; 

IV - Coordenar e controlar as atividades de suprimento e guarda de material, de 
controle funcional do pessoal do magistério e de assistência ao educando; 

V - Coordenar e controlar as atividades pertinentes ao desenvolvimento 
pedagógico, de informação e de comunicação; 
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VI - Coordenar e controlar as atividades de organização curricular e de gestão 
do sistema municipal de ensino em geral, entre outros. 
 
 

Art. 23 - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento – SEDE, que tem por finalidade 
implantar ações estratégicas de desenvolvimento econômico auto-sustentado do 
município, envolvendo iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e 
informal, observando os seguimentos da agricultura, indústria e comércio, tem por 
competência: 
 

*Art 23 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010. 
 

I - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades 
relacionadas com as políticas de fomento à agricultura, industria, comércio e 
serviço, e de controle ambiental; 

II - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de difusão 
de tecnologia e informações do mercado; 

III - Coletar e difundir informações sobre processo de integração econômico 
municipal e seus impactos sobre a indústria, comércio e serviços no 
município. 

 
Art. 24 - A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SETRAS., que tem 
por finalidade formular e executar as políticas do Município relacionadas com a 
capacitação de mão-de-obra, intermediação de emprego e apoio ao trabalhador, o 
desenvolvimento comunitário, apoio e assistência ao público alvo de assistência social, 
tem por competência : 
 

I - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de 
proteção social nas áreas de trabalho e geração de renda e de assistência 
social; 

II - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de apoio 
ao grupos prioritários da assistência social, visando a sua integração na 
sociedade; 

III - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de 
promoção ao trabalho e geração de renda; 

IV - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e ações voltadas ao 
aumento da inclusão social da população em situação de risco e 
vulnerabilidade, 

 
Art. 25 - A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, lazer e Turismo – SECELT, que 
tem por finalidade Formular, a política municipal de esporte, cultura, lazer e turismo, 
consoante as diretrizes municipais, tem por competência: 
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I - Propiciar apoio a implantação de programas e projetos na área da cultura, 
esporte, lazer, bem como planejar, executar e fomentar as atividades 
turísticas; 

II - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades culturais, 
esportivas, recreativas, de lazer e turismo do município; 

III - Incentivar as atividades e práticas esportivas organizadas pela população, 
as atribuições de planejamento, coordenação e controle dos programas e 
atividades relacionadas ao aumento do turismo e de promoção de eventos 
de natureza econômica; 

IV - Estimular o desenvolvimento no município; 
V - Promover a realização de eventos de interesse para o desenvolvimento das 

atividades turísticas no município; 
VI - Viabilizar a preservação do patrimônio histórico artístico e cultural e das 

tradições e manifestações folclóricas e esportivas do município. 
 
Art. 26 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEI, que tem por finalidade 
formular, administrar e executar as políticas públicas de obras municipais, de transporte 
urbano e fluvial, e de tráfego, bem como planejar, administrar e fiscalizar o comércio 
em vias e logradouros públicos, serviço de iluminação pública, limpeza urbana, 
proteção da estética da cidade e as atividades relacionadas com mercados, feira livres, 
cemitério, como também a defesa do consumidor e a defesa civil contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida da população, tem por competência 
 

I - Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com o 
plano de obras públicas do município; 

II - Articular com os governos federal, estadual e municípios para realização de 
obras públicas de interesses municipal e regional; 

III - Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes à 
realização e fiscalização de estudos técnico- econômicos e projetos de 
engenharia de obras públicas municipais; 

IV - Elaborar e executar planos e programas de conservação, restauração e 
melhoramentos da rede de transporte municipal; 

V - Planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de 
regulação urbana, parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, 
edificações e posturas, visando ao pleno cumprimento da função social da 
propriedade e ao bem estar da população; 

VI - Planejar, coordenar, controlar, e executar a fiscalização das atividades de 
regulação urbana, infra-estrutura e prestação de serviços públicos; 

VII - Manter, atualizar e desenvolver sistemas de informações pertinente às 
atividades e serviços urbanos, inclusive visando garantir articulação das 
ações municipais com projetos e iniciativas regionais, estaduais, federal e 
internacional; 

VIII - Formular e exercer a política municipal de habitação popular; 
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IX - Promover a regularização fundiária de imóveis situados em áreas públicas 
no âmbito de programas habitacionais de interesses social do Município; 

X - Executar a defesa civil. 
 
Art. 26-A. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, tem a competência de 
planejar, coordenar, controlar e executar a Política de Meio Ambiente no âmbito do 
Município de Portel.  
 

* Art 26-A acrescentado e com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.  
 

 
Art. 26-B. A Secretaria Municipal de Aqüicultura e Pesca – SEMAP, tem a competência 
de planejar, coordenar, organizar, controlar e executar a política e diretrizes para o 
desenvolvimento e o fomento da pesca e da produção aquícola, como cultivo e criação 
de moluscos, crustáceos, peixes e outras espécies no Município de Portel.     
 

* Art 26-B acrescentado e com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.  
 

CAPÍTULO IV 
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 

Art. 27 - A implantação da estrutura administrativa prevista nesta Lei terá início 
imediatamente, após aprovação pela Câmara Municipal: 
 
Parágrafo Único - A implantação dos Órgãos far-se-á através da efetivação das 
seguintes medidas: 
 

I - Aprovação do Plano de cargos e Salários; 
II - Enquadramento dos cargos à estrutura; 

III - Provimento dos respectivos Regimentos Interno das Secretarias Municipais 
e do Gabinete do Prefeito;   

 

  *inciso III acrescentado pela lei 778, de 04 de junho de 2010.  
 

IV - Estruturação do quadro de cargos e salários; 
V - Dotação dos Órgãos dos elementos materiais e humanos indispensáveis ao 

seu funcionamento; 
VI - Instruções aos Secretários e Assessores diretos com relação as 

competências e atividades que lhes são deferidas por esta Lei. 
 
Art. 28 - Os Regimentos Interno das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito 
serão baixados por Decreto do Prefeito, no prazo de 90(noventa) dias contados da 
vigência desta Lei.  
 

* Art 28 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.  
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Art. 29 - Os Regimentos Interno das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito 
explicarão as atribuições específicas aos servidores investigados nas funções de 
chefias, a composição e o modo pelo qual se organizem e funcionem as unidades que 
compõem a Estrutura da Prefeitura.  
 

* Art 29 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
Art. 30 - O Núcleo de Assistência Jurídica – SACI (Serviço de Apoio a Cidadania), o 
Comitê Assessor e o Programa de Desembolso Financeiro - PDF, serão 
regulamentados por Decreto Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias 
 
Art. 31 - Na medida em que forem instalados os Órgãos que compõem a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal, prevista nesta Lei, fica o Prefeito autorizado a 
promover as necessárias alterações de transferência de pessoal, atribuições e 
instalações. 
 
Art. 32 - Os Órgãos de nível hierárquico inferior a Secretaria complementam a 
Estrutura Administrativa desta Prefeitura, conforme disposições nos Organogramas que 
fazem parte integrante desta Lei.  
 

* Art 32 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.   
 

 
Art. 33 - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas, no corrente 
exercício, com os recursos previstos nas Dotações consignadas no Orçamento, ficando 
o Prefeito autorizado a fazer por Decreto aos reajustamentos que se fizerem 
necessários em decorrência desta Lei, respeitados os elementos de despesa e as 
funções de governo. 

 
Art. 34 -  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial ou 
suplementar necessário para atender às despesas decorrentes da implantação da 
presente Lei. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 35 - O Prefeito Municipal regulamentará a presente Lei, consubstanciando em 
Decretos, os Regimentos Interno das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito, 
discriminando as atividades e atribuições dos Órgãos criados por esta Lei.  
 

* Art 35 com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.     
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Art. 36 -  O Chefe do Poder executivo complementará, na medida das necessidades e 
segundo os recursos existentes, a estrutura administrativa proposta, criando, 
remanejando, transformando e ou extinguindo, mediante decreto, as unidades e 
respectivas funções de direção, chefia e ou assessoramento. 
 
Art. 37 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos 
retroagindo a 1º de janeiro de 2005 revogadas as disposições legais colidentes com a 
presente Lei. 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Portel, 07 de Fevereiro de 2005. 
 

 
 
 
 
 
Registrada e Publicada nesta Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e 

Financeira, aos 07 de fevereiro de 2005. 
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ANEXO I  
RELAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 

 
 

Cargos em comissão 
 

Quant. Valor 

Secretaria Municipal (CPC 1) 10 R$ 2.999,47 
Chefe de Gabinete do Prefeito (CPC 2) 01 R$ 2.549,54 
Auditor Geral do Município (CPC 2) 01 R$ 2.549,54 
Diretor   (CPC 3) 26 R$ 1.799,68 
Gerente (CPC 4) 22 R$ 1.259,77 
Assessor Especial I    (CPC 5) 04 R$ 1.450,00 
Assessor Especial II    (CPC  6) 05 R$ 1.250,00 
Assessor Especial III    (CPC  7) 10 R$ 1.050,00 
Assessor Especial IV    (CPC  8) 15 R$    850,00 
Assessor Especial V    (CPC  9) 16 R$    650,00 
Secretária de Gabinete   (CPC 8) 10 R$    850,00 
Agente Distrital   (CPC 10)  09 R$    944,54 
Supervisor    (CPC 10) 08 R$    944,54 

 
* Anexo I com redação dada pela lei nº 778, de 04 de Junho de 2010.   
  


