
 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA  MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 
Av. das Nações n.º 3326 - CEP 68390000 - Ourilândia do Norte-Pará - : 3434-1176 e 1976 

CNPJ: 34.682.385/0001-36      -     Email: camaraourilandia@hotmail.com 
 

       
 
 

 

DECLARAÇÃO 

 Declaramos para os devidos fins e efeitos a quem possa interessar, e 
em especial ao Tribunal de Contas dos Municípios, que o Poder Legislativo 
do Munícipio de Ourilândia do Norte-Pa., em observância no que dispõe a 
Resolução Administrativa nº 03/2016, possui funcionários em contrato 
temporários. 

 
 

Contrato Administrativo 05 – Referente a contratação de NELMA CARINY 

ALVES DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG n: 8485978 PC/PA, inscrita no CPF 

nº: 030.061.172-20, à fim de prestar serviços na qualidade de auxiliar de serviços gerais, com 

remuneração de R$ 1.123,34 (um mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), seguindo 

paradigma a Lei Municipal de Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) dos servidores deste Poder 

Legislativo. 

Contrato Administrativo 06 – Referente a contratação de CLEONICE DE 

JESUS CAVALCANTE, brasileira, casada, portadora do RG n: 3548753 SSP/PA, inscrita no 

CPF nº: 914.873.902-20, à fim de prestar serviços na qualidade de auxiliar de serviços gerais, 

com remuneração de R$ 1.123,34 (um mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), 

seguindo paradigma a Lei Municipal de Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) dos servidores deste 

Poder Legislativo. 

CONSIDERANDO: 
1. O disposto na Constituição Brasileira, em seu art. 37, 
inciso IX (Capítulo VII do Título III - Da Administração 
Pública) , que estabelece a contratação de pessoal por tempo 
determinado por excepcional interesse público; 
2. Que a Câmara Municipal se encontra com duas lacunas 
em seu quadro de servidores necessários para o bom 
andamento do expediente local; 
3. A necessidade de dispor de profissional na área de 
serviços gerais para manutenção da limpeza do prédio; 
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Anexo do PCCR (Plano de Cargos e Carreira) estabelecido pela Lei 
Municipal de Nº697. 

 
 

Ourilândia do Norte-Pa, em 12 de junho de 2018. 
 
 
 

___________________________                         __________________________     
                       DENIS ALVES DOS SANTOS                                     DIOGO GOMES SOUSA 
                                    PRESIDENTE                                                CONTROLADOR INTERNO 
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