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LEI MUNICIPAL N° 009/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, em seu artigo 51 e seguintes, faz saber que a Câmara Municipal
APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

REESTRUTURA O ORGANOGRAMA DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, CRIA
CARGOS EFETIVOS E EM COMISSÃO, FIXA A RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a reestruturação do organograma dos servidores
efetivos e em comissão, no âmbito do Poder Executivo Municipal, cria cargos e fixa a
respectiva remuneração, observando o limite constitucional previsto no Art. 37, XI, da
CRFB/88.

Art. 2º. Os cargos efetivos ora criados serão preenchidos através de concurso
público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Fica a Administração Pública Municipal autorizada a contratar
por excepcional interesse público o número de vagas dos cargos efetivos não
preenchidas, constantes dos anexos desta lei, até a realização de concurso público, dada
a necessidade de suprir o aumento transitório e inesperado dos serviços públicos e em
decorrência de abertura de novas vagas.

Art. 3º. Os servidores efetivos obstinam-se às disposições previstas na Lei
Complementar Municipal nº. 039/98.

Art. 4º. Os cargos comissionados ora criados, são de confiança e de livre
nomeação pelo Chefe do Executivo para as atribuições de direção, chefia e
assessoramento, em conformidade com o que dispõe o Art. 37, V, da CRFB/88.

Art. 5º. Ficam declarados criados os cargos e respectivos números de vagas do
Quadro de servidores efetivos e comissionados com a respectiva remuneração constante
dos anexos I, II,III,IV,V e VI, desta Lei.

Art. 6º. O menor vencimento dos servidores no âmbito deste município não será
inferior ao salário mínimo nacional.

Art. 7º. O Quadro de cargos efetivos e em comissão dos profissionais da
educação será regulamentado por Lei específica.
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Art. 8º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações
consignadas no orçamento municipal.

Art. 9º. As atribuições de funções dos cargos contidos nesta lei serão
regulamentadas através de Decreto Municipal.

Art. 10. Poderá ser concedida aos Servidores, Gratificação de até 50%
(Cinqüenta por Cento) do valor dos vencimentos do cargo efetivo ou em comissão, de
acordo com as necessidades dos serviços e/ou dedicação exclusiva.

Art.11. Os cargos efetivos vagos serão preenchidos por contratação em
excepcional interesse público, até a realização de concurso público.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos financeiros ao dia 1º de Abril do ano em curso, ficando autorizado o Chefe do
Poder executivo a pagar os vencimentos regulamentados nesta lei a partir da data citada.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, especificamente as
disposições da Lei 016/2007.
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