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LEI MUNICIPAL N° 010/2017

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:

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CARGOS NO
QUADRO DE COMISSIONADOS DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAICIMBA DE
DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições conferidas nos termos da Lei Orgânica
Municipal submete à apreciação do Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de Comissionados da
Estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com respectivo número de
cargos, salários e gratificações.

Art. 2º. Ficam criados os cargos no Quadro de Comissionados de profissionais da
educação com respectivos salários e gratificações nos percentuais, constante do Anexo I, desta
Lei.

§ 1º. Consideram-se profissionais da educação: os que oferecem suporte pedagógico
direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica (art.22, II da
Lei 11.494/2007).

§ 2º. As gratificações serão concedidas por ato administrativo do Chefe do Executivo,
podendo utilizar como critério o número de alunos, capacidade da unidade educacional,
dedicação exclusiva do servidor, pós graduação na área de atuação que o cargo exige.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações consignadas
no orçamento municipal.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua pública, retroagindo os seus efeitos
financeiros ao dia 01 de março, deste ano.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especificamente as disposições da Lei
nº. 16/2005.
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