
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI MUNICIPAL N°281/2013, DE 28 DE MARÇO DE 2013. 

Dispõe sobre a criação de cargo de 

provimento em COMISSÃO DE 

Diretor da Unidade de Saúde, 

centro de Saúde Tereza 

Vasconcelos Jordão no Quadro de 

Pessoal da Prefeitura do Município 

de Caraúbas –PB e dá outras 

providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 

ESTADO DA PARAÍBA; 

Faço saber que a Câmara de Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei.  

 

Art. 1º - Fica criado no Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de 

Caraúbas – PB, o cargo de provimento em comissão de Diretor da Unidade de 

Saúde Tereza Vasconcelos Jordão que passará a constar do Anexo I da Estrutura 

Administrativa do município. 

 

Art. 2º - O mencionado cargo é de livre nomeação e exoneração do 

chefe do Poder Executivo, ficando vedadas as concessões de promoção, cessão ou 

transferência. 

 

Art. 3º - O preenchimento do cargo se dará por profissional da área da 

saúde ou por técnico de experiência no cargo mencionado e, ainda, por servidor 

público do quadro efetivo do município a critério do chefe do Poder Executivo 

Municipal. 

 



Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Prefeitura. 

 

Art. 5º - A criação do cargo prevista nesta Lei está condicionada à sua 

expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 

dotação suficiente para seu provimento para seu provimento, nos termos do § 1º 

do art.169º da Constituição Federal. 

 

Art. 6º - O cargo criado nesta Lei será regido pelas leis municipais 

inerentes aos servidores públicos do Município de Caraúbas – PB. 

 

Art. 7º - Integram esta Lei, como se nela estivessem reproduzidos, o 

Anexo I. 

 

Art. 8º - O vencimento do cargo criado pela presente Legislação deverá 

perceber mensalmente a importância de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) 

de salário bruto, incidindo sobre o mesmo os encargos sociais devidos, INSS E 

IRPF. 

 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas – PB, em 28 de Março 

de 2013. 

Severino Virginio da Silva 
Prefeito 

 


