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Lei nº 413. 

Dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente, e 

adota outras previdências. 

O Chefe do poder executivo do município de Gurinhém, Estado da Paraíba, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Execultivo Municipal autorizado a criar cargos e vagas aos seguintes cargos já 

existentes, para o Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Gurinhém, acrescentado ao 

estabelecimentos pela Lei nº 229 de 12 de novembro de 1997, Lei nº 366 de 16 de abril de 2009, e 

Lei nº 395 de 21 de junho de 2010. 

§ 1° - O disposto nesta Lei visará também sanar divergências encontradas pelo TCE-PB, quando da 

análise do Processo TC nº 10358/09, que examina a legalidade dos atos de admissão de pessoal 

decorrente do Concurso Público Municipal nº 00112009. 

Art. 2° - Fica elevado o número de vagas dos seguintes cargos: 

1 - Ficam acrescidos, ao quadro permanente de nível fundamental, para a Atividade de atendimento à 

saúde básica da população, e os serviços publicos urbanos, os seguintes cargos: 

a) Para a atividade de atendimento à saúde básica da população: 

VAGAS DENOMINAÇÃO CARGA HORARIA/ VENCIMENTO 

SEMANAL BÁSICOEMR$ 

02 Agente Comunitário de Saúde 40h R$ 545,00 

§ 1° - É requisito minimo para alcançar a carreira acima nominada, diploma, devidamente registrado, 

de conclusão do Ensino Fundamental, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo 

~inistério da Educação; comprovar residencia fixa na área de abrangência do cargo. 
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b) Para a atividade de serviços públicos urbanos: 

VAGAS DENOMINAÇÃO CARGA HORARIA/ VENCIMENTO 

SEMANAL BÁSICOEMR$ 

01 Encanador 40 R$ 545,00 

03 Pedreiro 40 R$ 545,00 

§ 2° - É requisito minirno para alcançar a carreira acima nominadas, possuir pelo menos a primeira 

fase do Ensino Fundamental imcompleta. 

Art. 3° - As vagas criadas pela presente Lei, serão preenchidas nos cargos supracitados e providos 

com estreita obediência ao disposto nas normas constitucionais do concurso público. 

§ 1 º - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

consignadas. 

§ 2º - A implementação do disposto nesta Lei observará o disposto do art. 169,§ 1º, incisos 1 e li da 

Constituição Federal e dos artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurinhém, 1 de novembro de 2011 . 
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~LAUDINO CÉSAR FREIRE 

Prefeito Constitucional 


