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ESTADO DE PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 
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Lei Nº 366/2009 

Dispõe sobre a 
cargos no 
permanente e 
providências. 

criação de 
quadro 

dá outras 

o Prefeito Constitucional do Município de 
GURINHÉM, Estado de Paraíba. Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a 
existentes, 
Municipal de 
Lei n°229 de 

criar cargos e vagas aos seguintes cargos já 
para o Quadro Permanente da Prefeitura 
GURINHÉM, acrescentando ao estabelecidos pela 
12 de novembro de 1997. 

Art. 2° - Fica criado o cargo do Quadro Efetivo: 

I-Fica criado para o quadro permanente para a Atividade 
do grupo jurídico de Nível Superior: 

Carga Horária( VENCIMENTO BÁSICO 
DENOMINAÇÃO em horas/semana) EM R$ 

Procurador da 
Fazenda Tributária 40 800,00 

Municipal 

§1° Ao Procurador do Município compete à 
representação judicial e extrajudicial, perante os assuntos 
tributários e de arrecadação, e a consultoria jurídica 
tributária do Município, nos termos da Lei Orgânica do 
Município de Gurinhém. Assim como elaborar, com estudos e 
pesquisas, na confecção de pareceres de natureza jurídica 
fiscal, específicos do cargo de Procurador Tributário; 
elaborar minutas de editais, contratos, acordos, convênios 
ou aditivos de interesse dos órgãos da administração 
municipal, a que esteja vinculado; desempenhar outras 



atividades correlatas, dentro da área jurídica fiscal, que 
forem solicitadas. 

§2° - São requisitos mínimos para alcançar a carreira 
de Procurador da Fazenda Tributária Municipal: diploma, 
devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Direito, fornecido por instituição de 
ensino oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, e 
comprovação do exercício da advocacia, de cargo no 
Ministério Público ou na Magistratura, por tempo não 
inferior a dois anos. Bem como ter pelo menos um grau de 
especialista em Direito Financeiro, Econômico ou 
Tributário. 

II - Ficam criados e acrescidos, ao quadro permanente 
de nível superior, para a Atividade de atendimento à saúde 
da população, os Cargos de Assistente social, Médico 

~ Cardiologista, Médico Pneumologista, Nutricionista, 
Psicólogo e Veterinário, o qual obedecerá ao que determina 
a Legislação Federal pertinente: 

a) Para a Atividade do 
atendimento e tratamento à 
população: 

grupo 
saúde 

Carga Horária( vagas 
DENOMINAÇÃO em horas/semana) 

04 Assistente 20 
Social 

01 Médico 20 
Cardiologista 

01 Médico 20 
Alergologista 

01 Nutricionista 20 
04 Psicólogo 20 
01 Veterinário 20 

ocupacional 
especializada 

de 
da 

VENCIMENTO BASICO 
EM R$ 

1.200,00 

1.700,00 

1.700,00 

1.200,00 
1.200,00 
1. 200' 00 

Parágrafo Único - é requisito mínimo para alcançar as 
carreiras acima nominadas, diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de graduação de nível superior no 
cargo almejado, fornecido por instituição de ensino oficial 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

III Ficam criados e/ou acrescidos, ao quadro 
permanente de nível médio E fundamental, para a Atividade 
do grupo ocupacional de Apoio Técnico Administrativo os 
Cargos/vagas relacionados ao quadro abaixo, o qual 
obedecerá ao que determina a Legislação Federal pertinente: 

a)Cargos de nível médio Criados: 
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Carga VENCIMENTO 
QUANTIDADE DENOMINAÇÃO Horária( em BÁSICO 

horas/semana) EM R$ 
Auxiliar de 

700,00 
06 Consultório Dentário - 40 

ACD 

02 
Fiscal da Vigilância 

sanitária 40 465,00 

02 Técnico em Laboratório 40 600,00 
10 Técnico em Enfermagem 40 700,00 

Parágrafo Único - É requisito mínimo para alcançar as 
carreiras acima nominadas, diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino médio completo, acrescido 
de Curso Técnico profissionalizante, na área específica, 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

b) Cargos de Nível Fundamental e médio: 

Carga VENCIMENTO 
QUANTIDADE DENOMINAÇÃO Horária( em BÁSICO 

horas/semana) EM R$ 

25 Digitador 40 465,00 

10 Agente Administrativo 40 465,00 

Art. 3°. Eleva o numero de vagas dos seguintes cargos: 

Carga Número de Vencimento 
CARGO Horária( em Vagas Criadas Básico 

horas/semana) 
Vigia 40 17 465,00 

Monitor 40 05 465,00 
Agente de 

40 38 465,00 
Serviço 

Enfermeiro 40 05 2.750,00 
Médico PSF 40 06 5.000,00 

Médico 20 02 1. 700' 00 Especialista 
Odontólogo 40 05 2.750,00 

Fisioterapeuta 20 01 1.200' 00 
Motorista 40 05 550,00 

Art. 4° para os cargos do grupo educacional e 
magistério da Secretaria de Educação, bem como a criação 
dos cargos de coordenação de nível superior de apoio as 
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secretarias, ficam acrescidas e criadas as vagas na tabela 
que segue: 

CARGO VAGAS 

PROFESSOR 'A' 50 

PROFESSOR 'B' (DISCIPLINA) VAGAS 

Português 6 
Matemática 7 

História 7 
Geografia 6 
Ciências 6 

Inglês 3 
Artes 2 

Educação física 3 
Total 40 

CARGO 
CARGA VENCIMENTO BÁSICO EM R$ 

HORÁRIA 
Analista 40 H 800,00 

Administrativo 

CARGO CARGA HORÁRIA VAGAS 
VENCIMENTO 

BÁSICO 
Supervisor 40H 3 633,92 

Escolar 
Orientador 40H 3 633,92 

Escolar 

Parágrafo Único. É requisito mínimo para alcançar a 
carreira de Analista Administrativo: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em qualquer área de conhecimento, fornecido por 
instituição de ensino oficial reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

Art. 5° 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° - As despesas resultantes da aplicação desta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas. 

§2° - A implementação do disposto nesta Lei observará 
o disposto do art. 169, §1, incisos I e II da Constituição 
Federal e dos artigos 16,17 e 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
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Art. 6° - Revogada as disposições em contrário, esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de GURINHÉM, 16 de abril de 2009. 

2LW-~,~k~~L 
Claudino César Freire 

Prefeito 


