
ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE CABEDELO
GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 2.216 De 02 de junho de 2022.

ALTERA A ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA DE CARGOS

EM COMISSÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CABEDELO (PB), E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB):

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. V Os Anexos I e II dos arts. 5° e 9® da Lei n° 1.808,
de 04 de janeiro de 2017, alterada pelas Leis n^s. 1.911, de 12 de
setembro de 2018, 1.918, de 25 de setembro de 2018, 1.944, de 13 de
dezembro de 2018 e a 2.029, de 21 de outubro de 2019, que tratam da
Estrutura Administrativa de Cargos em Comissão da Câmara
Municipal de Cabedelo (PB), passam a vigorar acrescidos dos
seguintes cargos de provimento em comissão:

1 - no item I - Grupo de Direção Institucional -
Símbolo PL-DI:

a) 01 (um) cargo de Secretário Geral da Presidência
-  Símbolo PL-DI-1 - atribuições: assessorar
diretamente à Presidência da Câmara Municipal no
desempenho de suas atribuições de direção, execução e
disciplinamento dos trabalhos legislativos e
administrativos internos; supervisão da execução das
ações de gestão e políticas públicas estratégicas de
modernização, economicidade, simplificação, eficiência
e excelência da gestão da Câmara Municipal; supervisão
das atividades contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial; implementação de políticas e
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ações voltadas à ampliação das oportunidades de
cooperações, parcerias e outros instrumentos voltados à
modernização da edilidade; além do desempenho de
outras atividades afins.

b) 01 (um) cargo de Controlador Interno do
Legislativo - Símbolo PL-DI-1 - atribuições:
implementar ações governamentais voltadas à
implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara
Municipal, compreendendo o plano de organização,
métodos e procedimentos para proteção do patrimônio
público, confiabilidade e tempestividade dos registros e
informações, bem como a eficácia e eficiência
operacionais; assistir, direta e imediatamente, a Mesa
Diretora no desempenho de suas atribuições quanto aos
assuntos e providências que, no âmbito da edilidade,
sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao
controle interno, à auditoria pública, à correição, à
prevenção e ao combate à corrupção, a promoção da
ética no serviço público, o incremento da moralidade e
da transparência e o fomento ao controle social da
gestão, no âmbito da administração da edilidade; além
do desempenho de outras atividades afins.

II - no item III - Grupo de Apoio Parlamentar -
Símbolo PL-AP: - 14 (quatorze) cargos de Chefe de Gabinete
Parlamentar - PL-AP-1 - atribuições: realizar atividades de
direção, organização, coordenação e administração do Gabinete do
Parlamentar; organizar os compromissos do vereador, fazendo as
necessárias anotações em agendas, para lembrar-lhe e facilitar-lhe o
cumprimento das obrigações assumidas; recepcionar visitantes,
tomando ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminhá-los à
pessoa indicada, ao Vereador ou prestar-lhes as informações
desejadas; zelar pela manutenção do sigilo das informações recebidas,
no exercício de suas funções; participar das reuniões e prestar outros
serviços de apoio, dentro de sua área de atuação, tanto interna quanto
externamente junto à comunidade; além do desempenho de outras
atividades afins.
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Parágrafo único. A simbologia define o padrão de
vencimento dos cargos ora criados, nos termos da legislação de que
trata o "caput" deste artigo.

Art. T Para o provimento do cargo em comissão de
Controlador Interno do Legislativo - Símbolo PL-DI-1, será
exigido do postulante o requisito de escolaridade superior, para o
exercício das atribuições a ele inerentes, com formação em uma das
seguintes áreas; Ciências Contábeis, Economia, Administração ou
Direito, devidamente registrado no órgão de Classe.

Art. 3" As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas à
Câmara Municipal.

Art. 4" A efetiva implementação do disposto nesta Lei,
que acarrete aumento da despesa com pessoal, fica condicionada ao
atendimento pela Câmara Municipal, cumulativamente, do disposto no
§ 1° do art. 169 da Constituição Federal; os limites da despesa total
com pessoal, previsto no art. 20, inciso III, alínea "a" da LRF n° 101,
de 04 de maio de 2002; e os limites para os gastos com a folha de
pagamento previsto no § L do art. 29-A, da Constituição Federal, com
a redação dada pela EC rf 25/2000.

publicação.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Cabedelo/tPB), aos 02 de junho de
2022; 199° da Independência, /132° ^aj/^epública e 65° da
Emancipação Política Cabedelense.y

VÍTOR HUGO PEÍXOTO CASTELLIANO
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