
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

GABINETE DA PREFEITA

LEI N°125 Damião/PB 28 de Dezembro de 2009.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
CARGO DE TESOUREIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DAMIÃO ESTIPULA O SALARIO E 
AUMENTA OS SALARIOS DO 
SECRETARIADO DO MUNICÍPIO 
DE DAMIÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO ESTADO 
DA PARAÍBA, FAÇO SABER QUE A CÂM ARA  APROVOU E EU 
SANCIONO A  SEGUINTE LEI:

Art. I o Fica criado o cargo público de provimento em 
comissão de Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Damião, nos 
termos desta Lei.

Art. 2o O cargo de tesoureiro é um cargo técnico para 
pessoas capacitadas e aptas ao exercício de sua função.

Parágrafo único: A  função do tesoureiro é organizar o 
pagamento de pessoal, movimentar contas bancárias juntamente
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com o gestor publico, assinar cheques juntamente com o Gestor 
Público, e ficar a disposição do gestor publico.

Art. 3o O tesoureiro tem que ter conduta ilibada, bons 
antecedentes criminais, saber informática e datilografia.

Parágrafo único -  As provas de aptidão serão 
apresentadas diretamente ao gestor publico, já que é de livre 
escolha da gestão.

Art. 4o O salário do tesoureiro será de R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais) sendo reajustados em comum acordo com a 
gestão pública e a previa aprovação do poder legislativo mirim.

Art. 5o - O tesoureiro estará ligado a Secretaria de 
finanças e ao Gestor Público diretamente.

Art. 6o As despesas com o pagamento do salário do 
tesoureiro serão da dotação orçamentária própria e FPM.

Art. 7o Fica determinado o aumento dos subsídios do 
secretariado para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para o ano 
de 2010.

Art. 8o. Os reajustes dos salários dos secretários se deram 
pelos seguintes aspectos:

I -  Pelo deságio que houve desde o ultimo reajuste.

II -  Pelo trabalho prestado a edilidade, que é relevante.
III -  Pelo fato de estarem os atuais salários desajustados, 

e considerando os aumentos dos salários mínimos nacional 
ocorrido, uma vez que os salários dos secretários não obtiveram 
nenhum aumento.
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Art. 9o. Os aumentos vindouros serão em comum acordo 
com a gestão pública, e a previa aprovação do poder legislativo 
mirim.

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei correrão da 
dotação orçamentária próprias do orçamento vigente e do FPM, 
ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos 
adicionais necessários.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor no dia I o de Janeiro de 
2010 com os efeitos a partir da vigência.

Art. 12. Ficam revogadas todas as disposições em
contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Damião


