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DECRETO Nº 139, DE 11

 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
confer idas pe lo 
 
 
CONSIDERANDO
assegura ao
direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 
cálculo o disposto em lei.
 
CONSIDERANDO
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 
venc imento corre
de do is  anos cont ínuos,  obedec ido para o 
 
CONSIDERANDO,
atende aos requ is i tos da Le i  Orgânica,
de comissão
Caém-Ba.
 
DECRETA
 
Art .1º -  Fica concedida
Gama Matos
cargo comiss ionado
exerc ido  
Econômica. ”
  
 
Art .  2º  Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
ret roat ivo a 02/12
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DECRETO Nº 139, DE 11

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
confer idas pe lo Ar t igo 77,  Inc iso IV da

CONSIDERANDO ,  O
assegura ao servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 
direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 
cálculo o disposto em lei.

CONSIDERANDO ,  o  ar t igo
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 
venc imento correspondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
de do is  anos cont ínuos,  obedec ido para o 

CONSIDERANDO,  
a tende aos requ is i tos da Le i  Orgânica,
de comissão,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

Ba.  

DECRETA 

Fica concedida
Gama Matos,  para perceber  como vantagem pessoal

comiss ionado
 a função por  mais de 10 (dez)  anos

Econômica. ”  

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
ret roat ivo a 02/12 /201

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

FEIRA 
DE DEZEMBRO DE 2019
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DECRETO Nº 139, DE 11 DE DEZEMBRO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
Art igo 77,  Inc iso IV da

O quanto o d isposto no 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 
cálculo o disposto em lei. 

,  o  ar t igo  115,  
estabe lece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
de do is  anos cont ínuos,  obedec ido para o 

 que o serv idor
atende aos requ is i tos da Le i  Orgânica,

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

Fica concedida  Estab i l idade Econômica 
perceber  como vantagem pessoal

comiss ionado de “Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte 
por  mais de 10 (dez)  anos

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
/2019,  revogando

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

DE DEZEMBRO DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DEZEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
Art igo 77,  Inc iso IV da  

quanto o d isposto no 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

115,  Inc iso 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
de do is  anos cont ínuos,  obedec ido para o 

que o serv idor  púb l ic
atende aos requ is i tos da Le i  Orgânica,  

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

Estab i l idade Econômica 
perceber  como vantagem pessoal

Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte 
por  mais de 10 (dez)  anos

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
revogando -se as d ispos ições em contrár io .

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

DE 2019 

“Dispõe sobre a concessão de 
Econômica
dá out ras prov idências” .  
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM ,  no uso de suas at r ibu ições le
 Lei  Orgânica 

quanto o d isposto no Artigo 39 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

Inc iso XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
de do is  anos cont ínuos,  obedec ido para o cá lcu lo

públ ico  munic ipa l
 vez que ocupou por  mais de 10 (dez)  anos

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

Estab i l idade Econômica a
perceber  como vantagem pessoal

Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte 
por  mais de 10 (dez)  anos , f icando ass im

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
as d ispos ições em contrár io .

 
 

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS

 

“Dispõe sobre a concessão de 
Econômica  ao serv idor
dá out ras prov idências” .  

,  no uso de suas at r ibu ições le
Lei  Orgânica do Municíp io de Caém

Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
caso de exoneração ou dispensa, como vantagem pessoal, o valor em dinheiro do vencimento, ou salário 
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
cá lcu lo  o d isposto em le i ” ;

munic ipa l ,  Alexsandro Gama Matos
ocupou por  mais de 10 (dez)  anos

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

ao serv idor
perceber  como vantagem pessoal , o  va lor  correspondente a comiss

Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte 
f icando ass im

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
as d ispos ições em contrár io .

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 11 DE DEZEMBRO 

GILBERTO FERREIRA MATOS

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

“Dispõe sobre a concessão de 
serv idor  Alexsandro Gama Matos

dá out ras prov idências” .   

,  no uso de suas at r ibu ições le
do Municíp io de Caém

do Constituição do estado da Bahia 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
o valor em dinheiro do vencimento, ou salário 

correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
o d isposto em le i ” ;

Alexsandro Gama Matos
ocupou por  mais de 10 (dez)  anos

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

serv idor  púb l ico munic ipa l  
o va lor  correspondente a comiss

Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte 
f icando ass im garant ido a

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com
as d ispos ições em contrár io .  

11 DE DEZEMBRO 

GILBERTO FERREIRA MATOS  

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

“Dispõe sobre a concessão de Estabi l idade 
Alexsandro Gama Matos

,  no uso de suas at r ibu ições le ga is  que lhe são 
do Municíp io de Caém-BA.

do Constituição do estado da Bahia 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
o valor em dinheiro do vencimento, ou salário 

correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  
o d isposto em le i ” ;  

Alexsandro Gama Matos, 
ocupou por  mais de 10 (dez)  anos

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

públ ico munic ipa l  
o va lor  correspondente a comiss

Diretor de Unidade de Ensino de Pequeno Porte – DE3”
t ido a  “Estab i l idade 

Este decreto  ent ra em v igor  na data de sua publ icação,  com  seus

11 DE DEZEMBRO DE 2019.  

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

Estabi l idade 
Alexsandro Gama Matos e  

ga is  que lhe são 
BA.  

do Constituição do estado da Bahia – que 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
o valor em dinheiro do vencimento, ou salário 

correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  

 Professor  
ocupou por  mais de 10 (dez)  anos , cargo 

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

públ ico munic ipa l  Alexsandro 
o va lor  correspondente a comiss ão do 

DE3”,  por  ter  
“Estab i l idade 

seus efe i tos  

 

Estabi l idade 
e 

ga is  que lhe são 

que 
servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, funções de provimento temporário de 

direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, é assegurado o direito de continuar a perceber, no 
o valor em dinheiro do vencimento, ou salário 

correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 

XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém 
estabelece que:  “Ao serv idor  que exercer  por  dez anos,  cont ínuos ou não,  cargos em 
comissão e funções de conf iança funções é  assegurado o d i re i to  de cont inuar  a 
perceber ,  no caso de exoneração ou d ispensa,  como vantagem pessoal ,  o  va lor  do 

spondente ao cargo de maior  h ierarqu ia  que tenha exerc ido por  mais  

Professor  
cargo 

,  conforme cer t idão do Depar tamento de Recurso Humanos do Municíp io de 

Alexsandro 
do 

por  ter  
“Estab i l idade 

s  

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
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