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DECRETOS
 
DECRETO Nº 121, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019
Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, por ter 
exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 
Financeira” e da outras providencias. 
 
DECRETO Nº 122, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019
Reconhece o direito do Servidor Público Municipal Alberto da Paixão Moura de Almeida, por ter 
exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 
Financeira” e da outras providencias.
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DECRETO N

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,
 
CONSIDERANDO
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 vant
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de dois anos, obedecido para o 
cálculo o disposto em lei.
 
CONSIDERANDO
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;
 
CONSIDERANDO
dez anos cont ínuos ou não fu
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.
 
Considerando
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou f
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

 

D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
como vantagem pessoal o valor corr
de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 
Financeira”. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando r
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DECRETO Nº 121, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

CONSIDERANDO ,  o  quanto o d isposto no 
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 vant
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 .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

CONSIDERANDO ,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não fu
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

Considerando que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou f
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

D E C R E T A: 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
como vantagem pessoal o valor corr
de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 
Financeira”.  

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando r
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º 121, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  o  quanto o d isposto no 
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 vant
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 .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não fu
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou f
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
como vantagem pessoal o valor corr
de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando r
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º 121, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  o  quanto o d isposto no 
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, 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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não fu nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou f
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 
de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando r

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

º 121, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM -BA ,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  o  quanto o d isposto no Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia 
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 

agem 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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou f
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando r
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Prefe i to  

 

Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade Financeira” e da outras providencias.

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,  

Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia 
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 

agem 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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;  

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  corresponde nte ao cargo de maior  h ierarqu ia que 
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.  

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
mais de dez anos continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou função de confiança, conforme certidão do 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem-Ba. 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS
 

 

Diário Oficial
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Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 

Financeira” e da outras providencias.

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia 
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 

agem 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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de 
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 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

nte ao cargo de maior  h ierarqu ia que 

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
unção de confiança, conforme certidão do 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

evogadas as disposições em contrário

31 DE OUTUBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS  

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 

Financeira” e da outras providencias.

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia 
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 

agem 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 

,  o  Ar t .  115,  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 venc imento 
correspondente ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

nte ao cargo de maior  h ierarqu ia que 

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
unção de confiança, conforme certidão do 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

evogadas as disposições em contrário

31 DE OUTUBRO DE 2019.  

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 

Financeira” e da outras providencias. 

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

Artigo 39 do Constituição do estado da Bahia – que 
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 

agem 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 

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 venc imento 
correspondente ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

nte ao cargo de maior  h ierarqu ia que 

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
unção de confiança, conforme certidão do 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 

evogadas as disposições em contrário 

 

Reconhece o direito da Servidora Pública Municipal Idma 
Moura de Almeida Rego, por ter exercido por mais de dez 
anos continuo ou ininterrupto como garantia de 

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

ue 
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 

agem 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 

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 venc imento 
correspondente ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
nções de prov imento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

nte ao cargo de maior  h ierarqu ia que 

que a Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, comprovadamente exerce a 
unção de confiança, conforme certidão do 

Fica reconhecido o direito da Servidora Pública Municipal Idma Moura de Almeida Rego, perceber 
espondente ao cargo de “Chefe de Contabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde”, exercido por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade 
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DECRETO Nº 12

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,
 
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
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
cont ínuos,  obedec ido para o ca lcu lo o d isposto em le i ” ;
 
 
CONSIDERANDO
dez anos cont ínuos ou não funções de prov i
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.
 
Considerando
exerce a mais de dez anos 
certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

 
D E C R E T A:
 
Art. 1º - Fica reconhecido o direito d
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de 
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da 

SEXTA-FEIRA
01 DE NOVEMBRO
ANO III – Nº 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DECRETO Nº 122, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

CONSIDERANDO ,  o  quanto o d isposto no 
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 .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

CONSIDERANDO ,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não funções de prov i
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

Considerando que o Servidor Públic
exerce a mais de dez anos 
certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

D E C R E T A: 

Fica reconhecido o direito d
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de 
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 

Este Decreto entra em vigor a partir da 

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

FEIRA 
OVEMBRO DE 2019

Nº 406 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  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 .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 
cont ínuos,  obedec ido para o ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não funções de prov i
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

Servidor Públic
exerce a mais de dez anos continuo ou ininterrupto 
certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

Fica reconhecido o direito d
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de 
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 

Este Decreto entra em vigor a partir da 

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 
cont ínuos,  obedec ido para o ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não funções de prov i
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

Servidor Público Municipal 
continuo ou ininterrupto 

certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem

Fica reconhecido o direito do Servidor Públic
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de 
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 

Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

Reconhece o direito d
da Paixão Moura de Almeida
dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade Financeira” e da outras
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁEM -BA ,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,

,  o  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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 
cont ínuos,  obedec ido para o ca lcu lo o d isposto em le i ” ;

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
dez anos cont ínuos ou não funções de prov i mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  
assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.

Municipal Alberto da Paixão Moura de Almeida
continuo ou ininterrupto cargo em comissão e/ou função d

certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem
 

Servidor Público Municipal 
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de 
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 

presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

 
 

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 
 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefe i to  

 

Reconhece o direito d
da Paixão Moura de Almeida
dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade Financeira” e da outras

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 
foram confer idas pela  le i  Orgânica do Municíp io e,  

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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 
cont ínuos,  obedec ido para o ca lcu lo o d isposto em le i ” ;  

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d
tenha exerc ido por  mais de dois  anos neste per íodo.  

Alberto da Paixão Moura de Almeida
cargo em comissão e/ou função d

certidão do Departamento de Recursos Humanos do Município de Caem-

Municipal Alberto da Paixão Moura de Almeida
perceber como vantagem pessoal o valor correspondente ao cargo de “Chefe do Controle Interno”
por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 

presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM, EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS
 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

Reconhece o direito do Servidor Públic
da Paixão Moura de Almeida, por ter 
dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade Financeira” e da outras

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 
dinhe iro do venc imento ou sa lár io  correspondente ao cargo d e maior  h ierarqu ia que 

Alberto da Paixão Moura de Almeida
cargo em comissão e/ou função d

-Ba. 

Alberto da Paixão Moura de Almeida
“Chefe do Controle Interno”

por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”. 
presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

31 DE OUTUBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS  

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Servidor Público Municipal 
por ter exercido por mais de 

dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
“Estabilidade Financeira” e da outras providencias

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

e maior  h ierarqu ia que 

Alberto da Paixão Moura de Almeida, comprovadamente 
cargo em comissão e/ou função de confiança, conforme 

Alberto da Paixão Moura de Almeida
“Chefe do Controle Interno”

por mais de dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de “Estabilidade Financeira”.  
presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

31 DE OUTUBRO DE 2019.  

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

Municipal Alberto 
exercido por mais de 

dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 
providencias. 

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

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 

,  o  Ar t .  115,  XXVI I ,  da le i  Orgânica do Municíp io de Caém estabelec e 
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

e maior  h ierarqu ia que 

, comprovadamente 
e confiança, conforme 

Alberto da Paixão Moura de Almeida, 
“Chefe do Controle Interno”, exercido 

presente data, ficando revogadas as disposições em contrário 

 

Alberto 
exercido por mais de 

dez anos continuo ou ininterrupto como garantia de 

,  no uso de suas at r ibu ições lega is ,  que lhes 

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 

e  
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 

ao cargo de maior  h ierarqu ia que tenha exerc ido por  mais  de do is  anos 

,  que a estab i l idade f inanceira é garant ida ao serv idor  que exercer ,  por  
mento temporár io de d i reção,  chef ia ,  e  

assessoramento super ior  e in termediár io ,  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  em 

e maior  h ierarqu ia que 

, comprovadamente 
e confiança, conforme 

, 
, exercido 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C596-47B0-C3BF-F1BD.
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