
 

 

 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

Gabinete do Prefeito 
 

 

DECRETO n° 59, de 8 de agosto de 2017.   
 
 
                                                                                                         
Dispõe sobre a 
instituição do Programa 
de Qualificação e / ou 
Aperfeiçoamento 
Profissional do Servidor 
Público Municipal e 
determina outras 
providências correlatas. 
 
                                         
Fls. 1 / 02. 
 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o art. 13, IV e 64, VII, constante na Lei 
Orgânica Municipal  e,  considerando ainda: 

 
A existência de dezenas e dezenas de servidores públicos municipais  que não 

possuem cursos de qualificação e / ou aperfeiçoamento profissional; 
 
O dever da  administração pública de propiciar os meios necessários para a 

qualificação e / ou  aperfeiçoamento dos servidores públicos, objetivando a melhoria 
da execução dos serviços  e do atendimento  à população. 

 
 
D E C R E T A:  
 
Art. 1° Fica instituído o Programa de Qualificação e / ou  Aperfeiçoamento 

Profissional  dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Art. 2° Os  Servidores Públicos Municipais que participarem de todos os 

treinamentos / cursos, em sua área de atuação, dentro do período de um ano, 
promovidos ou não pela gestão municipal  poderão obter  como prêmio o direito a 02 ( 
dois ) dia folga no serviço  público. 

 
Parágrafo único. Para efeito de melhor entendimento do caput deste artigo, o 

benefício pertinente apenas poderá ser concedido após o ingresso formal do pedido, 
acompanhado dos respectivos Certificados de conclusão  e o deferimento formal  do  
titular da Secretaria competente com  relação aos dias a serem  usufruídos. 
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 Art. 3° Fica  incumbido aos titulares das Secretarias de Administração, 

Finanças e Planejamento e Secretaria de Educação, Cultura e Desportos pelo 
gerenciamento do mencionado Programa. 

 
 Art. 4°  Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 

na de sua publicação. 
                                                                                  
                              Cabaceiras,  8 de agosto de 2017; 182 anos de 

Emancipação Política. 
 

 
Registre-se, comunique-se, publique-se e cumpra-se. 

 
 


