
 

 
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 
 

LEI Nº. 2.167/2015 
 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.864/2009, NA 
FORMA QUE CRIA CARGOS PÚBLICOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
 

 
Art. 1º. Fica acrescida em dez, a quantidade de vagas para o cargo efetivo de 

Motorista “D” – MOT-B, criado na estrutura administrativa da Secretaria de 
Educação, por força da Lei Municipal 2.114/2014, passando a ser vinte vagas. 

 
Art. 2º. Fica acrescida em três, a quantidade de vagas para o cargo efetivo de 

Vigia/Porteiro – VIG-F, criado na estrutura administrativa da Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, por força da Lei Municipal 2.114/2014, 
passando a ser cinco vagas. 
 

Art. 3º. Fica alterado, de acordo com o disposto nesta Lei, o organograma e 
quantidade de pessoal das Secretarias Municipais de Educação e do Trabalho e 
Desenvolvimento Social constante no Anexo I, assim como o Anexo II e IV da Lei 1.864 
de 14 de dezembro de 2009, para acrescer os cargos descritos no artigo anterior. 

 

Parágrafo único. Fica autorizada a convocação de candidatos aprovados para 
o cargo de Motorista “D” – MOT-B e Vigia/Porteiro - VIG-F no Concurso Público 
realizado através do Edital nº. 001/2014 para o preenchimento das vagas de que 
tratam os arts. 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias constantes no Orçamento das Secretarias Municipais 
de Educação e do Trabalho e Desenvolvimento Social. 

 
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especificamente as constantes na Lei Municipal 1864/2009 
e suas alterações posteriores, mantendo-se as demais disposições compatíveis. 
 

 Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e 
quatro) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
 

 
JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 

Prefeito Municipal de Barbalha/CE 


