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DECRETO NO 0194/2016. 

DISPÕE SOBRE: EXONERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE 
FUNÇÃO GRATIFICADA, RESCISÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA/MODALIDADE NO ÂMBITO 
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, NA 
FORMA ABAIXO ESPECIFICADA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituições 
Federal, Estadual e legislação de regência. 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em toda a sua atividade, está 

sujeita aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do 
ato e responsabilidade de seu autor, tendo em vista que a ação estatal sem o 
correspondente amparo legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e 
expõe-se à anulação, pois, a eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da lei e que não há liberdade nem vontade pessoal, e só é permitido fazer o 
que a lei autoriza; 

 
  
CONSIDERANDO que na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, por desiderato 
constitucional e competência legal, em face do término do mandato eletivo, compreendido 
entre 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016; 
 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Exonerar, de ofício, todos os ocupantes dos cargos em comissão e 
dispensar, os servidores ocupantes de função gratificada, pertencentes à estrutura 
administrativa e planos de cargos, carreira e remuneração da Administração direta, 
indireta, fundacional e autárquica desta municipalidade, servindo-lhes de título o presente 
Decreto. 

Art. 2º. Rescindir todos os contratos administrativos, de qualquer natureza ou 
modalidade, que não tenham caráter de continuidade, amparados por lei, firmados no 
âmbito da Administração direta, indireta, fundacional e autárquica desta municipalidade, 
servindo-lhes de título o presente Decreto. 
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Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Lavrada/PB, em 30 de dezembro de 
2016. 
 

Roberto José Vasconcelos Cordeiro 

Prefeito 

 

 

 

 
 


