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ANEXO I 

 

 

 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (MAG) CLASSE “A”. 

           NÍVEL 

 

 

 

CLASSE 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

A1                             

1.716,86  

                            

1.845,62  

 

                            

1.984,03  

 

                            

2.132,82  

 

                            

2.292,80  

 

                            

2.464,78  

                             

A2                             

1.888,55  

 

                            

2.030,19  

 

                            

2.182,44  

 

                            

2.346,14  

 

                            

2.522,09  

 

                            

2.711,25  

 

A3                             

2.077,40  

 

                            

2.233,20  

 

                            

2.400,69  

 

                            

2.580,75  

 

                            

2.774,31  

 

                            

2.982,38  

 

A4                             

2.285,14  

 

                            

2.456,53  

 

                            

2.640,76  

 

                            

2.838,82  

 

                            

3.051,72  

 

                            

3.280,60  

 

A5                             

2.513,65  

 

                            

2.702,18  

 

                            

2.904,84  

 

                            

3.122,71  

 

                            

3.356,91  

 

                            

3.608,68  

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 003 /2019 

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO MUNICIPAL, EM OBEDIÊNCIA 

AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E 

DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, 

Estado da Paraíba, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em 

conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 

Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica concedido reajuste salarial de 4,17% (quatro, vírgula, 

dezessete por cento) para os profissionais do magistério público do Município de 

Cacimba de Dentro, para fins de adequação aos valores de que trata a Lei Federal nº 

11.738/2008. 

Parágrafo único. Por profissionais do magistério público da educação 

básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de 

suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das 

unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, 

conforme determinado pela legislação federal de diretrizes e bases da educação. 

Art. 2º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações 

oriundas da implementação da referida Lei na LDO e PPA vigentes, promovendo a 

compatibilização da ação ora proposta. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 11 de fevereiro de 2019. 
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ANEXO II 

 

 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (MAG) CLASSE “B”. 

 

 

           

NÍVEL 

 

 

 

CLASSE 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

B1                             

1.888,55  

 

                            

2.030,19  

 

                            

2.182,44  

 

                            

2.346,14  

 

                            

2.522,09  

 

                            

2.711,25  

 

B2                             

2.077,40  

 

                            

2.233,20  

 

                            

2.400,69  

 

                            

2.580,75  

 

                            

2.774,31  

 

                            

2.982,38  

 

B3                             

2.285,14  

 

                            

2.456,53  

 

                            

2.640,76  

 

                            

2.838,82  

 

                            

3.051,72  

 

                            

3.280,60  

 

B4                             

2.513,66  

 

                            

2.702,18  

 

                            

2.904,84  

 

                            

3.122,71  

 

                            

3.356,91  

 

                            

3.608,68  

 

 

 

ANEXO III 

 

 

SUPORTE PEDAGÓGICO (SP) CLASSE “C”. 

 

 

 

               

NÍVEL 

 

 

 

CLASSE 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

C1                             

1.888,55  

 

                            

2.030,19  

 

                            

2.182,44  

 

                            

2.346,14  

 

                            

2.522,09  

 

                            

2.711,25  

 

C2                             

2.077,40  

 

                            

2.233,20  

 

                            

2.400,69  

 

                            

2.580,75  

 

                            

2.774,31  

 

                            

2.982,38  

 

C3                             

2.285,14  

 

                            

2.456,53  

 

                            

2.640,76  

 

                            

2.838,82  

 

                            

3.051,72  

 

                            

3.280,60  

 

C4                         

2.513,66 

                            

2.702,18  

 

                            

2.904,84  

 

                            

3.122,71  

 

                            

3.356,91  

 

                            

3.608,68  
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI Nº 048/2019, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 

PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO 

COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, DENOMINADO SERVIÇO 

FAMÍLIA ACOLHEDORA NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 

DENTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, 

Estado da Paraíba, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em 

conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 

Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica instituído o Serviço de Acolhimento Familiar 

Provisório de Crianças e Adolescentes em situação de privação temporária do 

convívio com a família de origem, denominado "Serviço Família Acolhedora", como 

parte inerente da política de atendimento à criança e ao adolescente do Município de 

Cacimba de Dentro, atendendo ao que dispõe a Política Nacional de Assistência Social 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), à garantia dos direitos da 

Criança e do Adolescente previstos na Lei nº. 8.069/90 e ao Plano Nacional, Estadual 

e Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente 

à convivência Familiar e Comunitária. 

Art. 2º O Serviço Família Acolhedora constitui-se na guarda de 

crianças ou adolescentes por famílias previamente cadastradas no Serviço e 

habilitadas, residentes no Município de Cacimba de Dentro, que tenham condições 

de recebê-las e mantê-las condignamente, garantindo a manutenção dos direitos 

básicos necessários ao processo de crescimento e desenvolvimento, oferecendo 

meios necessários à saúde, educação e alimentação, com acompanhamento direto da 

Assistência Social e da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cacimba de 

Dentro. 

 

Art. 3º Considera-se criança a pessoa com menos de 12 (doze) anos 

de idade, e adolescente aquele entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade incompletos. 

Art. 4º Para os efeitos desta lei, compreende-se por crianças e 

adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família de origem 

aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, em caso de abandono, 

negligência, maus tratos, ameaça e violação dos direitos fundamentais por parte dos pais 

ou responsáveis, destituição de guarda ou tutela, suspensão, perda do poder familiar e 

desde que verificada a impossibilidade de colocação sob guarda ou tutela na família 

extensa. 

Art. 5º O Serviço Família Acolhedora objetiva: 

I - garantir às crianças e aos adolescentes, que necessitem de 

proteção, o acolhimento provisório por famílias acolhedoras, respeitando o seu direito à 

convivência em ambiente familiar e comunitário; 

II - oportunizar condições de socialização, através da inserção da 

criança, do adolescente e das famílias em serviços sócio-pedagógicos, promovendo a 

aprendizagem de habilidades e de competências educativas específicas correspondentes 

às demandas individuais deste público;  

III - oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua 

reestruturação para o retorno de seus filhos, sempre que possível; 

IV - oportunizar às crianças e aos adolescentes acesso aos serviços 

públicos, na área da educação, saúde, profissionalização ou outro serviço necessário, 

assegurando assim seus direitos constitucionais; 

V - contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e 

adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração 

familiar ou colocação em família substituta. 

Art. 6º O Serviço Família Acolhedora atenderá crianças e 

adolescentes do Município de Cacimba de Dentro, que tenham seus direitos ameaçados 

ou violados (vítimas de violência sexual, física, psicológica, negligência, e em situação de 

abandono) e que necessitem de proteção, sempre com autorização judicial. 

Art. 7º Compete à autoridade judiciária determinar o acolhimento 

familiar, encaminhando a criança ou adolescente para a inclusão no Serviço Família 

Acolhedora. 

Art. 8º O Serviço ficará vinculado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, sendo parceiros: 

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

II – Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cacimba de Dentro 

ou quem as vezes o fizer;  

III – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério 

Público Estadual ou quem as vezes o fizer; 

IV – Conselho Tutelar;  

V - Conselho Municipal de Assistência Social.   

Art. 9º As crianças ou adolescentes cadastrados no Serviço receberão: 

I - com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, 

educação e assistência social, através das políticas públicas existentes; 

II - acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo Serviço Família 

Acolhedora;   

III - estímulo à manutenção e/ou reformulação de vínculos afetivos 

com sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade. 

CAPÍTULO III 

CADASTRO E SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Art. 10 A inscrição das famílias interessadas em participar do Serviço 

Família Acolhedora será gratuita e realizada por meio do preenchimento de Ficha de 

Cadastro do Serviço consoante anexo I, apresentando os documentos abaixo: 

I - Carteira de Identidade;   

II - Certidão de Nascimento ou Casamento;   

III - Comprovante de Residência;   

IV - Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Vara 

de Criminal da Comarca de Cacimba de Dentro, Juizado Especial Criminal e da Polícia 

Civil. 

Parágrafo Único. Não se incluirá no Serviço pessoa com vínculo de 

parentesco com criança ou adolescente em processo de acolhimento. 

Art. 11 As pessoas interessadas em participar do Serviço Família 

Acolhedora deverão atender aos seguintes requisitos: 

I - não estar respondendo a processo judicial nem apresentar 

potencialidade lesiva para figurar no cadastro; 

II - ter moradia fixa no Município de Cacimba de Dentro há mais de 3 

(três) anos; 

III - ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio às 

crianças e aos adolescentes; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756850/art-1-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756792/art-5-inc-iii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756785/art-5-inc-iv-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756777/art-5-inc-v-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756687/art-8-inc-v-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756661/art-9-inc-ii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756635/art-10-inc-i-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756626/art-10-inc-ii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756620/art-10-inc-iii-da-lei-2600-09-ipatinga
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IV - ter idade entre 21 (vinte e um) e 65 (sessenta e cinco) anos, sem 

restrição quanto ao sexo e estado civil; 

V - ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o acolhido;   

VI - gozar de boa saúde; 

VII - declaração de não ter interesse em adoção; 

VIII - apresentar concordância de todos os membros da família 

maiores de 18 anos que vivem no lar; 

IX - apresentar parecer psicossocial favorável. 

§1º A seleção entre as famílias inscritas será feita através de estudo 

psicossocial, de responsabilidade da equipe técnica do Serviço Família Acolhedora; 

§2º O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e 

será realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e 

observação das relações familiares e comunitárias; 

§3º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no 

Serviço, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao Serviço Família Acolhedora; 

§4º Em caso de desligamento do Serviço, as famílias acolhedoras 

deverão fazer solicitação por escrito. 

Art. 12 As famílias cadastradas receberão acompanhamento e 

preparação contínua, sendo orientadas sobre os objetivos do Serviço, sobre a 

diferenciação com a medida de adoção, sobre a recepção, manutenção e o desligamento 

das crianças e adolescentes.  

Parágrafo Único. A preparação das famílias cadastradas será feita 

através de: 

I - orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas;   

II - participação nos encontros de estudo e troca de experiência com 

todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, questões 

sociais relativas à família de origem, relações intra-familiares, guarda como medida de 

colocação em família substituta, papel da família acolhedora e outras questões 

pertinentes;   

III - participação em cursos e eventos de formação. 

CAPITULO IV 

PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

Art. 13  O período em que a criança ou adolescente permanecerá na 

família acolhedora será o mínimo necessário para o seu retorno à família de origem ou 

encaminhamento à família substituta.   

Parágrafo Único. O tempo máximo de permanência da criança e/ou 

adolescente na Família Acolhedora não deverá ultrapassar 06 (seis) meses, salvo 

situações extremamente excepcionais, a critério da autoridade judiciária, em decisão 

fundamentada. 

Art. 14 Os profissionais do Serviço Família Acolhedora efetuarão o 

contato com as famílias acolhedoras, observadas as características e necessidades da 

criança e as preferências expressas pela família acolhedora no processo de inscrição.   

Art. 15 Cada família acolhedora deverá receber somente uma criança 

ou adolescente de cada vez, salvo se grupo de irmãos.   

Art. 16 O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá 

mediante "Termo de Guarda e Responsabilidade Concedido à Família Acolhedora", 

determinado judicialmente. 

Art. 17 Os técnicos do Serviço acompanharão todo o processo de 

acolhimento através de visitas domiciliares e encontros individuais ou em grupos, com 

objetivo de facilitar e contribuir com o processo de adaptação da criança ou adolescente 

e da família acolhedora.   

Parágrafo Único. Na impossibilidade de reinserção da criança ou 

adolescente acolhido junto à família de origem ou família extensa, quando esgotados os 

recursos disponíveis, a equipe técnica deverá encaminhar relatório circunstanciado à 

Vara da Infância e Juventude para verificação da inclusão no cadastro nacional de adoção.  

Art. 18 A família acolhedora será previamente informada quanto à 

previsão do tempo do acolhimento da criança ou adolescente para o qual foi chamada a 

acolher. 

Art. 19 O término do acolhimento familiar da criança ou adolescente 

se dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes ao 

retorno à família de origem ou colocação em família substituta, através das seguintes 

medidas: 

I - acompanhamento após a reintegração familiar visando a não 

reincidência do fato que provocou o afastamento da criança; 

II - acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o 

desligamento da criança, atendendo às suas necessidades; 

III - orientação e supervisão do processo de visitas entre a família 

acolhedora e a família que recebeu a criança;   

IV - envio de ofício ao Juizado da Infância e Juventude de Cacimba de 

Dentro, comunicando quando do desligamento da família de origem do Serviço.   

Art. 20 A escolha da família acolhedora caberá à equipe técnica, após 

determinação judicial. 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

Art. 21 A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas 

crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob sua proteção, 

responsabilizando-se pelo que se segue: 

I - todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao 

guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 

aos pais, nos termos do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

II - participar do processo de preparação, formação e 

acompanhamento;   

III - prestar informações sobre a situação da criança ou adolescente 

acolhido aos profissionais que estão acompanhando a situação; 

IV - manter todas as crianças e/ou adolescentes regularmente 

matriculados e frequentando assiduamente as unidades educacionais, desde a pré-escola 

até concluírem o ensino médio;   

V - contribuir na preparação da criança ou adolescente para o retorno 

à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Serviço Família 

Acolhedora;   

VI - nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência 

formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança acolhida até novo 

encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária; 

VII - a transferência para outra família deverá ser feita de maneira 

gradativa e com o devido acompanhamento. 

CAPITULO VI 

DO SERVIÇO 

Art. 22 Deverá ser criada uma equipe para o acompanhamento da 

família acolhedora e da criança e adolescente, que será composta no mínimo por:   

I - 01 (um) Assistente Social;   

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756528/art-11-inc-v-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756407/art-12-1-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756393/art-12-1-inc-i-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756384/art-12-1-inc-ii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756358/art-13-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756341/art-14-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756306/art-17-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756244/art-19-inc-iii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756234/art-19-inc-iv-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com/topico/10616897/artigo-33-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756188/art-21-inc-ii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756168/art-21-inc-iv-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756157/art-21-inc-v-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756127/art-22-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756118/art-22-inc-i-da-lei-2600-09-ipatinga
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II - 01 (um) Psicólogo. 

§1º A cada 20 (vinte) crianças ou adolescentes acolhidos no Serviço 

família acolhedora deverá ser acrescido 1 (um) profissional da Assistência Social e 1 (um) 

psicólogo; 

 §2º A contratação e capacitação da equipe técnica é de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 23 A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à 

família acolhedora, à criança e ao adolescente acolhidos e à família de origem, com o 

apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.  

Parágrafo Único. Todo o processo de acolhimento e reintegração 

familiar será acompanhado pela equipe técnica, que será responsável por cadastrar, 

selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e 

após o acolhimento. 

Art. 24 O acompanhamento à família acolhedora acontecerá na forma 

que segue: 

I - visitas domiciliares, nas quais os profissionais e família conversam 

informalmente sobre a situação da criança, sua evolução e o cotidiano na família, 

dificuldades no processo e outras questões pertinentes; 

II - atendimento psicológico;   

III - presença das famílias nos encontros de preparação e 

acompanhamento. 

Art. 25 O acompanhamento à família de origem, à família acolhedora, 

à criança ou ao adolescente em acolhimento e o processo de reintegração familiar da 

criança será realizado pelos profissionais do Serviço Família Acolhedora. 

§1º Os profissionais acompanharão as visitas entre criança/família de 

origem/família acolhedora, a serem realizados em espaço físico neutro; 

§2º A participação da família acolhedora nas visitas será decidida em 

conjunto com a família; 

§3º A equipe técnica fornecerá ao Juízo da Infância e Juventude 

relatório mensal sobre a situação da criança ou adolescente acolhido; 

§4º Sempre que solicitado pela autoridade judiciária, a equipe técnica 

prestará informações sobre a situação da criança acolhida e informará quanto à 

possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como poderá ser solicitada a 

realização de laudo psicossocial com apontamento das vantagens e desvantagens da 

medida, com vistas a subsidiar as decisões judiciais; 

§5º Todo processo de acolhimento e reintegração familiar se dará por 

autorização judicial, nos termos da Lei nº. 8.069/1990.   

CAPITULO VII 

DO BENEFÍCIO FINANCEIRO 

Art. 26 As famílias cadastradas no Serviço Família Acolhedora, 

independentemente de sua condição econômica, têm a garantia do recebimento de 

subsídio financeiro, por criança ou adolescente em acolhimento, subsidiado pelo 

Município de Cacimba de Dentro, nos seguintes termos: 

I – A Bolsa Auxílio corresponde ao valor repassado à família 

acolhedora, relativo a cada criança ou adolescente sob seu acolhimento, cujo valor será 

concedido a partir do primeiro dia que assumir a responsabilidade do abrigo da criança 

ou adolescente inserida no serviço de acolhimento; 

II – Todos os casos de acolhimento familiar, bem como de concessão 

de Bolsa Auxílio, estarão condicionados aos limites da decisão judicial da Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Cacimba de Dentro; 

III – A Bolsa Auxílio destina-se ao suprimento das necessidades da 

criança ou adolescente inserida no serviço de acolhimento no programa Serviço Família 

Acolhedora, com alimentação, vestuário, higiene pessoal, lazer e outras necessidades 

básicas, respeitando-se o direito à convivência familiar e comunitária; 

IV – O valor da Bolsa Auxílio será de: 

a) R$ 800,00 (oitocentos reais) para crianças ou adolescentes na faixa 

etária de 0(zero) a 11(onze) anos e 11(onze) meses e será devido a partir da efetiva 

inserção da criança ou do adolescente na família acolhedora e de; 

b) R$ 700,00 (setecentos reais) para crianças ou adolescentes na faixa 

etária de 11(onze) anos e 11(onze) meses a 17(dezessete) anos e 11(onze) meses, e, 

excepcionalmente, até 18 (dezoito) anos e 11(onze) meses, e será devido a partir da 

efetiva inserção da criança ou do adolescente na família acolhedora; 

V – Quando a criança ou adolescente necessitar de cuidados especiais, 

receberá o valor de 1 ½ (uma e meia) Bolsa Auxílio, consideradas as seguintes situações: 

a) usuários de substâncias psicoativas; 

b) portadoras do vírus HIV; 

c) diagnosticadas com neoplasia (Câncer); 

 com deficiência que não tenham condições de desenvolver as 

atividades da vida diária (AVDs) com autonomia; 

e) excepcionalmente, a critério da equipe interdisciplinar do 

Serviço, portadores de doenças degenerativas e psiquiátricas. 

VI – As situações elencadas no art. 26, inciso V, alíneas a, b, c, d e e, 

serão comprovadas através de atestado expedido por médico especialista; 

VII – Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 01 (um) 

mês, a família acolhedora, receberá Bolsa Auxílio proporcional aos dias de acolhimento. 

VIII – Na hipótese da família acolher grupo de irmãos, o valor da 

bolsa-auxílio para cada criança ou adolescente poderá ser diminuído. 

Parágrafo único. A bolsa-auxílio também poderá ser custeada 

mediante os recursos alocados ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA), desde que 

haja deliberação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

nesse sentido. 

Art. 27 As crianças ou adolescentes acolhidos que recebam 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou qualquer outro Benefício Previdenciário, 

terão o valor do referido benefício depositado em conta judicial, e será utilizado e 

administrado pela família acolhedora, visando dar atendimento as necessidades do 

acolhido, exceto nos casos em que houver determinação judicial diversa. 

Parágrafo único. No caso da criança ou adolescente acolhido ser 

beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou qualquer outro Benefício 

Previdenciário, o valor da Bolsa Auxílio será de 50% (cinquenta por cento) do valor 

estipulado no art. 26, inciso IV, alíneas a e b. 

Art. 28 A bolsa-auxílio será repassada através de transferência para 

conta corrente de titularidade do membro responsável da família acolhedora. 

Parágrafo único. O valor da bolsa auxílio não será inferior à terça 

parte do Salário Mínimo. 

Art. 29 O imóvel utilizado pela Família Acolhedora ficará isento de 

pagamento do IPTU. 

Art. 30 A família acolhedora que tenha recebido a bolsa-auxílio e 

não tenha cumprido as prerrogativas desta Lei fica obrigada ao ressarcimento da 

importância recebida durante o período da irregularidade. 

Parágrafo Único. Compete a Secretaria Municipal de Assistência 

Social processar e julgar casos de descumprimento da presente Lei pelas famílias 

acolhedoras, bem como desatendimento aos direitos da criança e adolescente. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23756041/art-24-inc-ii-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23755991/art-25-3-da-lei-2600-09-ipatinga
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23755972/art-26-da-lei-2600-09-ipatinga
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CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 31 O descumprimento de qualquer das obrigações contidas no 

art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de outras estabelecidas por 

ocasião da regulamentação da presente Lei, implicará o desligamento da família do 

Serviço, além da aplicação das demais sanções cabíveis. 

Art. 32 Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo 

Municipal em até 60 (sessenta) dias. 

Art. 33 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Constitucional, em 11 de fevereiro de 2019. 

 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 049/2019, de 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, 

Estado da Paraíba, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e 

em conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz 

saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal, 

direta e indireta, poderão efetuar contratações de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei, conforme prevê a 

Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Cacimba de 

Dentro.  

Art. 2º Para efeitos desta Lei, caracteriza-se a necessidade 

temporária de excepcional interesse público quando os serviços não puderem 

ser atendidos com os recursos humanos de que dispõe a Administração 

Pública Municipal, ou os serviços tiverem natureza transitória. 

Art. 3º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público: 

I - a assistência de situação de emergência e calamidade 

pública; 

II - assistência a emergência em saúde pública e ambiental; 

III - a admissão de professor substituto, especialmente: 

 

a) em substituição do titular indicado para o desempenho 

de cargo em comissão, função de confiança, direção de escola, auxiliar de 

direção e secretário de escola; 

b) em vaga transitória, após formação de turma com 

caráter experimental, não permanente. 

IV – a admissão de pessoal para cumprir carência na 

Administração Pública Municipal que possa provocar deficiência nos serviços 

públicos, em atividades que não tenham sido suficientemente providas pela 

nomeação de candidatos aprovados em concurso público, tudo enquanto não 

for realizado novo concurso; 

V – a administração de pessoal indispensável para a 

implantação e/ou funcionamento dos Programas ou Projetos criados pelo 

Governo Federal e Estadual, ainda que custeados através de financiamento 

bipartite ou tripartite, bem como para os Programas ou Projetos transitórios 

criados pelo Município; 

VI – a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de 

técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou 

de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes 

de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas 

mediante a aplicação do adicional de serviços extraordinário ou horas extras, 

considerando o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada; 

VII – a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de 

técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de 

revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelo inciso VI e que não se 

caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade; 

VIII – a contratação de serviços indispensáveis ao  

atendimento das necessidades de pessoal decorrentes da 

organização e funcionamento dos serviços municipais de saúde; 

IX – a execução de Convênios que venham a atender a 

satisfação do interesse público; 

X – a coleta de dados e realização de recenseamentos ou 

pesquisas; 

XI – carência de pessoal em decorrência de afastamento ou 

licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público 

não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente; 

XII – carência de pessoal para o desempenho de atividades 

sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de 

cargos; 

XIII – prestação de serviço braçal de plantio, colheita e 

distribuição, em áreas de pesquisas agropecuárias e execução de obras ou 

serviços de construção, conservação ou reparos; e 

XIV – ao atendimento de outras situações de urgência 

definidas em Lei. 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado obedecidos os prazos: 

I – nos casos dos incisos I, II e XIII do art. 3º, pelo prazo de 

6 (seis) meses, prorrogável por igual período, desde que necessário à 

superação da calamidade pública ou das situações de emergência em saúde 

pública, bem como no interesse agrícola e da infraestrutura; 

II – até 12 (doze) meses, podendo ocorrer a prorrogação 

por igual período, nos casos previstos nos incisos III, V, VIII, IX, XI, XII e XIV; 

III – pelo tempo que se fizer necessário até a realização de 

novo concurso e para o alcance dos objetivos, nas hipóteses dos incisos IV, VI, 

VII e X. 

Parágrafo único. Somente será admitida a contratação de 

temporário que já tenha prestado serviços à Administração Municipal nas 

condições acima, depois de decorrido prazo igual ao desempenhado por ele 

no serviço público, desde a cessação do contrato anterior, acarretando, a 

inobservância deste parágrafo, na declaração da insubsistência do novo 

contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades 

envolvidas. 

 

Art. 5º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos 

termos desta Lei será feito pela Secretaria Municipal de Administração, 

http://www.jusbrasil.com/topico/10616897/artigo-33-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Art. 5º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos 

termos desta Lei será feito pela Secretaria Municipal de Administração, 

mediante processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter 

objetivo, dispensado de concurso público, dentro de critérios estipulados pelo 

órgão interessado no ajuste, sujeito à ampla e prévia divulgação, inclusive 

através do Diário Oficial do Município. 

§1° O Edital do Processo Seletivo simplificado deverá 

conter, no mínimo: 

I – o prazo de inscrição, não inferior a 30 (trinta) dias; 

II – o objeto da contratação temporária, observadas as 

hipóteses previstas no art. 3º desta Lei; 

III – o prazo de validade do processo seletivo simplificado; 

IV – prazo de duração do contrato a ser celebrado, 

respeitado o prazo máximo previsto no art. 4º desta Lei; 

V – os critérios objetivos da seleção, os quais deverão estar 

expressos em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de 

contratação, em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser 

desempenhada; 

VI – o número de vagas a serem preenchidas; 

VII – a função, a carga horária e a remuneração; 

VIII – as etapas do processo de seleção e o respectivo 

calendário. 

§2º Os candidatos selecionados não terão direito 

adquirido à contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, 

observado o prazo de validade do processo seletivo simplificado e observada 

a ordem de classificação. 

§3º A contratação para atender às necessidades definidas 

nos itens I, II e III do art. 3º desta Lei, bem como as contratações até 90 

(noventa) dias, prescindirá de processo seletivo, todavia, terá preferência na 

nomeação o candidato aprovado em processo seletivo vigente, caso exista, 

com a justificação por procedimento administrativo prévio. 

Art. 6º As contratações somente poderão ser feitas com 

observância de dotação orçamentária existente. 

§1º O Órgão ou Secretaria solicitante da contratação 

temporária formará requerimento ao Prefeito Municipal, devendo constar o  

número de pessoas necessárias e as respectivas funções a serem contratadas; 

§2º Na hipótese de o Prefeito concordar com o pleito, 

deverá anuir expressamente, determinando, de logo, a remessa dos autos à 

Secretaria de Administração para realizar o processo seletivo simplificado e a 

confecção dos instrumentos contratuais, a tomada de assinaturas, bem como 

a execução e fiscalização dos contratos, sendo nulo de pleno direito qualquer 

contrato formalizado sem a anuência do Prefeito. 

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado com 

fundamento nesta Lei será fixada no contrato celebrado, não podendo ser 

superior ao fixado para cargo ou função idêntica ou assemelhada do quadro 

funcional municipal em início de carreira, não se incluindo nesse cálculo 

qualquer vantagem de natureza individual dos servidores. 

Art. 8º Os servidores contratados com base nesta Lei, 

submeter-se-ão ao regime de direito público de natureza administrativa, 

sendo admitidos para exercerem funções e não cargos existentes na estrutura 

pessoal do Município, observando o seguinte: 

I – inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com 

a Administração Municipal, a exceção da possibilidade de acumulação 

trazidos pelo art. 37, inciso XVI, desde que haja compatibilidade de horário;  

II – inexistência de estabilidade de qualquer tipo; 

III – sujeição absoluta dos contratados aos termos desta 

Lei, do Contrato e das normas da Administração; 

IV – possibilidade de rescisão unilateral dos contratos 

sempre que se configurar desnecessária a continuação dos serviços, ou por 

cometimento de faltas disciplinares, sem direito a qualquer indenização. 

 

Art. 9º Os servidores temporários serão filiados ao 

Regime Geral da Previdência Social, devendo incidir sobre sua remuneração 

os demais encargos obrigatórios, os quais terão direito, sob a égide desta Lei 

a: 

I – percepção de remuneração ajustada, não inferior ao 

mínimo legal; 

II – Diárias, como prevê a Legislação Municipal; 

III – Férias, apenas em contratações que completem 12 

(doze) meses de vínculo, com a percepção do respectivo terço constitucional; 

IV – Décimo terceiro salário; 

V – Ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de 

acidente no trabalho, na forma da Legislação Geral da Previdência Social do 

Brasil; 

VI – Licença maternidade, licença paternidade, 

afastamento por motivo de casamento, de falecimento de pessoa da família, 

tudo na forma do Estatuto dos Servidores do Município de Cacimba de Dentro. 

Parágrafo único. O afastamento por motivo de luto será 

concedido pelo período de 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento 

do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, de forma 

declarada e comprovada viva sob sua dependência econômica.  

Art. 10 Os contratados nos termo desta Lei não poderão: 

I – receber funções, atribuições ou encargos não previstos 

no respectivo contrato; 

II – ser nomeados ou designados, ainda que a título 

precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança; 

III – faltar ao serviço, sem motivo justificado, sob pena de 

desconto na remuneração, da quantia equivalente aos dias faltados; 

IV – receber qualquer vantagem incidente sobre a 

remuneração, salvo as de natureza indenizatórias e as contidas no art. 9º 

desta lei; 

V – ser designados ou colocados para exercer a função em 

órgão distinto do que foras contratados, respondendo o Dirigente do Órgão 

ou Secretaria que deu causa, que deveria evitar ou vigiar, às sanções previstas 

em lei; 

Art. 11 As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal 

contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância, 

concluída no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada a ampla defesa, tudo com 

escólio nas disposições do Estatuto dos Servidores do Município de Cacimba 

de Dentro. 

Art. 12 O contrato firmado de acordo com esta lei será 

extinto, sem direito a quaisquer tipos de indenizações: 

I – pelo término do prazo contratual; 

II – por iniciativa do contratante ou do contratado, com 

comunicação prévia 30 (trinta) dias antes da rescisão; 

III – pela extinção ou conclusão do Programa ou Projeto do  
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 Governo Federal, estadual e/ou municipal ou; 

IV – pelo cometimento de infração contratual ou legal por 

parte do contratado, apurada em processo administrativo regular. 

Art. 13 O tempo de serviço prestado em virtude da 

contratação nos termos desta lei será contado para fins previdenciários. 

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário, mantidas 

as contratações realizadas durante a vigências das legislações anteriores até 

o término do prazo estipulado no contrato, o qual não poderá ser superior a 

6 (seis) meses de duração, sendo vedada qualquer prorrogação desses 

contratos. 

Gabinete do Prefeito, Cacimba de Dentro – PB, 11 de fevereiro de 2019. 

 

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

PORTARIA GSA - N° 001/2019 

 

  O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com a Lei 039/1998,  

 CONSIDERANDO, a decisão nos autos do Processo Judicial n° 0800217-

21.2018.8.15.0831, 

 

 ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

 

PORTARIA Nº 015/2019. 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 

DENTRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

constitui, de conformidade com o disposto no Regimento Interno, as COMISSÕES 

PERMANENTES para a SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019, da forma seguinte: 

  COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO  

 Pollyanno Henrique Pereira            PSB            - Presidente 

 Francinete Soares da Silva Nascimento       - MDB             - Membro  

 Antonio Francisco da Silva Neto           - PSD            - Membro 

 

  COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 Franciraldo de Araujo Costa - PSB           - Presidente 

Ozana Domingos Fernandes - PSDB           - Membro  

Arnóbio Carvalho da Silva Junior  - PRB                       - Membro 

  COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Dalvaneide Confessor de Sousa  - DEM                   - Presidente 

 Clidenor Jose da Silva Filho   - MDB                    - Membro 

 Jose Felix de Oliveira   - PSB                      - Membro 

 

Câmara Municipal de Cacimba de Dentro-PB. 

Gabinete do Presidente, em 08 de fevereiro de 2019. 

 

ALEXANDRE MÁRCIO RAMOS ROCHA FILHO 

Presidente da Câmara Municipal de Cacimba de Dentro - PB 

 

RESOLVE: 

  Art. 1° - Designar a servidora MAURICEIA COSTA DE 

ARAUJO, matrícula n° 2195, ocupante do cargo de Professora do Magistério, lotada na 

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, para exercer suas atividades na 

E.M.E.F. POETA RONALDO CUNHA LIMA, localizada na zona urbana, a partir desta 

data, até ulterior deliberação. 

  Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

  Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. 

 Secretaria de Administração e Finanças, em 11 de fevereiro de 2019. 
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ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00002/2019 

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30 hs 
do dia 12 de Fevereiro de 2019, destinada ao recebimento das propostas 

relativas ao Pregão Presencial nº 00002/2019, que objetiva: Contratação de 

serviços de pessoas físicas para o transporte de passageiros de forma 
parcelada destinados ao transporte de estudantes do Ensino Básico da Rede 

Municipal de Educação - Cacimba de Dentro/PB, exercício de 2019. 

Justificativa: Razões de interesse público, tendo em vista acréscimo de outras 

rotas a serem contratadas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 

dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro 

- Cacimba de Dentro - PB. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Cacimba de Dentro - PB, 11 de Fevereiro 

de 2019. GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO - 

Pregoeira Oficial. 

 


