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ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de 
Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparados, para: Aquisição de MATERIAL DE MANUTENÇÃO, 
CONSTRUÇÃO, PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, 
MARCENARIA, SERRALHARIA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS de 
forma parcelada destinados à Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro/PB (Secretarias e Fundos), para o exercício de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2017. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Cacimba de Dentro - PB, 02 de 
Março de 2020. GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO - 
Pregoeira Oficial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020 
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Contratação de serviços de 
transporte de passageiros de forma parcelada destinados ao transporte 
de pacientes para realização de exames, consultas e procedimentos 
médicos em hospitais do estado da paraíba, BEM COMO AO 
TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ADRIANA DA SILVA ALVES - R$ 18.150,00; 
FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO - R$ 51.700,00; FRANCISCO 
AVELINO DE MACÊDO - R$ 28.500,00; FRANCISCO DE ASSIS MACIEL - R$ 
27.500,00; FRANCISCO EDVALDO TOMAZ - R$ 18.150,00; GILDEMAR DA 
ROCHA AZEVEDO - R$ 178.500,00; ISMAEL BENEDITO LEAL - R$ 
43.500,00; SANTELMO FRAGOSO MARTINS - R$ 23.100,00; SEVERINO 
NELSON PEREIRA - R$ 28.500,00. Cacimba de Dentro - PB, 02 de Março 
de 2020. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Contratação de serviços de transporte de passageiros de forma 
parcelada destinados ao transporte de pacientes para realização de 
exames, consultas e procedimentos médicos em hospitais do estado da 
paraíba, BEM COMO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E 
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 
EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00033/2020 - 02.03.2020 - 
ADRIANA DA SILVA ALVES - R$ 18.150,00; CT Nº 00034/2020 - 
02.03.2020 - FERNANDA DE OLIVEIRA SALUSTINO - R$ 51.700,00; CT Nº 
00035/2020 - 02.03.2020 - FRANCISCO AVELINO DE MACÊDO - R$ 
28.500,00; CT Nº 00036/2020 - 02.03.2020 - FRANCISCO DE ASSIS 

MACIEL - R$ 27.500,00; CT Nº 00037/2020 - 02.03.2020 - FRANCISCO 
EDVALDO TOMAZ - R$ 18.150,00; CT Nº 00038/2020 - 02.03.2020 - 
GILDEMAR DA ROCHA AZEVEDO - R$ 178.500,00; CT Nº 00039/2020 - 
02.03.2020 - ISMAEL BENEDITO LEAL - R$ 43.500,00; CT Nº 00040/2020 
- 02.03.2020 - SANTELMO FRAGOSO MARTINS - R$ 23.100,00; CT Nº 
00041/2020 - 02.03.2020 - SEVERINO NELSON PEREIRA - R$ 28.500,00. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em consultoria e assessoria na área de educação para 
prestar serviços ao Município de Cacimba de Dentro/PB, exercício de 
2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 41.000,00. 
Cacimba de Dentro - PB, 02 de Março de 2020. VALDINELE GOMES 
COSTA – Prefeito. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria e 
assessoria na área de educação para prestar serviços ao Município de 
Cacimba de Dentro/PB, exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E 
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 
EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00042/2020 - 
02.03.2020 - FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$ 
41.000,00. 
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LEI MUNICIPAL N° 068/2020 

 

 Autoriza a abertura de Crédito especial                                                               no 

Orçamento do exercício de 2020 e dá outras                                                              

providencias. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir 

Crédito Especial para o Projeto de acordo com o detalhamento abaixo: 

03.000 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

2003  – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E 

FINANÇAS  

Fonte 1991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré – 

sal 

319013.99 – Obrigações 

Patronais..................................................     263.960,49 

Sub 

Total..........................................................................................     

263.960,49 

 

07.000 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

1099 – OBRAS DE INFRA ESTRUTURA  

Fonte 1991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré – 

sal 

449051.99 – Obras e Instalações 

....................................................    650.000,00 

Sub 

Total........................................................................................     

650.000,00 

Total....................................................................................

.............     913.960,49 

Art. 2º Os recursos para fazer face as despesas estabelecidas 

no art. 1º, são oriundos de anulação de dotação, excesso de arrecadação 

ou superávit financeiro do exercício anterior. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 069/2020 

 

DISPÕE SOBRE REAJUSTE DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica reajustado em 4,71% (quatro vírgula setenta e um 

por cento) o vencimento dos servidores efetivos do Poder Legislativo 

Municipal de Cacimba de Dentro. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

surtindo efeitos a partir do dia 1° de fevereiro de 2020. 

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 
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LEI MUNICIPAL N° 070/2020 

 DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL PERICULOSIDADE AOS 

SERVIDORES EFETIVOS DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Adicional de periculosidade para os 

servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de segurança da 

Câmara Municipal de Cacimba de Dentro-PB, desde que no exercício 

específico desta função. 

Parágrafo Único – o referido adicional será conferido no 

percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento-base 

do servidor. 

Art. 2º O direito ao referido adicional cessa com a eliminação 

das condições e riscos que geram sua concessão, notadamente quando 

se der o exercício de funções desvinculadas do cargo efetivo ora 

abordado. 

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei serão custeadas 

com recursos próprios do orçamento do Poder Legislativo.  

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

surtindo efeitos financeiros a partir de 1° de fevereiro de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 071/202 

 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO EM 

OBSERVÂNCIA A LEI FEDERAL Nº. 13.708, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Os Agentes Comunitários de Saúde passam a ter 

direito a piso salarial, para jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais, conforme preconizado na Lei Federal nº 13.708/2018, 

escalonado na seguinte forma: 

I – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a partir de 1º de janeiro de 

2020; 

II – R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 

2021. 

Art. 2º A jornada de trabalho exigida para garantia do piso 

salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos 

serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e 

ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das 

comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de 

atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde participação 

nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento 

das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. 

Art. 3º Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar as 

modificações oriundas da implementação da referida lei na LDO e PPA 

vigentes, promovendo à compatibilização da ação ora proposta. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo a 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

 
 

LEI MUNICIPAL N° 072/2020 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 
– DEMAT E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – 
JARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro/PB, vinculado à Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, o Departamento Municipal de Transito e que girará 
sob a sigla DEMAT.  
 
 Art. 2º. Compete ao DEMAT:  
  
 I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições;  
 II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e segurança de ciclistas;  
 III – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e equipamentos de controle viário;  
 IV – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsitos e suas causas;  
 V – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de 
trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;  
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 VI – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 
medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, 
estacionamentos e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;  
 VII – aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar 
e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas 
no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando 
as multas aplicadas;  
 VIII – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis, relativas as infrações por excesso de peso, 
dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as 
multas aplicadas;  
 IX – fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei 
Federal n.º 9.503, de 23-9-1997, aplicando as penalidades e arrecadando 
as multas previstas;   

X – Implantar, operar e fiscalizar sistema de estacionamento 
rotativo nas vias urbanas do Município, como forma de democratizar o 
uso do espaço público na forma que for estabelecido em lei específica.  
 XI – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas 
ou perigosas;  
 XII – credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos 
escoltas, e transportes de carga indivisível;  
 XIII – integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema 
nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas 
impostas na área de sua competência, com vistas a unificação do 
licenciamento, à simplificação e a celeridade das transferências de 
veículos e de proprietários dos condutores, de uma para outra unidade 
da federação;  
 XIV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e 
do Programa Nacional de Trânsito;  
 XV – promover e participar de projetos e programas de 
Educação e Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo CONTRAN;  
 XVI – planejar e implantar medidas para a redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de 
diminuir a emissão global de poluentes;  
 XVII – conceder autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e tração animal;  
 XVIII – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;  

 XIX – Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos 
produzidos por veículos automotores ou pela sua carga.  
 XX – vistoriar veículos que necessitem de autorização 
especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem 
observados para sua circulação;  
 XXI – coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação 
de Trânsito no Município;  
 XXII – executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de 
uso a sinalização semafórica;  
 XXIII – realizar estatística no que tange a todas as 
peculiaridades dos sistemas de tráfego.  
 
 Art. 3º. O DEMAT terá a seguinte estrutura:  
 
 I – Divisão de Engenharia e Sinalização;  
 II – Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração;  
 III – Divisão de Educação de Trânsito;  
 IV – Divisão de Controle e Análise de Estatística de Trânsito.  
 
 Art. 4º. Ao Diretor do DEMAT também conhecido como 
Autoridade Municipal de Trânsito, compete:  
 
 I – a administração e gestão do DEMAT, inclusive de suas 
Divisões, implementando planos, programas e projetos;  
 II – o planejamento, projeto, regulamentação, educação e 
operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites do 
município.  
 
 Parágrafo único. O Diretor do DEMAT é a autoridade 
competente para aplicar as penalidades previstas na legislação de 
trânsito.  
 
 Art. 5º. À Divisão de Engenharia e Sinalização compete:  
 
 I – planejar e elaborar projetos, bem como coordenar 
estratégias de estudos do sistema viário;  
 II – planejar o sistema de circulação viária do município;  
 III – proceder a estudos de viabilidade técnica para a 
implantação de projetos de trânsito;  
 IV – integrar-se com os diferentes órgãos públicos para 
estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos 
projetos;  

 V – elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo 
os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN, 
DENATRAN e CETRAN;  
 VI – acompanhar a implantação dos projetos, bem como 
avaliar seus resultados;  
 
 Art. 6º. À Divisão de Fiscalização, Tráfego e Administração 
compete:  
 
 I – administrar o controle de utilização dos talões de multa, 
processamentos dos autos de infração e cobranças das respectivas 
multas;  
 II – administrar as multas aplicadas por equipamentos 
eletrônicos;  
 III – controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e 
administração do pátio e veículos;  
 IV – controlar a implantação, manutenção e durabilidade da 
sinalização; 
 V – operar em segurança das escolas;  
 VI – operar em rotas alternativas;  
 VII – operar em travessia de pedestres e locais de emergência 
sem a devida sinalização;  
 VIII – operar a sinalização (verificação ou deficiências na 
sinalização).  
  
 Art. 7º. À Divisão de Educação de Trânsito compete:  
  
 I – promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal 
de Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;  
 II – promover campanhas educativas e o funcionamento de 
escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo 
CONTRAN.  
 
 Art. 8º. À Divisão de Controle e Análise de Estatística de 
Trânsito compete:  
 
 I – coletar dados estatísticos para elaboração de estudos 
sobre acidentes de trânsitos e suas causas;  
 II – controlar os dados estatísticos da frota circulante do 
município;  
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 III – controlar os veículos registrados e licenciados no 
município;  
 IV – elaborar estudos sobre eventos e obras que possam 
perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema 
viário; 
 
 Art. 9º. O Poder Executivo fica autorizado a repassar o 
correspondente a 5% (cinco por cento) da arrecadação das multas de 
trânsito para o fundo de âmbito nacional destinado à segurança e 
educação de trânsito, nos termos do parágrafo único, do art. 320, da Lei 
Federal n.º 9.503, de 23-9-1997.  
  
 Art. 10. Fica criada no Município de Cacimba de Dentro/PB 
uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, responsável 
pelo julgamento de recursos interpostos contra a penalidade imposta 
pelo DEMAT criado nos termos desta lei, e na esfera de sua competência.  
  
 § 1º: A JARI terá regimento próprio regulamentado através 
de decreto municipal, observado o disposto no inciso VI, do art. 12, do 
CTB. 
 
 § 2º: Os membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI perceberão gratificação por sessão a que efetivamente 
comparecerem, correspondente a 50% da menor remuneração básica 
do município, limitada a uma sessão remunerada por mês. 
 
 §3º: A gratificação por comparecimento tem caráter 
indenizatório, transitório, circunstancial, não possuindo conotação 
remuneratória, tendo como objetivo exclusivo compensar 
pecuniariamente pelo comparecimento às sessões e custear as despesas 
geradas pelo exercício da atividade junto ao órgão colegiado. 
 
 Art. 11. A JARI será composta por três membros, sendo:  
 
 I – 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito 
com, no mínimo, nível médio de escolaridade;  
 II – 1 (um) representante, servidor do DEMAT (Departamento 
Municipal de Trânsito).  
 III – 1 (um) representante da sociedade civil ligada à área de 
trânsito.  
 
 § 1º. O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes 
do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los;  

  
 § 2º. É facultada a suplência;  
 
 § 3º. É vedado ao integrante da JARI compor o Conselho 
Estadual de Trânsito – CETRAN.  
  
 Art. 12. A nomeação dos integrantes da JARI é de 
competência do Chefe do Executivo Municipal que terão mandato de 02 
(dois) anos, admitida uma só recondução.  
 
 Art. 13. A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de 
Trânsito (CETRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento 
interno, observada a Resolução 357/2010, que estabelece as diretrizes 
para elaboração do regimento interno da JARI.  
 
 Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com a União, Estados, Municípios, órgãos e demais entidades públicas e 
privadas, objetivando a perfeita aplicação desta lei.  
 
 Art. 15. Fica criado no quadro de pessoal do Município o 
cargo de Diretor de Trânsito, a quem é atribuída à condição de 
autoridade municipal de trânsito para fins de aplicação da presente lei e 
seis cargos de agente de Transito, responsável pela parte de fiscalizar, 

autuar, bem como efetivar os trabalhos administrativos dentro da 
diretoria de Transito do município de Cacimba de Dentro.  
 
 Parágrafo único – O padrão de vencimento e as condições de 
provimento são as constantes do anexo I que é parte integrante da 
presente lei.  
 Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações próprias da Prefeitura Municipal. 
 
 Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAÇÃO PROVIMENTO SÍMBOLO 
REMUNERAÇ

ÃO 
N° DE 

CARGOS 

DIRETOR COMISSÃO DTR R$ 1.500,00 01 

DIVISÃO DE 
ENGENHARIA E 
SINALIZAÇÃO 

COMISSÃO 
DES 

R$ 1.000,00 
01 

DIVISÃO DE 
FISCALIZAÇÃO, 

TRÁFEGO E 
ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO 
DFT 

R$ 1.000,00 
01 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
DE TRÂNSITO 

COMISSÃO 
DET 

R$ 1.000,00 
01 

DIVISÃO DE CONTROLE 
E ANÁLISE DE 

ESTATÍSTICA DE 
TRÂNSITO 

COMISSÃO 
DCA 

R$ 1.000,00 
01 

AGENTE DE TRÂNSITO EFETIVO AGT R$ 998,00 06 
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LEI MUNICIPAL N° 073/2020 

 

INSTITUI NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB O DIA 
MUNICIPAL DA FIBROMIALGIA, FILAS PREFERENCIAIS, VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, ATENDIMENTO INTEGRAL POR 
PARTE DO SUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito do município de Cacimba 

de Dentro-PB,  o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado 

anualmente, no dia 12 de Maio. 

Art. 2º  A data, ora instituída, constará no Calendário Oficial 

de Eventos do Município de Cacimba de Dentro.                    

Art. 3º O Poder Executivo envidará esforços por meio de suas 

secretarias para a realização de ações de promoção de saúde, tais como: 

palestras, debates, aulas, seminários de discussão na comemoração do 

dia ora instituído, que contribuam para a conscientização e divulgação 

de informação acerca da doença. 

Art. 4º Ficam as empresas públicas, empresas 

concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, obrigadas à 

dispensar, durante todo o horário de expediente, atendimento 

preferencial aos portadores de fibromialgia. 

 Parágrafo único. As empresas comerciais que recebem 

pagamento de contas e bancos deverão incluir os portadores de 

fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. 

Art. 5º Será permitido aos portadores de fibromialgia, 

estacionar em vagas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. 

 Parágrafo único. A identificação dos beneficiários se dará 

por meio de cartão e adesivo expedido pelo Poder Executivo Municipal, 

por meio de comprovação médica. 

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução da presente 

lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 074/2020 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E PESCA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO 

MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, COM SUAS ATRIBUIÇÕES, 

ESTRUTURAS, SÍMBOLOSE VENCIMENTOS DE CARGOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada na estrutura organizacional básica da 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE AGRICULTURA E PESCA, a qual tem por finalidade: 

 

I - A orientação, de caráter indicativo, à iniciativa privada, de 

empreendimentos de interesse econômico para o Município, em 

especial, a implantação de projetos voltados para a expansão dos 

segmentos da agricultura, pecuária, aquicultura e pesca; 

II - O incentivo e apoio à pequena e média Administração nas 

suas áreas de atuação e o estímulo à localização, manutenção e 

desenvolvimento de empreendimentos agroindustriais no Município; 

III - A promoção e a coordenação de projetos, em parceria 

com instituições públicas ou privadas, visando agregar novas tecnologias 

aos processos de produção na agricultura e aquicultura; 

IV - O incentivo e apoio à pequena e média Administração nas 

áreas de agronegócio e o estímulo à localização, à manutenção e ao 

desenvolvimento de empreendimentos agropecuários no Município; 
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V - A definição das políticas públicas e a coordenação da 

implementação dos serviços de assistência técnica ligados ao 

desenvolvimento e ao aprimoramento das atividades da agricultura 

familiar e de pesca; 

VI - A articulação com órgãos e entidades do Estado e do 

Governo Federal, para fortalecimento das diretrizes e ações de fomento 

aos assentamentos rurais e elaboração de projetos de colonização e de 

organização de comunidades rurais; 

VII - O incentivo e o apoio às atividades da agricultura 

familiar, visando agregar valor à pequena produção e preservar as 

características culturais e ambientais para proporcionar a manutenção 

do trabalho e o incremento da renda familiar dos pequenos produtores 

e pescadores; 

VIII - O apoio a produtores de pequenas propriedades, 

fomentando o  

cooperativismo, a produtividade e a geração de renda, bem 

como o incentivo e a orientação ao associativismo; 

IX - A definição das políticas públicas e a coordenação da 

implementação dos serviços de assistência técnica ligados ao 

desenvolvimento e ao aprimoramento das atividades da agricultura 

familiar e de pesca artesanal; 

X - A proposição de políticas para o desenvolvimento agrário 

e regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das 

medidas e processo de assentamento rural no Município; 

XI - Planejar e acompanhar a Política Municipal de 

Abastecimento; 

XII - Desenvolver e manter atualizados os cadastros e 

registros estatísticos das atividades empresariais e econômicas de sua 

área de competência; 

XIII - Executar outras tarefas correlatas ou as que venham a 

lhe ser atribuídas pelo Prefeito. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Pesca compreende a seguinte estrutura: 

 

1 - Secretário Municipal de Agricultura e Pesca; 

2 - Secretário Adjunto de Agricultura e Pesca; 

3 - Diretor de Agricultura e Pesca; 

4 – Assessor Técnico.  

 

Art. 2º Fica criada na estrutura organizacional básica da 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, a SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTE E TURISMO, a qual tem por finalidade: 

 

I - elaborar e propor as políticas municipais de esporte lazer, 

de promoção do protagonismo juvenil e as políticas antidrogas, bem 

como as ações necessárias à sua implantação; 

II - a organização e divulgação do calendário de eventos 

esportivos e de recreação do Município, promovendo, apoiando e 

monitorando sua efetiva realização; 

III - a execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados 

para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento; 

IV - a promoção e realização de ações educativas e 

campanhas de esclarecimento visando à conscientização da população 

para a importância e os benefícios da prática de esporte e das atividades 

de lazer; 

V - a administração de estádios e centros esportivos 

municipais e do uso de praças e demais espaços públicos para a prática 

do esporte e recreação; 

VI - o incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no 

Município de associações e grupos com finalidades desportivas e 

recreativas; 

VII - a formulação de políticas, planos e programas de 

esportes e recreação, em articulação com os demais órgãos municipais 

competentes e em consonância com os princípios de integração social e 

promoção da cidadania; 

VIII - a promoção e coordenação de estudos e análises 

visando à atração de investimentos e a dinamização de atividades 

esportivas e recreativas no Município; 

IX - definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico, 

tendo como principal indutor a atividade turística; 

X - promover o turismo dando o suporte institucional para a 

integração social e econômica com os demais setores da sociedade, 

estimulando a dinâmica e a capacitação dos recursos voltados para a 

atividade; 

XI - planejar, organizar e executar as ações na área do 

turismo, de forma integrada com as demais secretarias e instituições 

públicas e privadas; 

XII - administrar tecnicamente a política municipal do turismo 

incorporando à mesma novos conceitos tecnológicos e científicos; 

XIII - elaborar estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta 

turística do Município, em parceria com as demais esferas de governo, 

bem como as instituições que atuam e representam o setor, mantendo 

um sistema de informações atualizado e funcional; 

XIV - promover a articulação com as secretarias responsáveis 

pela infraestrutura e manutenção da cidade, com vistas a manter as 

áreas turísticas permanentemente bem apresentadas, limpas e seguras; 

XV - promover e manter um calendário de eventos turísticos, 

artísticos, culturais, esportivos e sociais, integrando todos os setores 

envolvidos, de forma a valorizar as manifestações e produções locais; 
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XVI - promover a captação de investimentos públicos e 

privados, através de cooperação técnica e científica, no âmbito local, 

regional, nacional e internacional, visando ao desenvolvimento do 

turismo;  

XVII – o desempenho de outras atividades afins. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Esporte e 

Turismo, compreende a seguinte estrutura: 

1 - Secretário Municipal de Esporte e Turismo; 

2 - Secretário Adjunto de Esporte e Turismo; 

3 - Diretor de Esportes e Turismo; 

4 – Assessor Técnico.  

Art. 3º As atribuições, quantidades, símbolos e vencimentos 

dos cargos criados pelos parágrafos únicos dos arts. 1º e 2º, estão 

inseridos no Anexo I desta lei. 

Art. 4º Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar as 

modificações oriundas da implementação da referida lei na LDO e PPA 

vigentes, promovendo à compatibilização da ação ora proposta e 

autorizada a estipulação de dotação orçamentária, após a promulgação 

e publicação desta Lei; 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

LEI MUNICIPAL N° 075/2020 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS 
DE SEMANA E VÉSPERAS DE FERIADOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 
DENTRO, POR INADIMPLÊNCIA. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica proibido às concessionárias de fornecimento de 

água tratada (CAGEPA) e energia elétrica (ENERGISA), o corte do 

fornecimento dos respectivos serviços no Município de Cacimba de 

Dentro-PB, por motivo de inadimplência de seus clientes, das 12h00min 

(doze horas) horas de sexta-feira até às 08h00min (oito horas) da 

segunda-feira subsequente. 

Parágrafo único: Entre as 12h00min do dia útil anterior e 

08h00min do dia útil subsequente a feriado nacional, estadual, 

municipal ou ponto facultativo. 

Art. 2º Ao consumidor que estiver suspenso o fornecimento 

nos dias específicos no artigo anterior, fica assegurado o direito de 

acionar juridicamente a empresa concessionária por perdas e danos, 

além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o 

referido corte. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal, obrigado a notificar 

as empresas prestadoras dos serviços sobre a vigência desta lei. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

LEI MUNICIPAL N° 076/2020 

 

DENOMINA AS RUAS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO - PB. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam denominadas as Ruas do Conjunto Frei Damião, 

no Município de Cacimba de Dentro. 

I – Fica denominada de MARIA APARECIDA DELFINO a rua 

conhecida como “rua do Bar de Peu”. 

II - Fica denominada de SARGENTO ANTONIO FRANCISCO DE 

SOUZA a rua conhecida como “rua da Professora Séphora”. 

III - Fica denominada de MARCELO PASCOAL DE ARAÚJO a 

rua conhecida como “rua de Galego Ferreira”. 

IV - Fica denominada de ALAIN DELLON DE PONTES COSTA a 

rua conhecida como “rua de Geraldinho”. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Art. 3° - Suprimido por repetição do conteúdo de parte final 

do artigo anterior. 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 
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LEI MUNICIPAL N° 077/2020 

 

DENOMINA A RUA PROJETADA, BAIRRO DA PALMEIRA, MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO - PB 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 

lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes da Lei Orgânica do 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA 

a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Ficam denominada de RUA ANTONIO MIRANDA DOS 

SANTOS a Rua Projetada, no Bairro da Palmeira, Município de Cacimba 

de Dentro. 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3° - Suprimido por repetição do conteúdo de parte final 

do artigo anterior. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, 02 DE MARÇO DE 2020. 
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