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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2017
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2017, que objetiva: Contratação de empresa para a
confecção de SHOWS PIROTÉCNICOS destinados a eventos e a Girândola de Reveillon/2018
promovidos pela Administração Municipal - Cacimba de Dentro/PB; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME - R$
33.596,00.

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Abril de 2017
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a confecção de SHOWS PIROTÉCNICOS destinados a
eventos e a Girândola de Reveillon/2018 promovidos pela Administração Municipal - Cacimba de
Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2017. DOTAÇÃO:
ORÇAMENTO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE
DENTRO/PB (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
EDUCAÇÃO/RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº
00015/2017 - 20.04.17 - JOSUE PEREIRA DOS SANTOS - ME - R$ 33.596,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2017
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2017,
que objetiva: Locação de imóvel urbano localizado na Rua José Gomes Maranhão, 159, centro
desta cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus escolares de propriedade do Município de
Cacimba de Dentro/PB, por um período de 12 (doze) meses Locação de imóvel urbano localizado
na Rua José Gomes Maranhão, 159, centro desta cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus
escolares de propriedade do Município de Cacimba de Dentro/PB, por um período de 12 (doze)
meses. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EVERALDO
MIGUEL DA COSTA - R$ 26.400,00.

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Abril de 2017
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel urbano localizado na Rua José Gomes Maranhão, 159, centro desta
cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus escolares de propriedade do Município de Cacimba de
Dentro/PB, por um período de 12 (doze) meses Locação de imóvel urbano localizado na Rua José
Gomes Maranhão, 159, centro desta cidade, destinado a GARAGEM dos ônibus escolares de
propriedade do Município de Cacimba de Dentro/PB, por um período de 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2017. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO
DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E
FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de
Dentro e: CT Nº 00016/2017 - 20.04.17 - EVERALDO MIGUEL DA COSTA - R$ 26.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017
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 08:30 horas do
dia 09 de Maio de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição
de Medicamentos destinados a manutenção das atividades referentes ao funcionamento
do Hospital Municipal e Postos de Atenção Básica ligados a Secretaria de Saúde do
Município de Cacimba de Dentro/PB. 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. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Abril de 2017
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017
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 08:30 horas do
dia 11 de Maio de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,
para: Aquisição de Materiais de Construção Diversos destinados a serviços em prédios
públicos do Município de Cacimba de Dentro/PB. 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. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com.

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Abril de 2017
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017
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 14:00 horas do
dia 11 de Maio de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,
para: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos destinados a iluminação Pública do
Município de Cacimba de Dentro/PB. 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. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Abril de 2017
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017
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 16:00 horas do
dia 11 de Maio de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Locação de horas máquina de tratores agrícola sobre pneus com grade aradora de no
mínimo de 14 discos com operador e combustível por conta do licitante destinados ao
corte de terras de micro e pequenos agricultores do município de Cacimba de Dentro/PB.
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. Email:
cplcacimbadedentro@hotmail.com

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Abril de 2017
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2017, que objetiva: Locação
de veículos com motorista e combustível destinados ao transporte de estudantes do
Ensino Básico da Rede Municipal de Educação - Cacimba de Dentro/PB, exercício de
2017; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JACKSON
EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA - R$ 19.201,60; JAILSON FREIRE DA SILVA - R$
23.601,60; JERÔNIMO FREIRE VALÉRIO - R$ 24.816,00; JOÃO SALUSTINO DA
SILVA - R$ 44.000,00; LINDOMAR VIEIRA DA SILVA - R$ 33.616,00; MARIELIO
LIMA DOS SANTOS - R$ 17.200,48.

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Abril de 2017
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2017, que objetiva: Locação
de veículos com motorista e combustível destinados à atender Secretarias da
Administração Municipal no exercício de 2017; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL - R$ 17.144,00;
LUCIANO DE SOUSA SILVA - R$ 42.400,00; PAULO FELIX DE OLIVEIRA - R$
42.400,00; SANTELMO FRAGOSO MARTINS - R$ 12.000,00.

Cacimba de Dentro - PB, 25 de Abril de 2017
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 012/2017, de 19 de abril de 2017

Dispõe sobre o pagamento dos recursos Pecuniários e
demais obrigações Assumidas com o projeto Mais
Médicos Para o Brasil, no âmbito do Município de
Cacimba de Dentro e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições e considerando a instituição, por meio da
Medida Provisória nº 621/2013, do Projeto Mais Médicos para o Brasil, no âmbito
do Programa Mais Médicos, que tem por finalidade garantir atenção à saúde ás
populações em situação de vulnerabilidade econômica e social, inclusive nas
capitais e regiões metropolitanas.

Considerando que a Medida Provisória nº 621/2013, fora convertida em
Lei pelo Congresso Nacional, Lei 12.871/2013;

Considerando que, no projeto Mais Médicos para o Brasil, a união, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão de forma articulada e em
cooperação com instituições de educação superior, programas de residência
médica escolas de saúde, objetivando prover regiões prioritárias para o Sistema
Único de Saúde – SUS de serviços de atenção básica à saúde e proporcionar o
aprimoramento profissional de médicos neste segmento, mediante integração
ensino – serviço;

Considerando que a Portaria Interministerial nº 1369/2013 MS/MC, que
regulamenta o Projeto, atribui Municípios elegíveis contemplados pelo Programa, o
ônus relativos ao adimplemento com os custos de moradia, transporte e
alimentação dos médicos participantes;

Considerando que a Portaria nº 23/2013 da SGTES/MS estabelece
parâmetros mínimos e procedimentos serem observados pelo Distrito Federal e
pelos Municípios que tenham efetivados adesão ao projeto Mais Médicos para o
Brasil, no cumprimento dos deveres e exercício das competências que lhes são
inerentes em conformidade com a Portaria Internacional/ MS/ MEC nº 1.369, de 8
de julho de 2013, em especial nos arts. 9º, 11, quando à recepção, deslocamento,
garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do
Projeto;

Considerando que o Município manifestou interesse em participar do
Projeto e, para tanto, celebrou o respectivo termo de adesão e compromisso,

DECRETA:

Art. 1º. Aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil
alocados para atuação no Município de Cacimba de Dentro serão assegurados de
alimentação, transporte, moradia e fornecimento de água potável.

Art. 2º O fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto
Mais Médicos para o Brasil poderá ser feito as seguintes modalidades:

I – Imóvel físico;

II – Recurso pecuniário; ou

III – acomodação em hotel ou pousada.

§1º. As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo deem
ser prioritárias nas situações em que os médicos participantes esteja acompanhado
dos familiares.

§2º. Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o imóvel poderá
ser do Município ou locado e deverá ter padrão suficiente para acomodação do
médico e seus familiares.

§3º. Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o Município
adotará, como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em
padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, observando os
padrões mínimos e máximos da Portaria 23/2013 da SGTES/MS.

§4º. Na modalidade prevista inciso II deste artigo, o médico participante
deverá comprovar que o recurso pecuniário está sendo utilizados tão somente para
a finalidade de despesas com moradia, encaminhando cópia do contrato de
locação de imóvel ou qualquer outro instrumento hábil à comprovação de utilização
do recurso com custeio de sua moradia.

§5º. Na modalidade prevista inciso III, o Município deverá disponibilizar
acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante
anuência destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em
detrimento daquelas previstas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde definir qual a
modalidade de moradia que será fornecida ao médico participante.

Art. 4º A oferta de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais
Médicos para o Brasil deverá atender às condições mínimas de habilidade e
segurança.

Art. 5º.  São critérios para aferição de condições mínimas de habilidade;

I – Infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas condições;

II – Disponibilidade de energia elétrica;

III – Abastecimento de água.

§1º. Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em
quaisquer das modalidades de oferta de moradia de que trata o art. 2º deste
Decreto.

§2º A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições de uso
para o médico participante quando da chegada deste no Munícipio para início das
atividades.

Art. 6º O Munícipio providenciará o deslocamento dos médicos
participantes desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias,
quando da chegada destes para o início das atividades e disponibilizará
transporte adequado e seguro para o local de desenvolvimento das atividades de
rotina do projeto, para os locais de difícil acesso, quando necessário.

Art. 7º. O fornecimento de alimentação ao médico participante deverá
ser feito mediante;

I – Recurso pecuniário; ou

II – “In natura

Art. 8º.  Fica estabelecido o valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos
reais) mensal para o fornecimento de alimentação mediante recurso pecuniário,
observando os padrões mínimos e máximos da Portaria 23/2013 da SGTES/MS.

Art. 9º. Na hipótese do Município adotar o fornecimento de
alimentação in natura a secretaria de Saúde deverá providenciar a observância do
“Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável
“do Ministério da Saúde (Secretaria da Atenção à Saúde, Coordenação – Geral da
Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2006 e celebrar
acordo formal com o médico participante.

Art. 10º. Será assegurado ao médico participante água potável no
decorrer de suas atividades no Projeto Mais Médicas para o Brasil.

Art. 11º. Os recursos pecuniários serão pagos aos médicos
participantes com atuação no Município até o 5º dia útil do mês, mediante
depósito em conta corrente.

Parágrafo único. O médico participante deverá fornecer, no prazo de
10 (Dez) dias da publicação deste Decreto, à secretaria Municipal de Saúde, os
dados bancários para pagamento dos recursos pecuniários.

Art. 12º. Os pagamentos previstos e demais obrigações decorrentes
deste decreto ou do termo de adesão e compromisso assinados com o Ministério
da Saúde não gera para o médico participante, vínculo empregatício de quaisquer
ão da complementação pecuniária nas seguintes hipóteses:

I – Abandono ou desistência do Projeto.
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naturezas com o Município.

Art. 14 º. O médico participante perderá o direito à percepção da
complementação pecuniária nas seguintes hipóteses:

I – Abandono ou desistência do Projeto.

II – Desligamento do projeto.

Parágrafo único. A ausência injustificada do médico participante de suas
atividades, por prazo superior a 30(trinta) dias, ensejará a suspensão do benefício
e a notificação do ocorrido à Coordenação do Projeto.

Art. 15º. As obrigações assumidas em decorrência da adesão do
Município ao projeto Mais Médicos para o Brasil serão custeadas pelo Município
até o encerramento do Projeto ou enquanto estiver em vigor e eficaz, o Termo de
Adesão Compromisso celebrado com a União, por meio do Ministério da Saúde.

Art. 16º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão
à conta das verbas orçamentárias próprias, previstas para a Secretaria Municipal
de Saúde, neste exercício e nos subsequentes.

Art. 17. O titular da Secretaria Municipal de Saúde poderá expedir
instruções complementares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento deste
decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE CACIMBA DE DENTRO, 19 de Abril de
2017.

VALDINELE GOMES COSTA
Prefeito

ALCIMERY DE GOIS PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal da Saúde

DECRETO Nº 011/2017, de 18 de abril de 2017

INSTITUI O FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

VALDINELE GOMES COSTA, Prefeito Constitucional do Município de
Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, no uso das atribuições do seu cargo, e;

CONSIDERANDO a necessidade de se constituir um espaço para
discussão sobre questões relacionadas ao acompanhamento das ações do plano
Municipal da Educação com profissionais envolvidos na Educação do Município,
com representantes do poder executivo e com representantes da sociedade civil
organizada;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.005, de 05 de Junho de 2014, em
cujas disposições consta a necessidade do acompanhamento das metas e
estratégias para a Educação do Município nos próximos dez anos;

CONSIDERANDO a necessidade de se refletir e estudar as questões
afetas à concepção da Educação Municipal;

DECRETA:

Art. 1º.Fica instituído o Fórum Municipal de Educação de Cacimba de
Dentro.

Art. 2º. Fica instituído o “FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME”,
que será composta pelos seguintes membros dos respectivos segmentos:

Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação

Maria José Araújo da Silva – CPF – 917.576.144-00 – TITULAR

Diagerlane Henrique Pereira - CPF – 021.377.444-57 – SUPLENTE

Dois representantes do Conselho Municipal de Educação

Janaina Pereira Araújo – CPF – 041.759.554-96 – TITULAR

Ana Paula Silva – CPF - 257.397.258-52– SUPLENTE

Dois representantes do Conselho Municipal Do FUNDEB

Solangeda Silva Oliveira – 805.160.254-49 - TITULAR

Marivaldo Francisco de Assis – CPF-033.691.504-76 - SUPLENTE

Dois representantes do Sindicato dos Servidores Municipais

Sephora Thomás Cavalcante Silva – CPF –431.895.634-20 - TITULAR

Ivanete Soares Amorim – CPF –600.883.974-91 - SUPLENTE

Dois representantes dos Profissionais do Magistério

Maria Cristina Gomes Bonifácio - CPF – 569.598.934-53 - TITULAR

Maria Corina Santos de Pontes- CPF – 483.955.524-91 – SUPLENTE

Representação de Pais de Alunos do Sistema Municipal de Educação

Mônica Gonçalves Ramos - CPF – 070.569.394-57 – TITULAR

Welch Ligia Freitas Santos CPF–088.285.617 – 14 – SUPLENTE

Art. 3º. Competirá ao Fórum Municipal de Educação, especialmente:

I - Elaborar o seu regimento interno;

II - Estruturar e organizar o FME que se constitui num espaço para discussão sobre
questões relacionadas a Educação do Município de Cacimba de Dentro;

III - Constitui as Câmaras Temáticas quando necessário por níveis e modalidades
de ensino para avaliação e acompanhamento das metas e estratégias do Plano
Municipal da Educação de Cacimba de Dentro, em suas áreas de atuação ao longo
do decênio 2015 a 2025;

IV - Participar da revisão do PCCR dos profissionais do Magistério público
municipal;

V - Planejar e organizar espaços de discussão com a Sociedade, visando o debate
sobre as Políticas da Educação;

VI - Trabalhar de modo articulado com o Conselho Municipal de Educação;

VII - Acompanhar a progressão salarial dos professores;

VIII - Participar da atualização e a elaboração do PCCR dos profissionais da
Educação Municipal.

Art. 4º. Caberá ao FME, o cumprimento dos objetivos previstos neste Decreto e na
Lei de nº 12/2015 de 22 de Julho de 2015 do Plano Municipal de Educação,
organizar reuniões com representantes dos diversos segmentos da sociedade e
realizar as Conferencias Municipais, ao longo do decênio, uma Conferencia a cada
(02) dois anos, de acordo com a Lei nº 12/2015 de 22 de Julho de 2015.
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Art. 5º.O mandato será de dois anos, podendo haver recondução por mais dois
anos consecutivos;

Art. 6º.A Presidência e a Vice-presidência do FME serão exercidas,
respectivamente, a presidência pelo Secretário (a) de Educação e a vice-
presidência pelo do CME, para um mandato de dois anos, podendo ser
reconduzido;

Art. 7º.O mandato de qualquer membro do FME será considerado extinto no caso
de renuncia expressa ou tácita, configurando-se esta ultima pela ausência por mais
de duas reuniões consecutivas, sem pedido de licença, ou pelo não
comparecimento a metade das sessões plenárias realizadas no decurso de 1 (um)
ano.

Art. 8º. O FME constituído por este Decreto devera encaminhar relatório periódico
ao responsável pela educação municipal, e este ao Chefe do Poder Executivo, dos
estudos realizados e das ações que porventura já estejam sendo implementadas.

Art. 9º.A função dos membros do FME é gratuita e considerada de relevante
interesse publico, tendo o seu exercício prioridade sobre o de quaisquer outra;

Art. 10º.As despesas com a execução deste decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11º.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições contrarias.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB.
Gabinete do Prefeito, em 25 de Abril de 2017.

ATO GAPRE N° 011/2017

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CACIMBA DE DENTRO, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições conferidas pela Legislação vigente.

Considerando a solicitação encaminhada por parte da Presidente da
Comissão de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº 024/2017, de 02
de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do município Edição 002, de 03 de
janeiro de 2017, pelo Ofício n° 001/2017.

Considerando que a Procuradoria Geral deste município opinou pela
produção de provas e levantamento de documentos que possibilitem uma
conclusão justa e concisa ao Procedimento Administrativo Disciplinar n° 001/2017.

Considerando não haver nos autos do processo documentação que
sirva de parâmetro para uma decisão coerente por parte da Comissão.

Considerando que a servidora não apresentou provas que comprovem
a manutenção ininterrupta do vínculo de servidora com esta edilidade.

Considerando a necessidade de se trazer ao processo documentos
que sanem as duvidas quanto a legalidade do vínculo da servidora MARIA DAS
DORES PEREIRA DA SILVA com esta prefeitura.

RESOLVE:

Art. 1° - PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos
trabalhos do Procedimento Administrativo Disciplinar n° 001/2017, por parte da
Comissão Permanente de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº
024/2017, de 02 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do município
Edição 002, de 03 de janeiro de 2017, que investiga irregulares na manutenção do
vínculo da servidora MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA, com fundamento
no art. 245, da Lei nº 039/1998.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB, Gabinete do Prefeito, em 25 de
Abril de 2017.


