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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2018, que objetiva: Contratação 

de serviços de publicidade institucional via rádio na frequência FM com o objetivo de 

divulgação dos programas de governo e matérias de interesse do Município de Cacimba de 

Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação 

Fracassada. Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2018. VALDINELE GOMES COSTA 

– Prefeito. 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2018. OBJETO: Contratação de serviços de 

publicidade institucional via rádio na frequência FM com o objetivo de divulgação dos 

programas de governo e matérias de interesse do Município de Cacimba de Dentro/PB. 

ABERTURA:  11/06/2018 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2018. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2018, que objetiva: Contratação 

de licitante para a prestação de serviços de vulcanização a quente na Frota Veicular 

(Máquinas e Veículos) de propriedade e locada a Prefeitura Municipal de Cacimba de 

Dentro/PB, para o exercício de 2018; HOMOLOGO o correspondente procedimento 

licitatório em favor de: SEVERINO COSTA DA SILVA - R$ 29.600,00. Fica, portanto, 

convocado o licitante acima mencionado para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 

considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 

Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 

cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2018. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de licitante para a prestação de serviços de vulcanização a quente na 

Frota Veicular (Máquinas e Veículos) de propriedade e locada a Prefeitura Municipal de 

Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00019/2018. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2018 - RECURSOS 

PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE 

IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE 

IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS 

ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00057/2018 - 

10.07.18 - SEVERINO COSTA DA SILVA - R$ 29.600,00. 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2018, que objetiva: Aquisição 

de Gêneros Alimentícios (Polpas de Frutas, Bebida Láctea, Carne Bovina, Frango, Fígado 

Bovino, Filé de Peixe, Linguiça de Frango e Queijo), destinados a atender as Secretarias 

da Administração Municipal - CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 517.334,50; RAYANNE SANTOS SILVA 70506249425 

- R$ 4.650,00. Fica, portanto, convocado os licitantes acima mencionados para no prazo 

de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto 

a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura dos respectivos contratos e 

a Ata de Registro de Preços, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho 

de 2018. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2018, que objetiva: Aquisição 

de Gêneros Alimentícios (Cereais Diversos e Outros), destinados a atender as Secretarias 

da Administração Municipal - CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 383.634,80. Fica, portanto, convocado o licitante acima 

mencionados para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 

publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 

assinatura do respectivo contrato e a Ata de Registro de Preços, sob pena de incidência da 

cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2018. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2018 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2018, que objetiva: Aquisição 

de Gêneros Alimentícios (Pão e Bolos), destinados a atender as Secretarias da 

Administração Municipal - CACIMBA DE DENTRO/PB; HOMOLOGO o 

correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO EPAMINONDAS 

GUILHERMINO DA SILVA - R$ 81.600,00. Fica, portanto, convocado o licitante acima 

mencionado para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 

publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 

assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Cacimba de Dentro - PB, 09 de 

Julho de 2018. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito. 

 

DECRETO Nº. 013, de 10 DE JULHO DE 2018. 

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOBRE DROGAS - FUMPOD E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO, no uso das atribuições legais que lhe foram 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº. 

022/2015, de 30 de dezembro de 2015, 

CONSIDERANDO as disposições contidas da Lei 

Municipal nº. 022/2015, de 30 de dezembro de 2015, que criou o Conselho 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMPOD e instituiu o Fundo 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – FUMPOD no âmbito do 

Município de Cacimba de Dentro; 

CONSIDERANDO o acerto estabelecido em Termo de 

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, que solicita a 

regulamentação do FUMPOD e; 

CONSIDERANDO que o regramento da Lei é muito mais 

amplo que a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de 

moralidade pública, direcionado a todos os administradores da coisa 

pública, independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos da 

Lei, obedecendo –se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse 

público, impessoalidade, publicidade e eficiência, “ex vi” do art. 37 da Lex 

Mater. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º O Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas - FUMPOD, instituído pela Lei Municipal nº. 022/2015, de 30 de 

dezembro de 2015, objetiva captar e aplicar recursos públicos e privados 

nas políticas municipais de prevenção do uso de drogas, tratamento e 

reinserção social, no Município de Cacimba de Dentro. 

Art. 2º A gestão do FUMPOD caberá ao Secretário 

Municipal de Saúde em conjunto com o Secretário Municipal de Finanças, 

com acompanhamento do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas - COMPOD. 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 
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DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 3º A administração do FUMPOD será regida pelos 

seguintes princípios: 

I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência; 

II - coordenação com as diretrizes da Política Municipal 

sobre Drogas; 

III - a flexibilidade e agilidade na movimentação dos 

recursos, sem prejuízo da plena visibilidade das respectivas ações. 

Art. 4º São atribuições do Gestor do Fundo: 

I – aprovar o plano de ação elaborado pelo COMPOD com 

as diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do Fundo; 

II – apresentar o plano de aplicação anual dos recursos 

do Fundo para aprovação do COMPOD, conforme as diretrizes fixadas no 

plano de ação e as normas consignadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

- LDO, no orçamento anual e nas projeções de arrecadações; 

III – coordenar a execução, movimentação, 

demonstrativos de resultados e aplicação dos recursos do Fundo, de acordo 

com as prioridades fixadas e com o plano de aplicação; 

IV – promover, controlar e superintender estudos, 

projetos e pesquisas necessárias ao atendimento dos objetivos do Fundo, 

inclusive requisitar a assistência e serviços técnicos respectivos, junto às 

diversas secretarias; 

V – promover processo licitatório para a contratação de 

obras, serviços, compras, alienações e locações na execução da política 

pública municipal sobre drogas com recursos do Fundo, conforme os 

dispositivos da Lei nº. 8.666/1993 e legislação municipal correlata; 

VI – emitir e assinar as requisições de despesa do Fundo; 

VII – propor convênios, contratos e outros ajustes 

relativos ao Fundo; 

VIII – autorizar o recebimento de doações ou legados; 

IX – autorizar abertura de contas correntes e aplicações 

para utilização dos recursos do Fundo; 

X – acompanhar a execução das ações, administrar os 

bens e recursos e avaliar a gestão e os ganhos sociais; 

XI – adquirir ativos com os recursos do Fundo, 

necessários ao bom desempenho das ações programadas, mediante 

deliberação do seu presidente aprovada pela maioria absoluta dos 

conselheiros presentes; 

XII – apresentar ao Prefeito Municipal, até o ultimo dia 

do mês de janeiro de cada ano, o balanço geral referente ao exercício 

anterior; 

XIII – manter os controles necessários à execução das 

receitas e das despesas do Fundo, dos contratos e convênios firmados pelo 

Município; 

XIV - manter o controle dos bens patrimoniais com carga 

ao Fundo; 

XV – encaminhar ao COMPOD para análise e avaliação: 

a) relatórios econômico-financeiros; 

b) relatório mensal do plano de aplicação dos recursos 

do FUMPOD; 

c) relatório anual de atividades; 

XVI – encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças: 

a) mensalmente, demonstração da receita e da despesa; 

b) trimestralmente, inventário dos bens materiais; 

c) anualmente, inventário dos bens móveis e balanço 

geral do Fundo; 

XVII – firmar, com o responsável pelo controle da 

execução orçamentária, a demonstração mencionada anteriormente; 

XVIII – providenciar junto à Contadoria do Município, 

demonstração que indique a situação econômico-financeira do Fundo; 

XIX – propor ao Município alterações deste regulamento, 

após prévia apreciação do Secretário Municipal de Saúde e do COMPOD em 

assembleia específica. 

Art. 5º São atribuições do COMPOD: 

I – a definição de diretrizes e prioridades de aplicação 

dos recursos do Fundo; 

II – aprovar os projetos sociais, bem como as respectivas 

prestações de contas, em reunião plenária onde se apresente os resultados 

obtidos; 

III – estabelecer critérios de análise de projetos e 

sistemas de controle de avaliação dos resultados das aplicações realizadas 

à conta dos recursos do Fundo; 

IV – apresentar proposta anual de orçamento de custeio 

e investimentos com base nas projeções de arrecadações de recursos do 

Fundo; 

V – aprovar a aquisição de ativos necessários ao bom 

desempenho das ações programadas. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FONTES DE RECURSOS 

Art. 6º Os recursos do FUMPOD serão provenientes, 

além daquelas previstas na Lei Municipal 022/2015, das seguintes fontes: 

I – dotação consignada anualmente no orçamento 

municipal e as verbas adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada 

exercício; 

II – transferências de recursos financeiros oriundos da 

União e do Estado; 

III – recursos advindos de convênios, acordos e 

contratos firmados entre o Município e instituições privadas e públicas, 

nacionais e internacionais, federais, estaduais e municipais; 

IV – valores provenientes das multas aplicadas e termos 

de ajuste de conduta - TAC oriundos do Ministério Público Federal, Estadual, 

do Trabalho e do Poder Judiciário, bem como do Ministério do Trabalho e 

Emprego e INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social; 

V – doações, transferências, auxílios, subvenções, 

contribuições, legados de organismos ou entidades nacionais ou 

internacionais, governamentais e não governamentais, bem como de 

pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras; 
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VI – rendimentos das aplicações financeiras dos 

recursos vinculados ao Fundo; 

VII – o saldo do Fundo apurado em balanço financeiro do 

exercício anterior; 

VIII – resultado operacional próprio; 

IX – outras rendas eventuais legalmente permitidas. 

§1º O orçamento da Secretaria Municipal de Saúde 

deverá prever recursos anuais para o FUMPOD; 

§2º Os recursos do FUMPOD serão depositados em 

instituição financeira oficial, em conta especial, sob a denominação de 

Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – FUMPOD; 

§3º A aplicação dos recursos do FUMPOD deverá estar 

em consonância com as diretrizes correlatas às políticas municipais de 

prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social; 

§4º O saldo de recursos apurado em balanço financeiro 

no exercício deverá ser transferido para o exercício seguinte à conta do 

FUMPOD. 

Art. 7º Os ativos do FUMPOD se destinarão ao bom 

desempenho das ações programadas e será constituído por: 

I – disponibilidade monetária em bancos, oriunda das 

receitas especificadas no artigo anterior; 

II – direitos que porventura vier a constituir; 

III – bens móveis e imóveis destinados à execução de 

programas e projetos do plano de aplicação. 

Parágrafo Único. Anualmente processar-se-á o 

inventário dos bens e direitos adquiridos com recursos do Fundo, que 

pertençam ao Município de Cacimba de Dentro. 

CAPÍTULO IV 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 8º Os recursos do FUMPOD estão sujeitos às normas 

gerais de planejamento e programação orçamentária e serão aplicados em 

conformidade com plano de aplicação aprovado pelo COMPOD. 

 

Art. 9º Nenhuma despesa será realizada sem a 

necessária cobertura de recursos. 

Parágrafo Único. Para os casos de insuficiência ou 

inexistência de recursos poderão ser utilizados os créditos adicionais, 

autorizada por lei e abertos por decreto do Executivo. 

Art. 10 É vedado o emprego de recursos do Fundo fora 

de sua destinação específica. 

Art. 11 Os recursos do Fundo serão aplicados conforme 

as disposições previstas neste decreto: 

I – no financiamento total ou parcial de planos, 

programas, projetos, atividades, eventos e serviços correlatos às políticas 

municipais de prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social, 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 

II – na aquisição de material permanente, de consumo e 

de outros insumos necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

programas, projetos, serviços, ações e atividades, manutenção da estrutura 

administrativa, bem como, dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração, divulgação e controle de ações correlatas às políticas 

municipais de prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social 

da Secretaria Municipal de Saúde e do COMPOD; 

III – na construção, reforma, ampliação, aquisição ou 

locação de bens móveis ou imóveis para a prestação de serviços pela 

Secretária Municipal de Saúde e pelo COMPOD; 

IV – cobrir as despesas referentes à realização de 

conferência municipal e outros eventos correlatos às políticas municipais 

de prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social da Secretaria 

Municipal de Saúde e do COMPOD; 

V – na execução de programas de capacitação e 

aperfeiçoamento de recursos humanos relativos às ações das políticas 

municipais de prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social 

da Secretária Municipal de Saúde e do COMPOD; 

VI – no apoio de projetos públicos e ou aquisição de 

equipamentos de uso permanentes para uso nas políticas municipais de 

prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social da Secretaria 

Municipal de Saúde e do COMPOD na cidade de Cacimba de Dentro; 

VII – no apoio à manutenção da estrutura administrativa 

do COMPOD; 

VIII – nas despesas eventuais dos conselheiros do 

COMPOD, relativas a viagens, locomoção para reuniões, atividades de 

aperfeiçoamento, capacitação e dentre outras no exercício de suas 

atividades em eventos oficiais que tratem de temas relacionados à 

prevenção do uso de drogas, tratamento e reinserção social e desde que 

referidas despesas sejam aprovadas previamente em assembléia do 

COMPOD. 

Parágrafo Único. As despesas de que trata o inciso VIII 

deste artigo compreendem diárias e adiantamentos, que se sujeitam às 

regras e aos valores previstos na legislação municipal. 

Art. 12 Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a 

Secretaria Municipal de Saúde apresentará ao COMPOD o quadro de 

aplicação anual dos recursos do Fundo. 

Art. 13 Poderão ser realizadas operações financeiras 

com recursos do Fundo cuja liquidez não prejudique a consecução do objeto 

nos prazos pactuados, conforme legislação vigente. 

§1º A aplicação dos recursos de natureza financeira 

dependerá da prévia aprovação do gestor do Fundo, após deliberação do 

COMPOD. 

§2º Os rendimentos de tais aplicações serão 

obrigatoriamente aplicados no objeto do Programa, e ficarão sujeitos à 

prestação de contas. 

§3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação 

no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida. 

§4º As operações financeiras referidas neste artigo 

deverão ser realizadas em instituições financeiras oficiais. 

CAPÍTULO V 

DA CONTABILIDADE E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 14 A contabilidade do FUMPOD tem por objetivo 

evidenciar a situação financeira e patrimonial do próprio Fundo, 

observados os padrões e normas gerais de administração financeira, 

contabilidade e auditoria, no que couber. 

Art. 15 A contabilidade será organizada de forma a 

permitir o exercício das funções de controle prévio concomitante e 

subsequente, inclusive de apurar os custos dos serviços, bem como 

interpretar e analisar os resultados obtidos. 
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Art. 16 O exercício financeiro FUMPOD coincidirá com o 

ano civil. 

Art. 17 O saldo financeiro apurado no balanço do Fundo 

será incorporado no seu orçamento e poderá ser utilizado no exercício 

subsequente. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18 Os casos omissos a este Regulamento serão 

submetidos ao Prefeito Municipal, mediante proposta da Secretaria 

Municipal de Saúde, após prévia apreciação do COMPOD em assembleia 

específica. 

Art. 19 O FUMPOD terá vigência indeterminada e 

somente poderá ser extinto por intermédio de autorização legislativa. 

Parágrafo Único. No caso de extinção, o patrimônio do 

FUMPOD será revertido ao Município de Cacimba de Dentro e deverá ser 

aplicado preferencialmente nas ações direcionadas políticas públicas 

municipais sobre drogas. 

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Cacimba de Dentro - PB, 10 de julho de 2018. 

 

VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito Constitucional 

 

 
 

DECRETO Nº. 014, de 10 DE JULHO DE 2018. 

DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL 

CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NA ZONA RURAL E URBANA 

DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e tendo em vista o que dispõe o Art. 8º da Lei Federal nº. 

12.608/2012 e, 

Considerando a escassez de água no Município de Cacimba de 

Dentro por irregularidade pluviométrica que persiste pelo fenômeno da estiagem 

em todo o Estado da Paraíba, causando danos à subsistência e a saúde da 

população. 

Considerando que a estiagem prolongada tem gerado prejuízos 

incalculáveis e significativos às atividades produtivas do Município, 

principalmente a agricultura e pecuária, consequentemente provocando o 

desemprego. 

Considerando a declaração de Situação de Emergência decretada 

pelo Governador do Estado da Paraíba por meio do DECRETO nº. 38.195, 

publicado no Diário Oficial do Estado n° 16.589, do dia 02/04/2018.  

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica declarada situação anormal caracterizada como 

SITUAÇÃO DE EMERGÊRNCIA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no 

âmbito do território deste Município, em decorrência da estiagem prolongada. 

Art. 2º. Fica autorizada a abertura de crédito extraordinário para 

fazer face à situação emergencial. 

Art. 3º. Fica autorizada a convocação voluntária para reforço das 

ações propostas ao desastre natural vivida pelo Município, em parceria com os 

demais entes da República. 

Art. 4º. Conforme previsão no inciso IV do art. 24 da Lei nº. 

8.666/93 e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de 

licitações, os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades 

de resposta ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, de prestação de 

serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre. 

 

 

 
 

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO-PB 

GABINETE DO PREFEITO EM 10 DE JULHO DE 2018. 

 
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito Constitucional 

DECRETO Nº. 015, de 10 DE JULHO DE 2018. 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL, O 

IMÓVEL QUE ESPECIFICA-SE ABAIXO, OBJETIVANDO A 

CRIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA 

NECESSÁRIA À MELHORA DO FLUXO DE VEÍCULOS E DA 

MOBILIDADE URBANA. 

 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 

DE CACIMBA DE DENTRO, no uso das atribuições legais que lhe foram 

conferidas pela alínea “i”, do art. 5º, do Decreto Lei nº 3.365 de 21 de junho de 

1941, bem como seus arts. 2° e 6°, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de 

janeiro de 1999 e em consonância com o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição 

Federal, combinado com o inciso XI do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal; e 

CONSIDERANDO o interesse público em viabilizar a 

utilização de via pública já existente mas não aproveitada, uma vez que não 

pavimentada, com sua consequente ampliação, tendo em vista a extrema 

necessidade de melhora na mobilidade urbana nos arredores das escolas 

existentes próximas desta via pública que se destina dar efetiva utilização, bem 

como da própria prefeitura municipal, cujo tráfego de pessoas e veículos é 

intenso. 

D E C R E T A: 

 Art. 1º. É declarada de utilidade pública para fins de 

desapropriação, por via amigável ou judicial, a área de terras abaixo especificada 

(terreno), destinada à criação/pavimentação de via pública, com 300m² 

(trezentos metros quadrados), a ser destacado da certidão de partilha registrada 

sob o n. 2.661, nas fls. 07 do Livro 2-O, do Cartório Martins de Sousa do 
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município de Araruna/PB, terreno localizado na Rua “Capitão Pedro Moreira”, 

registrado em nome do Sr. Edvandro Olegário da Silva, e que tem a seguinte 

descrição: "Um terreno situado n Rua ‘Capitão Pedro Moreira’, na cidade de 

Cacimba de Dentro/PB, medindo dez (10) metros, mesma dimensão de fundos 

por trinta (30) metros de cumprimento em cada lado, confrontando-se ao 

Nascente, com José Guilhermino de Macedo; Norte, com herdeiros de Pedro 

Targino da Costa Moreira; Poente, com Luiz Felix de Sousa; Sul, com a via 

pública.” 

Art. 2º. A desapropriação prevista no artigo anterior é 

declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória de posse em 

processo judicial de desapropriação, desde logo autorizado, nos termos do 

Decreto-Lei nº 3.365/1941. 

Art. 3º. O objetivo da desapropriação destina-se a permitir 

à Municipalidade promover a pavimentação e alargamento da via urbana face ao 

intenso tráfego de veículos, ônibus do transporte coletivo de estudantes, de 

caminhões de carga, e sobretudo de ambulâncias, melhorando a mobilidade 

urbana, constituindo-se obra de relevante interesse público. 

Art. 4º. As despesas com a execução deste decreto correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º. Fica a Secretaria de Administração, por delegação, 

autorizada a promover a DESAPROPRIAÇÃO do bem por via administrativa, 

na forma da legislação em vigor. 

Art. 6º. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada 

a promover a DESAPROPRIAÇÃO do bem por via judicial, na forma da 

legislação em vigor. 

Art. 7º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cacimba de Dentro - PB, 10 de julho de 2018. 

VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito Constitucional 

 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
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