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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

LEI MUNICIPAL N° 034/2018 

 

Autoriza a abertura de Crédito especial no Orçamento do 

exercício de 2018 e dá outras providências. 

O Prefeito Constitucional do Município de CACIMBA DE DENTRO, 

dentro das atribuições que lhes são cabíveis, 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: 

04.000 Secretaria Educação, Cultura e Esportes 

2021 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos 

Fonte 0015 – Transferência de Recursos do FNDE 

319004.99 Contratação por Tempo Determinado.............................................. 95.000,00 

319011.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil................................. 3.409,18 

339030.99 Material de Consumo........................................................................15.436,73 

339036.99 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física........................................ 1.929,59 

339039.99 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica................................... 12.863,96 

SUB-TOTAL.................................................................................................. 128.639,46 

05.000 Fundo Municipal de Saúde 

1039 Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde e Hospital 

Fonte 0014 – Transferência de Recursos do SUS 

449051.00 Obras e Instalações.......................................................................... 99.060,00 

SUB-TOTAL.................................................................................................... 99.060,00 

1044 Construção de Praça com Academia 

Fonte 0002 – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 

449051.00 Obras e Instalações.......................................................................... 5.000,00 

449052.99 Equipamentos e Material Permanente ............................................. 5.000,00 

Fonte 0014 – Transferência de Recursos do SUS 

449051.00 Obras e Instalações......................................................................... 100.000,00 

449052.99 Equipamentos e Material Permanente ............................................. 25.000,00 

SUB-TOTAL................................................................................................... 135.000,00 

06.000 Secretaria de Ação Social 

2103 MANUT PROG DE ASSIST EVENTUAL A POPULAÇ DE BAIXA 

RENDA 

339030.99 Material de Consumo.......................................................................... 2.000,00 

339036.99 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física...................................... 1.000,00 

449052.99 Equipamento e Material Permanente................................................ 972,70 

SUB-TOTAL....................................................................................................... 3.972,70 

TOTAL............................................................................................................ 366.672,16 

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. 

 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 035/2018 

 

 

ALTERA A LDO PARA 2018 E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

                                                                                                                                                              

                O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 

DENTRO-PB, no uso das atribuições que lhes são cabíveis, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

                                              Art. 1º - Fica modificado o Art. 10º da LDO 2018 para o seguinte 

texto: 

Art. 10º. A Lei de orçamento, conterá autorização para abertura de créditos 

suplementares destinado ao reforço de dotações, remanejamento e transferência de recursos, 

limitada a 60% (sessenta por cento) da despesa fixada. 

 

a) Atender insuficiência nas dotações 

orçamentárias, utilizando como Fonte 

de Recursos as disponibilidades 

caracterizadas no & 1º do art. 43 da Lei 

Federal no. 4.320 de 17 de abril de 

1964. 

 

b) Fica autorizado, independente de 

constar na LOA 2018 a autorização 

para realizar transposição, 

remanejamento ou transferência em 

recursos do Orçamento de uma 

categoria de programação para outra, 

ou de um órgão para outro para atender 

as necessidades do município.  

  

Art. 2º - Esta Lei vigorará a partir da data de sua publicação, com seus efeitos 

retroativos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro – PB. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de outubro de 2018. 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
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ATOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro 

Secretaria de Saúde- SMS 

 

 

RESOLUÇÃO N. 10/2018 

 

 O Conselho Municipal de Saúde de Cacimba de Dentro-PB, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei de Criação do Conselho N. 02/1994, posteriormente 

reformulada na Lei N. 008/2017, 

 Considerando as justificativas apresentadas pelo Gestor Municipal de Saúde, 

 Considerando a deliberação da reunião ordinária do dia 10 de outubro de 2018. 

RESOLVE:  

Art. 1. – Aprovar: Apresentação do 2º Relatório Quadrimestral Detalhado da Saúde 2018;  

Art. 2. – Aprovar: Informes, Promoções e Ações de Saúde. 

 

 Esta Resolução entra em vigor na data de 10 de outubro de 2018. 

 

Cacimba de Dentro, 10 de outubro de 2018. 

 

 

Erizônia Henrique Pereira 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

Secretaria de Saúde 

 
PORTARIA Nº 001, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO PARA TRATAMENTO 

FORA DE DOMICÍLIO, NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE.  

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, 

no uso de suas atribuições legais e,  

Considerando o art. 198 da Constituição Federal de 1988 que preconiza a 

integralidade do atendimento à saúde,  

Considerando a competência da Secretaria de Saúde de coordenação e 

normatização do sistema de saúde no âmbito do município,  

Considerando a necessidade de garantir ao usuário o acesso a rede de 

serviços com sistema de referências e contra-referências,  

Considerando a necessidade de racionalizar a prestação de serviços,  

 R E S O L V E:  

Art. 1º - O tratamento fora de domicílio constitui recursos de exceção e 

somente será admissível quando esgotados todos os meios de tratamento no Estado da Paraíba 

e/ou no município de Cacimba de Dentro. 

Art. 2º - Somente serão autorizados os tratamentos fora de domicílio relativos 

a procedimentos relacionados nas Tabelas Descritivas de Procedimentos SIA e SIH/SUS, em 

serviços cadastrados no Sistema Único de Saúde na hipótese de inexistência de recursos 

adequados à resolução da patologia no Estado da Paraíba e/ou no município de Cacimba de Dentro, 

encontrados em outras Unidades da Federação. 

Art. 3º - Os Tratamentos Fora do Domicílio serão solicitados pelo médico 

assistente através do formulário “Laudo Médico para Tratamento Fora do Domicílio”, em 2 vias, e 

encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, que deverá encaminhá-las à Secretaria de Saúde 

do Estado para análise, sendo de responsabilidade desta última, a análise dos critérios e a 

concessão do benefício.  

Art. 4º - A Secretaria Municipal deverá encaminhar os seus pacientes para a 

Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba, 2 vias do formulário, preenchendo o campo “Solicitação 

de Tratamento Fora do Domicílio”, e anexando ao mesmo o agendamento em duas vias, da consulta 

e/ou procedimento a ser realizado fora do Estado da Paraíba.  
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Parágrafo Único – Todo e qualquer documento entregue pelo usuário no 

programa de TFD, não poderá conter nenhuma espécie de rasura, sob qualquer pretexto, implicando 

na não aceitação do documento.  

Art. 5º - O paciente ou seu médico assistente, estabelecidos na Paraíba, farão 

o agendamento da consulta ou procedimento na unidade referida, que deverá constar em duas vias 

junto à documentação necessária à inscrição no TFD.  

Art. 6º - Os documentos de solicitação deverão ser encaminhados pela 

Secretaria de Saúde do Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à Secretaria de Estado de 

Saúde da Paraíba que procederá a análise da solicitação, preenchendo o campo “Autorização de 

Tratamento Fora de Domicílio”.  

Art. 7º - O critério de escolha da unidade de referência do paciente será a 

mais próxima de sua residência, que esteja capacitada a realizar o tratamento proposto.  

Art. 8º - Quando aprovado o requerimento, a Secretaria de Estado de Saúde 

da Paraíba responsabilizar-se-á pelo pagamento de passagens de ida e volta, aéreas e/ou 

rodoviárias, ajuda de custo, e pelo ressarcimento do translado de corpos em casos de óbito, 

inerentes aos Tratamentos Fora do Domicílio por ela autorizados.  

Art. 9º - A passagem de ida e volta será fornecida pelo meio de transporte de 

menor custo, compatível com o estado de saúde do paciente. Caso haja necessidade de 

acompanhante, o meio de transporte será o mesmo. Entenda-se por ida e volta: deslocamento 

Aeroporto/Aeroporto ou Rodoviária/Rodoviária.  

§1º - Nos casos em que o domicílio do paciente for em outro município da 

Paraíba, fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde, o fornecimento da passagem 

intermunicipal de acordo com a Portaria nº 55, de 24.02.1999, do SAS/MS. 

§2º - No caso do parágrafo anterior, ficará a critério da Secretaria Municipal 

de Saúde optar pelo fornecimento do transporte ao invés dos valores referentes à passagem. 

§3º - A autorização de transporte aéreo para paciente e acompanhante será 

precedida de análise pelo gestor da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba e de 

responsabilidade desta. 

§4º - Caso haja necessidade, poderá o paciente e/ou o seu acompanhante, 

receber ajuda de custo para alimentação e pernoite. 

Art. 10º - No caso de tratamento em outro domicílio da Paraíba, o paciente, 

acaso comprovada a necessidade, poderá receber uma ajuda de custo no valor de R$ 30,00 (vinte 

e cinco reais) para alimentação. 

§1º - Caso haja necessidade de fornecimento de ajuda de custo somente ao 

acompanhante, os valores a este serão os mesmos dispostos no caput sendo possível a cumulação 

dos valores quando necessários ao paciente e acompanhante. 

§2º - O pagamento dar-se-á mediante crédito em conta exclusivamente do 

paciente, mediante recibo, que deverá repassá-lo ao acompanhante em sendo o caso deste ser o 

destinatário, conforme disposto no art. 13 desta portaria. 

 

Parágrafo Único – O valor acima será revisto, sempre que necessário, 

mediante portaria e os pagamentos dar-se-ão com recursos próprios da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

Art. 11 - O agendamento da consulta deverá ser entregue, em 2 cópias, 

juntamente com a documentação exigida pelo TFD/PB, dentro de um prazo mínimo de 10 dias úteis 

da data da consulta/procedimento, de forma a obedecer os trâmites legais para concessão do auxílio 

pecuniário relativos às passagens e a ajuda de custo.  

Parágrafo Único – Nos casos em que este prazo não possa ser cumprido, o 

paciente receberá ao retornar da consulta ou procedimento os valores correspondentes ao 

deslocamento: passagens e ajuda de custo, desde que devidamente comprovadas, a despesa, a 

viagem e a consulta ou procedimento em questão.  

Art. 12 - Os critérios para a necessidade de acompanhante serão: paciente 

menor de 21 anos; déficit motor, visual, auditivo ou mental e gravidade da doença, a ser definida 

pelo médico assistente e pela Secretaria de Saúde.  

Art. 13 – Quando o procedimento se der em outro município do Estado da 

Paraíba e haja necessidade de ajuda de custo, essa será paga pela Secretaria da Saúde do 

Município de Cacimba de Dentro, através crédito em conta do Fundo Municipal de Saúde ao 

paciente ou seu representante legal mediante “Recibo de Tratamento Fora do Domicílio”.  

Art. 14 - Após a execução do procedimento, o paciente ou seu representante 

legal deverá providenciar documentação comprobatória das despesas realizadas, sob pena de 

ressarcimento total da quantia adiantada.  

Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Estado de 

Saúde da Paraíba.  

Art. 16 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e ficam 

revogadas as disposições em contrário.  

Cacimba de Dentro, 16 de outubro de 2018  

 

RAYANNE COSTA SOUZA HENRIQUE 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

 

 


