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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 057/2019, DE 28 DE MAIO DE 2019

ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO      DO     ORÇAMENTO
GERAL   DO    MUNICÍPIO   RELATIVO
AO  EXERCÍCIO DE “2020” E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA
DE DENTRO - PB, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e
em conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias para
o Exercício 2019, obedecendo ao disposto no artigo 165, § 2º da
Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de
maio de 2000, destacando:

I – Os Objetivos Gerais da Administração;

II – A Organização do Orçamento;

III – A Receita Prevista;

IV – A Despesa Fixada;

V – As Despesas com Pessoal e Encargos;

VI – Os dispositivos relativos à Dívida Municipal;

VII – Os Programas de Trabalho do Governo;

VIII – Disposições Finais.

I – DOS OBJETIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º - As ações financiadas com recursos do orçamento de
que trata a presente Lei, deverão buscar, prioritariamente, os seguintes
objetivos:

I – Diminuição da mortalidade infantil, mediante execução de
ações básicas de saúde e de saneamento;

II – Combate à pobreza e à exclusão social;

III – Melhoria dos serviços prestados à população com
atenção especial as áreas de educação e saúde;

IV – Melhoria das condições de moradia da população de
baixa renda;

V – Plena oferta de vagas na rede de ensino municipal;

VI – Melhoria da infra estrutura básica do município e
preservação do meio ambiente;

VII – Incentivo a geração de renda e erradicação de trabalho
infantil;

VIII – Oferta de educação pré-escolar para todas as crianças
de famílias de baixa renda;

IX – Execução de ações voltadas para a preservação da
cultura.

Parágrafo Único: O município buscará o apoio de
outros entes governamentais com o fim de implementar as ações voltadas
para os objetivos estabelecidos neste artigo.

II – DA ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 3º - Para fins previstos nesta Lei compreende-se por:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – cada um dos órgãos aos quais
serão consignados os créditos orçamentários e as dotações respectivas
para execução de seus programas de trabalho;

PROGRAMA – instrumentos através do qual são definidos os
objetivos finais da ação governamental;

PROJETO – instrumento de programação para alcançar os
objetivos finais de um programa envolvendo um conjunto de ações
desenvolvidas de forma limitada no tempo, das quais resultarão a expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental;

ATIVIDADE – instrumento de programação para alcançar os
objetivos finais de um programa envolvendo um conjunto de ações que se
desenvolvem de modo continuo e permanente, necessárias à manutenção
da ação governamental;

OPERAÇÃO ESPECIAL – gastos que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto final
e nem contraprestação direta em bens ou serviços.

Parágrafo Único – Cada programa de trabalho deverá
corresponder a um código numérico que o identifique quanto a função, sub-
função, programa, projeto, atividade e/ou operação especial a que estiver
vinculado, enquanto que o código da natureza da despesa deverá
evidenciar a categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de
aplicação, elemento de despesa e ainda a fonte de financiamento.
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Art. 4º - A proposta orçamentária a ser encaminhada, deverá
obedecer as disposições contidas no artigo 22 da Lei 4.320 de 17 de março
de 1964, constando também as prioridades e as metas físicas da
Administração Pública Municipal para o exercício de 2020, atendidas as
despesas que constituem obrigação constitucional ou legal e as do
funcionamento dos órgãos e entidades que integram os orçamento fiscal e
da seguridade social, correspondem, para o Poder Executivo aquelas
definidas para os programas estruturantes e outros deles decorrentes
contemplados no Plano Plurianual 2018-2021, e em suas revisões, as quais
terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2020, não se constituindo, todavia, em limite a
programação da despesa.

Paragrafo Único – O anexo de Metas será o
definido no ANEXO II desta Lei que passará a integrar a LDO
de 2020.

III – DA RECEITA PREVISTA

Art. 5º - A previsão da receita tributária não poderá ser
inferior a 1% (um por cento) da receita total, exclusive as transferências
de convênios com finalidades previamente estabelecidas.

Art. 6º - As Receitas de Transferências Constitucionais da
União e do Estado, em favor do Município, serão estimadas com base em
informações fornecidas pelos órgãos governamentais competentes.

Art. 7º - O Orçamento Municipal deverá consignar como
receitas orçamentárias, todos os recursos recebidos pelo Município,
inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por
outras pessoas de direito público ou privado, quer sejam relativas a
Convênios, Contratos, Acordos, Auxílios, Subvenções ou Doações,
excluídas apenas aquelas de natureza Extra-Orçamentária cujo produto
não tenha como destinação o atendimento as Despesas Públicas
Municipais.

IV – DA DESPESA FIXADA

Art. 8º - A fixação da despesa levará em conta critérios que
atendem a exatidão bem como os objetivos, prioridades e metas
estabelecidas por esta Lei.

Art. 9º - A despesa total do Poder Legislativo, em relação ao
orçamento, obedecerá ao disposto no artigo 29 A, Inciso I e § 1º da
Constituição Federal e demais legislações pertinentes.

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 50% (cinquenta 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 o Gestor a 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 até o
limite estabelecido no Caput deste artigo.

Art. 11º - A transferência de recursos, destinada ao custeio de
serviços de responsabilidade de outros entes da federação, somente será
objeto de inclusão no orçamento quando envolver o atendimento a
situações de interesse local, atendidas as disposições contidas no artigo 62,
da Lei Complementar 101/2000, e será fixada mediante crédito
orçamentário específico.

Art. 12º - Os investimentos de execução superiores a um
exercício financeiro, que resultarem em despesas de capital, somente serão
contemplados com dotações no orçamento de que trata a presente Lei se
integrarem o Plano Plurianual, ou se a inclusão neste, tiver sido legalmente
autorizada.

Art. 13º - A Reserva de Contingência será constituída à base
de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, constará no
orçamento como dotação global não previamente destinada a determinado
órgão, fundo de despesa, com o fim de cobrir eventualidades fiscais e
passivos contingentes.

Art. 14º - As ações resultantes de convênios acordos de
cooperação com finalidades específicas, celebrados com outros entes da
federação, não previstas no orçamento, serão realizadas mediante abertura
de créditos especiais, limitando-se o valor ao montante ajustado.

Parágrafo Único – Os decretos de abertura dos créditos
autorizados na forma deste artigo, especificarão os programas de trabalho
com seus respectivos códigos e natureza das despesas.

Art. 15º - É vedada a concessão de crédito orçamentário com
finalidade ou com dotação imprecisa.

V – DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 16º - A despesa geral do Município com pessoal, definida
na forma do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000,
não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente
Líquida e observada a seguinte distribuição:

I – Poder Executivo      54%

II – Poder Legislativo   6%

Art. 17º - Para os fins previstos nesta Lei, integrarão a Receita
Corrente Líquida, todas as receitas correntes, com exclusão das destinadas
aos custeios previdenciários e das provenientes de compensação
financeira, na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999.

Art. 18º - Integrarão a despesa com pessoal:

I – Vencimentos e salários dos servidores ativos;

II – Proventos garantidos aos inativos e pensionistas;

III – Encargos sociais a qualquer título;
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IV – Gastos com vantagens adicionais, serviços extraordinários e
ajudas de custo;

V – Subsídios dos agentes políticos;

VI – Gastos com terceirização de mão-de-obra;

Parágrafo Primeiro – Não serão incluídas no cálculo do limite
previsto no artigo anterior:

I – Despesas com indenização trabalhista;

II – Despesas com incentivo à demissão voluntária;

III – Despesas decorrentes do cumprimento de decisão judicial relativa
a período anterior ao considerado na apuração;

Art. 19º - Se a despesa com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos no artigo 16 desta Lei, a adoção de providências que
objetivarem a sua adequação preservará os setores de educação, saúde e
assistência social.

Art. 20º - Se os gastos referidos no artigo anterior atingirem o
limite com a prudência de que trata o artigo 22 da Lei Complementar
101/2002 a realização de serviços extraordinários ficará restrita apenas
aos setores de educação e saúde em casos excepcionais.

Art. 21º - Para os fins de atendimento ao disposto no artigo
169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as
concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de
cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, bem
como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o
disposto no artigo 71 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000.

VI –DOS DISPOSITIVOS RELATIVOS À DÍVIDA MUNICIPAL

Art. 22º - O orçamento conterá dotações específicas
destinadas a atender ao pagamento decorrente de amortização de débitos
resultantes de parcelamentos de encargos previdenciários e de outras
dívidas patronais, inclusive precatórios expedidos pelo Poder Judiciário.

Art. 23º - A Lei de Orçamento poderá autorizar a contratação
de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO
– respeitando o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000.

VII – DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Art. 24º - O orçamento de que trata a presente Lei,
contemplará com alocação de recursos, prioritariamente, todas as
atividades constantes no vigente orçamento e, obrigatoriamente, todos os
projetos previstos para 2020, que integrarão o Plano Plurianual para o
quadriênio 2018/2021, ressalvados aqueles que vierem a sofrer supressões
por força de disposição legal, estando autorizado a constar todos os
programas legalmente instituídos.

Parágrafo Único – Poderão ser incluídos no orçamento,
independentemente de previsão plurianual específica, dotações para o
financiamento de programas conveniados com outras esferas de governo,
cuja contrapartida municipal seja inferior a 30% (trinta por cento) do valor
ajustado.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25º - O Poder Executivo poderá promover limitação de
empenhos e/ou propor alteração na legislação tributária, sempre que
houver risco de comprometimento do equilíbrio fiscal.

Art. 26º - Até 30 dias após a publicação do orçamento o Poder
Executivo elaborará a Programação Financeira de Desembolso, por
função de governo, para todas as unidades orçamentárias e estabelecerá
as Metas Bimestrais de Arrecadação segundo as fontes e sub-fontes de
receita, mantendo o equilíbrio entre receita e despesa.

Art. 27º - Até o dia 31 de agosto a Câmara Municipal
encaminhará a sua proposta parcial de orçamento para inclusão na
Proposta Geral que lhe será remetida até o dia 30 de setembro.

Art. 28º - As emendas substanciais a proposta de orçamento
deverão ser acompanhadas de exposição justificativa e acompanhada de
demonstrativo com indicação detalhada dos programas de trabalho
inseridos e dos que deverão servir de fonte compensatória.

Parágrafo Único – Nenhuma emenda será aprovada se estiver
em desacordo com as disposições previstas no Caput deste artigo.

Art. 29º - Nenhuma alteração que implique em aumento da
despesa poderá ser feita na proposta Orçamentária sem indicação de fonte
de recursos correspondente.

Art. 30º - A Câmara Municipal somente poderá entrar em
regime de recesso parlamentar após a votação da Proposta Orçamentária.

Art. 31º - Os Créditos Suplementares abertos com a cobertura
de recursos colocados à disposição do Município pela União e/ou pelo
Estado com destinação específica, não serão incluídos no limite autorizado
na Lei de Orçamento.

Art. 32º - As pessoas jurídicas beneficiadas com subvenções
ou auxílio financeiro concedidos pelo município, ficam obrigadas a prestar
contas da aplicação dos recursos na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo Único – O Município somente concederá
subvenção ou auxílio financeiro a entidades sem fins lucrativos,
reconhecidas de utilidade pública, na forma da Lei, que estejam em
situação regular perante os órgãos competentes.

Art. 33º - As dotações destinadas a assistência a população
carente, serão consignadas em rubricas apropriadas e beneficiarão,
preferencialmente, famílias cuja renda per capita seja inferior a meio
salário mínimo.

Art. 34º - As despesas relativas a programas nas áreas de
Saúde, Educação e Assistência Social realizadas em cooperação com
outras esferas de governo, serão incluídas de modo específico no
orçamento.

Art. 35º - Ë vedada a redução ou dispensa de tributo, bem
como a concessão de parcelamento não prevista em Lei ou Regulamento.

Art. 36º - Se até o último dia do exercício de 2019 a Câmara
Municipal não tiver concluído a votação da Proposta Orçamentária, a
mesma entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, ficando o Poder
Executivo autorizado a utilizar mensalmente o equivalente a 1/12 (um doze
avos) do montante atualizado de cada dotação, até a conclusão do processo
de votação.
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Art. 37º - O Poder Executivo poderá promover mediante
Decreto, alterações e ajustes na sua estrutura administrativa, objetivando
adequar-se à política de ajuste fiscal ora vigente, bem como promover
concurso público e processo seletivo simplificado quando se fizer
necessário.

Art. 38º - Para os fins previstos no artigo 16, § 3º, da Lei
Complementar 101/2000, são considerados irrelevantes despesas com bens
e serviços cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos nos incisos I e
II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e alterações formuladas pela Lei Federal n.
9.648/98.

Art. 39º - Fica autorizado a constar da LOA 2020, previsão de
gastos para fomento de desenvolvimento regional em parceria com outros
municípios.

Art. 40º - A metodologia de calculo utilizada para as receitas
e despesas, foram com base nos valores executados no exercício de 2018,
com crescimento médio de 5% por exercício, devendo haver o ajuste
quando da elaboração da LOA de acordo com os valores executados em
2019 até o mês de junho.

Art. 40º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 41º - Esta Lei vigorará a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA
DE DENTRO/PB, EM 28 DE MAIO DE 2019.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2019

ALTERA QUANTITATIVO DE CARGOS, ESPECIFICA ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS E CARGAS
HORÁRIAS, CRIA CARGOS, ALTERANDO LEGISLAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam criados, no quadro de pessoal do Município de Cacimba de Dentro, os cargos de Professor B – Língua Portuguesa, Professor B – Inglês, Professor B – História, Professor B – Geografia, Professor
B – Ciências, Professor B – Educação Física, Professor B – Matemática, Professor A – Fundamental I (Nível Normal ou Graduação em Pedagogia) e Professor de Libras, com atribuições, níveis de escolaridade, vencimentos,
quantitativos e cargas horárias contidos no Anexo I desta Lei.

Art. 2° Ficam criados, no quadro de pessoal do Município de Cacimba de Dentro, os cargos de Coveiro, Médico Veterinário, Agente de Portaria, Pedreiro e Servente de Pedreiro, com atribuições, níveis de
escolaridade, vencimentos, quantitativos e cargas horárias contidos no Anexo II desta Lei.

Art. 3° Fica acrescido nos requisitos do cargo de Motorista, a exigência de habilitação categoria D.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constantes do Orçamento Municipal.

Art. 5º 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, EM 28 DE MAIO DE 2019.
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ANEXO I

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES, NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VENCIMENTOS, QUANTITATIVOS E CARGAS HORÁRIAS DE CARGOS

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL VENCIMENTOS QUANTITATIVO CARGA HORÁRIA

Coveiro Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento,
exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e
exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o
limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e
equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies
ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar
outras tarefas afins

Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 01 40hs semanais

Agente de
Portaria

Ensino Fundamental
Completo

R$ 998,00 03 40hs semanais

Pedreiro Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado;
Orientar e acompanhar a execução do cronograma; Interpretar projetos, relatórios, registros da
construção e ordens de serviço; Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais
físicos conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das
mesmas; Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios equipamentos e
instrumentos necessários à realização do trabalho; Monitorar padrões de qualidade da
construção, verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro de obras bem como as
condições de armazenagem; Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas,
redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho
realizado; Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços; Auxiliar na
elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra; Participar de
programa de treinamento, quando convocado; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação,
guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho,
observando normas de segurança do trabalho; Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função.

Ensino Fundamental
Completo

R$ 998,00 02 40hs semanais

Servente de
Pedreiro

Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de
construção civil. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Efetuar a carga, descarga
e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou
ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais; Escavar valas e
fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução

Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 02 40hs semanais
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de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a
execução de obras similares; Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de
processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa; Preparar e transportar materiais,
ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções;
Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de
suas tarefas; Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços; Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Médico
Veterinário

Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento
relativos à área veterinária e zootécnica; prestar assessoramento técnico aos criadores do
município sobre o modo de tratar e criar animais; planejar e desenvolver campanhas de serviços
de fomento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças
transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações existentes no município,
bem como, a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores
sobre problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica
médica e cirurgia veterinárias; inspecionar e atestar o estado de sanidade de produtos de origem
animal; fazer a vacinação antirrábica, em animais e orientar a profilaxia da raiva: pesquisar
necessidades nutricionais dos animais; estudar métodos alternativos de tratamento e controle
de enfermidade de animais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das
atividades próprias do cargo; conduzir veículos de propriedade do Município, executar tarefas
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão

Superior R$ 1.600,00 01 40hs semanais

Professor B –
Língua

Portuguesa

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
Inglês

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário

Superior R$ 1.888,55 01 26h:40 min
semanais
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de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
História

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
Geografia

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e

Superior R$ 1.888,55 01 26h:40 min
semanais
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legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
Ciências

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir

Superior R$ 1.888,55 03 26h:40 min
semanais
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os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
Educação Física

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Professor B –
Matemática

Elaborar planos de aula escolhendo temas, definindo objetivos da aula, selecionando e
confeccionando materiais didáticos, definindo metodologia de ensino e elaborando esquema de
aula; desenvolver atividades pedagógicas de fixação de conteúdo; desenvolver atividades
recreativas em horários estipulados; avaliar os estudantes de maneira formal e não formal a
partir do conhecimento das especificidades da turma, aplicando e corrigindo as avaliações;
diagnosticar necessidades dos alunos e buscando soluções junto aos supervisores; elaborar
relatórios de andamento das disciplinas e dos estudantes e preencher ficha de desempenho dos
alunos; participar de eventos do calendário escolar, confeccionando materiais para decoração
de festas, criando atividades, e trabalhando no evento; atender pais ou responsáveis de alunos
e participar de reuniões pedagógicas e administrativas; acompanhar, com profissional
especializado, o desempenho dos alunos com necessidades especiais; eventualmente, ministrar
aulas em oficinas; ensinar o conteúdo da disciplina registrados no Plano Escolar/Projeto
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME)
e de acordo com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola que estiver lotado; elaborar e cumprir o plano de
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar
os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar o trabalho diário
de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem;
Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa; realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução
da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; zelar pela conservação dos bens
materiais, limpeza e o bom nome da escola e da rede municipal de ensino; executar as demais
normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e
legislação federal, estadual e municipal; participar da elaboração e seleção de material didático
a ser utilizado em sala de aula; analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação,
frequência, infrequência e evasão de alunos; participar na eleição do conselho escolar; cumprir
os horários de chegada e saída estabelecidos pela unidade escolar; comparecer às reuniões
convocadas pela secretaria municipal de educação e ou direção escolar;  manter conduta, dentro
e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA
Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993.

ANO XXVII - Edição nº 0035 Cacimba de Dentro – PB, 28 de Maio de 2019

Professor A –
Fundamental I
(Nível Normal
ou Graduação
em Pedagogia)

Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas nos anos
iniciais do Ensino Fundamental; Ministrar aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental; Elaborar
e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as diretrizes da Política Educacional do
Município e com o Projeto Pedagógico da Unidade Educacional;

Participar de atividades de formação continuada promovidas pela Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer; Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir
e sistematizar material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência do aluno à escola;
Participar de reuniões e outras atividades programadas pelas unidades educacionais e pelas
unidades administrativas da Secretaria de Educação, Esporte e lazer; Cumprir as normas e
diretrizes educacionais, o regimento da escola e o calendário escolar; Participar do processo de
avaliação da unidade educacional; Fortalecer a gestão democrática das unidades educacionais;
Orientar e acompanhar o trabalho do estagiário; Participar do plano global da unidade
educacional; Constatar necessidades e encaminhar o educando aos setores específicos de
atendimento; Participar de atividades cívicas e de promoções internas e externas; Manter-se
atualizado sobre a legislação de ensino; Zelar pela disciplina e pelo material docente.

Superior R$ 1.716,86 06 26h:40 min
semanais

Professor de
Libras

Exercer de forma plena e satisfatória, a função de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de
Sinais/LIBRAS – língua portuguesa, e ainda, oferecerá, em caráter complementar e suplementar
ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às
necessidades específicas dos alunos com surdez, público-alvo de atuação desse profissional,
matriculados em classes de ensino comum das unidades da Rede Municipal de Ensino.

Superior R$ 1.716,86 01 26h:40 min
semanais

Engenheiro
Civil

Leitura de projetos, Planilhas de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia; Fiscalização de
obras e Serviços de Engenharia; Formulação de Laudos Técnicos, Pareceres e Boletins de
Medição; Confecção de Projetos Básicos e avançados de Obras e Serviços de Engenharia; além
de assistência técnica em Atividades inerentes à sua área de atuação no Âmbito da Secretaria
Municipal de Infraestrutura em todo o município e acompanhar obras e conservação dos prédios
públicos, dentre outras.

Superior R$ 1.800,00 01 30 horas semanais

Técnico em
Secretariado

Escolar

Atuar na gestão de registros e documentos escolares auxiliando toda a gestão; Operacionaliza
processos de matrícula e transferência de estudantes, de organização de turmas e de registros
do histórico escolar dos estudantes; Controlar e organizar os arquivos com registros da vida
acadêmica dos alunos, fazer processos de registro de conclusão de cursos e colação de grau,
registrar em atas as sessões e atividades escolares específicas, prestar atendimento ao público,
colaborar na realização do planejamento e gestão escolar, atuar na organização de registros e
arquivos escolares, operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudante,
organizar a formação de turmas e registro do histórico escolar dos estudantes, controlar e
organizar arquivos com registros da vida escolar dos estudantes, registrar em atas as sessões e

Técnico/Médio R$ 998.00 10 40 horas semanais



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO – PB

ADMINISTRAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA
Instituído pela Lei Municipal nº 001/93, de 02 de Março de 1993.

ANO XXVII - Edição nº 0035 Cacimba de Dentro – PB, 28 de Maio de 2019

atividades específicas, informar e orientar o corpo docente a respeito da organização e
funcionalidade de diários escolares.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, EM 28 DE MAIO DE 2019.

ATOS DO CMDCA – COMISSÃO ELEITORAL

ESTADO DA PARAÍBA

MUNÍCÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

Rua Getúlio Vargas, s/no. Centro Cacimba de Dentro - PB

EDITAL nº 01/2019 – COMISSÃO ELEITORAL - CMDCA

Dispõe sobre a divulgação dos cidadãos inscritos no Processo de Escolha Unificada de Conselheiros tutelares 2019.

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL do CMDCA – Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar - do Município de Cacimba de Dentro, constituída por força das Resoluções nº 01 e 03 de 2019, do CMDCA e,

CONSIDERANDO findo o período de inscrição de pretensos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar previsto pelo Edital nº 01 de 2019 do CMDCA – CD, que versa acerca do processo de escolha,
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RESOLVE:

ART. 1º - Publicar a relação de inscritos, conforme item 7.2, b, da Resolução nº 01/2019:

I – Inscreveram-se os seguintes cidadãos:

a) Alcielly Ramos de Araújo
b) Edvaldo dos Santos Nunes
c) Eliana de Oliveira Freitas Luna
d) Elisangela de Oliveira Araújo
e) Flávia de Araújo Costa
f) Francisco Germiniano de Freitas
g) Iraildo Ramos da Silva
h) Iremar Ferreira de Pontes
i) Jaqueline da Silva Costa
j) João Paulo de Oliveira Sobrinho
k) Luzia Galdino dos Santos
l) Maria Isabel Rocha Peixoto
m) Maria Roseane de Oliveira Lima
n) Mirelle Bernardo Silva de Oliveira
o) Renato Pereira Borges
p) Walisson Henrique de Macêdo

II – Os nomes informados no inciso I não se referem a candidaturas deferidas/homologadas, mas, relação de todos os cidadãos que procuraram a sede do CMDCA-CD para entrega da documentação, reservando-se esta comissão a divulgação
posterior da lista de candidaturas deferidas e homologadas e devida abertura do prazo para impugnações.

Cacimba de Dentro-PB, 28 de maio de 2019.

EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA

COORDENADOR DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL – CMDCA/CD


