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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

LEI MUNICIPAL N° 128/2022 de 29 DE JULHO DE 2022. 

 
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS NO ÂMBITO MUNICIPAL 
NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
120/2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

                                                                  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o art. 44 e 
seguintes da Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Os Agentes Comunitários de Saúde e os 

Agentes de Combate a Endemias passam a ter direito a piso 
salarial, para jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 
semanais, de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e 
quatro reais), conforme previsão da Emenda Constitucional nº. 
120/2022, publicada em 06 de maio de 2022. 

 
Parágrafo Único. A aplicação do piso referido no art. 

1º dependerá dos repasses realizados pela União ao Município, 
nos termos dos §§ 8º e 9º, do art. 198 da Constituição da 
República. 

 
Art. 2º Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar 

as modificações oriundas da implementação da referida lei na 
LDO e PPA vigentes, promovendo à compatibilização da ação 
ora proposta. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se os dispositivos em contrário, 
retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2022, revogando-se 
as disposições ao contrário 

 
 

Valdinele Gomes Costa 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL N° 129/2022 de 29 DE JULHO DE 2022. 

 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO 

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

                                                                   
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o art. 44 e 
seguintes da Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir 
Crédito Especial para o Projeto de acordo com o detalhamento 
abaixo: 
04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
1101-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES  
Fonte: 15710000 Transferências do Estado ref. a Convênios 
vinculados à Educação 
4490.51 99 Obras e 
Instalações...................................................... 869.005,67 
Sub 
Total........................................................................................869
.005,67 
 
02.120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 
MUNICIPAL 
Fonte: 16320000 Transferências do Estado ref. a Convênios 
vinculados à Saúde 
3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física............................ 20.000,00 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.........................130.000,00 
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Sub 
Total........................................................................................
...............150.000,00 
 
07.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 1064-
IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 
Fonte: 18990000 Outros Recursos Vinculados 
4490.51 99 Obras e 
Instalações............................................................... 287.795,24 
Sub 
Total........................................................................................
...........287.795,24 
 
08.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
2062-BL DE FIN DA GESTÃO DO PROG BOLSA FAMILIA E 
CADASTRO UNICO  
Fonte: 16600000 Trans. de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS  
3190.13 99 Obrigações 
Patronais......................................................................15.000,00 
Sub 
Total..............................................................................................
..............15.000,00 
2101- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
Fonte 16600000 Trans. De Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social –FNAS 
3190.13 99 Obrigações 
Patronais........................................................................15.000,0
0 
Sub 
Total........................................................................................
......................15.000,00 
2056 – MANUTENÇÃO ATV. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA CRAS/PAIF/SCFV E AFINS 
Fonte: 16600000 Trans. de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social –FNAS 

3190.13 99 Obrigações 
Patronais........................................................................20.000,0
0 
Sub 
Total........................................................................................
....................20.000,00 
 
 
TOTAL...........................................................................................
...............1.356.800,91 
 
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 da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO CONSTITCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO 
 

Cacimba de Dentro, 29 de julho de 2022 
 

 

Valdinele Gomes Costa 

Prefeito 

 

 

 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N° 009/2022 de 29 DE JULHO DE 2022. 

CRIA O FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E 
FIXA CRITÉRIOS PARA O RATEIO DOS HONORÁRIOS 
AOS PROCURADORES, ASSESSORES JURÍDICOS E 
ADVOGADOS PÚBLICOS DO QUADRO DA 
PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.                                                                   

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO-PB, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o art. 44 e 
seguintes da Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 
 

Capítulo I 
DO FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FHS 

 
Art. 1º Fica criado o Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS, 
destinado exclusivamente ao recebimento e distribuição de 
honorários advocatícios de sucumbência devidos nas ações 
judiciais em que a administração direta, indireta e/ou 
fundacional do Município de Cacimba de Dentro for parte. 
 
§ 1º A gestão do fundo cabe ao Procurador-Geral do Município. 
 
§2º O Procurador-Geral poderá nomear, por portaria, dentre os 
membros da procuradoria, um responsável pela gestão da Conta 
do Fundo Especial de Honorários Sucumbenciais. 
 
Art. 2º Constituirão as entradas financeiras do Fundo de 
Honorários Sucumbenciais - FHS: 
I - os valores pagos, a título de honorários advocatícios, oriundos 
do pagamento de débitos devidamente constituídos em dívida 
ativa; 
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II - os valores advindos do levantamento de alvarás judiciais 
referentes a honorários advocatícios em processos nos quais o 
Município de Cacimba de Dentro seja parte; 
III - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações 
financeiras dos recursos do Fundo de Honorários Sucumbenciais 
do Município de Cacimba de Dentro; 
IV - quaisquer valores cujo recebimento for decorrente da 
atuação dos Procuradores e/ou assessores jurídicos. 
 
§ 1º Os valores a que se refere o artigo não poderão ser 
revertidos, a qualquer título, ao Tesouro Municipal. 
 
Art. 3º Os honorários advocatícios serão devidos nas ações 
ajuizadas em âmbito judicial ou extrajudicial a partir da 
publicação desta Lei, bem como para as ações pretéritas, em 
curso ou não. 
 
§ 1º Os valores de que trata a presente Lei Complementar, serão 
repassados aos seus titulares, na forma e prazo fixados nos arts. 
4º, 11 e 12, desta lei. 
 
§ 2º O setor responsável pelos pagamentos dos servidores 
consignará os valores dos honorários na folha de pagamento dos 
membros da Procuradoria Geral que fizerem jus, sob a rubrica 
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS". 
 
§ 3º Cabe à Secretaria responsável proceder à retenção em 
apartado do Imposto de Renda na fonte dos valores 
especificados e pagos na forma do § 1º, cujo produto desta 
arrecadação caberá à União, nos termos do art. 153, III, c/c 
art.158, I, da Constituição Federal. 
 
§ 4º Os valores percebidos como honorários advocatícios 
sucumbenciais pelos membros da Procuradoria Geral, nos 
termos desta lei, não se incorporam ao seu padrão de 
vencimento, para qualquer efeito, não gerando, portanto, 
direito futuro. 

 
§ 5º Os honorários advocatícios sucumbenciais não constituirão 
base de cálculo para fins de incidência de contribuição 
previdenciária. 
 
Art. 4º Os recursos disponíveis no Fundo de Honorários 
Sucumbenciais - FHS, serão distribuídos, na sua totalidade, entre 
os membros da Procuradoria Geral, de forma igualitária, através 
da divisão de todo o saldo existente na conta do Fundo até o dia 
20 de cada mês. 
 
§ 1º Não farão jus ao recebimento de honorários, os membros 
lotados na Procuradoria Geral do Município que não tiverem 
atuado no respectivo processo de conhecimento que gerou o 
crédito ou que não estivessem na investidura do cargo quando 
da constituição do crédito. 
 
§ 2º O pagamento mensal dos honorários sucumbenciais de que 
trata essa lei, somados às demais verbas remuneratórias, devem 
estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal; 
 
§ 3º Acaso o valor disponível em conta não possa ser repassado 
em sua integralidade dentro do mês, em virtude da limitação 
indicada no parágrafo anterior, o saldo remanescente 
permanecerá em conta para ser distribuídos nos meses 
subsequentes. 
 
§ 4º Acaso haja somente um membro em efetivo exercício na 
Procuradoria Geral, ou tenha sido o único que atuou no processo 
de conhecimento que gerou o crédito, este será contemplado 
com todo o valor disponível na conta do fundo, na forma do 
caput deste artigo, respeitados os limites do parágrafo anterior. 
 
§5º Acaso não haja nenhum membro da Procuradoria Geral que 
tenha atuado no processo de conhecimento que gerou o crédito 
de honorários de sucumbência, os valores serão distribuídos, de 

forma igualitária, por todos os membros em regular exercício no 
momento em que o crédito aportar aos cofres do Tesouro 
Municipal. 
 
Art. 5º O Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS será 
fiscalizado pelo Colégio de procuradores do Município, 
composto por todos os beneficiários de que trata o art. 4º desta 
lei, cujas decisões serão tomadas por maioria simples, ficando 
todos os membros em atividade, responsáveis pela 
movimentação e prestação de contas dos recursos do fundo. 
 
Art. 6º No que se refere aos honorários sucumbenciais de que 
trata esta lei, compete ao Colégio de Procuradores: 
 
I - editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição 
dos valores dos honorários de sucumbência; 
II - fiscalizar a correta destinação dos honorários sucumbenciais; 
III - adotar as providências necessárias para que os honorários 
sucumbenciais sejam creditados pontualmente; 
IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas responsáveis 
as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à 
apuração, ao crédito dos valores e à identificação das pessoas 
beneficiárias dos honorários; 
VI - editar seu regimento interno. 
 
Parágrafo único. O Colégio de Procuradores terá o prazo de 30 
(trinta) dias para editar seu regimento interno e as normas 
referidas no inciso I do caput, a contar da publicação desta lei 
complementar. 
 
Art. 7º Colégio de Procuradores expedirá instruções normativas 
referentes à organização, estruturação e funcionamento do FHS, 
obedecidas as normas legais vigentes. 
 

CAPÍTULO II 
DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA 
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Art. 8º Fica regulamentado o rateio dos honorários advocatícios 
decorrentes da sucumbência, auferidos nas causas defendidas 
pelos membros da Procuradoria Geral. 
 
Art. 9º Nas ações judiciais de qualquer natureza, de 
competência da Procuradoria Geral, em que for parte o 
Município de Cacimba de Dentro, seja da Administração direta 
ou indireta, os honorários advocatícios fixados por 
arbitramento, por acordo ou por sucumbência, serão 
depositados no Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS para 
rateio na forma desta lei. 
 
§ 1º O disposto no caput deste artigo tem validade para todas as 
ações ainda que ajuizadas antes do advento desta lei, que 
estejam em andamento ou não. 
 
§ 2º Os honorários previstos no caput deste artigo são verbas de 
natureza privada, não fazem parte do orçamento público, não 
constituem encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos 
exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora. 
 
§ 3º Os honorários não integram o subsídio e não servirão como 
base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra 
vantagem pecuniária. 
 
§ 4º No caso de pedido de parcelamento extrajudicial 
protocolizado após o ajuizamento da ação executiva fiscal, ou 
em se tratando de parcelamento judicial, o valor dos honorários 
advocatícios será de 10% (dez por cento) do valor total 
parcelado e pago em até 05 (cinco) prestações. 
 
§ 5º O percentual a que se refere o § 4º será previamente 
noticiado ao optante pelo parcelamento, cabendo à Secretaria 
da Fazenda informar o número da conta corrente do Fundo para 
fins de depósito/transferência eletrônica, bem como instruir o 
depositante que o faça de forma identificada. 

 
Art. 10. Não receberá os honorários que trata esta lei, o titular 
do direito que se encontrar em qualquer das seguintes 
condições: 
 
I - em licença para tratar de interesses particulares; 
II - em licença para atividade política; 
III - em licença para o serviço militar; 
IV - em licença para acompanhamento do cônjuge ou 
companheiro; 
V - no exercício de mandato eletivo; 
VI - aposentado ou inativo; 
VII - exonerado ou demitido; 
VIII - posse em outro cargo, desde que dela se verifique 
impossibilidade de acumulação de cargos; 
IX - quando suspenso em cumprimento de penalidade 
disciplinar; 
X - quando cedido a outro Ente ou Poder; 
XI - afastados para cursos de pós-graduação strictu sensu; 
 
Art. 11. Os valores relativos aos honorários advocatícios serão 
levantados pelo Colégio de procuradores e transferido 
automaticamente para a conta bancária específica do Fundo de 
Honorários Sucumbenciais - FHS. 
 
§ 1º O Procurador-Geral do Município ou membro da 
procuradoria atuante no processo deverá requerer que os 
honorários advocatícios sejam objeto de alvará apartado, bem 
como que sejam creditados na conta bancária específica do 
Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS. 
 
§ 2º Nos processos em que o alvará ou ordem de pagamento, 
Requisição de Pequeno Valor ou precatório for expedido em 
favor do Município de Cacimba de Dentro, assim como nos casos 
em que houver pagamento administrativo, a Secretaria 
Municipal de Administração deverá proceder a imediata 
transferência dos valores relativos aos honorários advocatícios 

para a conta bancária específica do Fundo de Honorários 
Sucumbenciais - FHS. 
 
Art. 12. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou 
ato administrativo que retire, no todo ou em parte, dos 
beneficiários o direito à distribuição dos honorários advocatícios 
sucumbenciais de que trata esta lei. 
 
Art. 13. Na regulamentação da execução orçamentária do 
Município não serão admitidas restrições de qualquer natureza, 
por envolver transferência de verbas pertencentes em caráter 
privado e de cunho alimentar aos membros da Procuradoria 
Geral enquadrados na presente lei. 
 
Art. 14. Os honorários enquadram-se como valores por ingresso 
extra orçamentário, conforme art. 3º, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 4.320/1964. 
 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO 
 

Cacimba de Dentro, 29 de julho de 2022 
 

 

Valdinele Gomes Costa 

Prefeito 

 


