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ESTADO DA PARAÍBA
MUNICIPIO DE CABEDELO

GABINETE DO PREF/4.71?)

DECRETO " 3! DE 29 DE ABRIL DE 2921

PRORROGA A VIGENCIA DO
EROÇRAMA DE CONCILIAÇAO
JURIDICO-FISCAL DE CABEDELO.
CONCILIA-CABEDELO, CRIADO
PELA LEI MUNICIPAL N"2392/2020, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 22, 5 8ª, inciso II, da Constituição do Estado e no
Art. 73, Inciso IV da Lei Orgânica do Município de Cabedelo, e,

CONSIDERANDO O disposto no art. 10 da Lei
Municipal nº 2092/2020;

CONSIDERANDO a relevância do Programa para o
incentivo da regularização fiscal dos contribuintes do Município de
Cabedelo;

DECRETA:

Art. lº Fica prorrogado a vigência do Programa de
Conciliação Jurídico—Fiscal do Município de Cabedelo - CONCILIA-
CABEDELO. criado pela Lei Municipal n" 2.092, de 28 de dezembro
de 2020, pelo prazo de 60 dias.
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GABINETE no PREF/CHI)

Parágrafo único. O prazo estabelecido no “caput" se
iniciará imediatamente no dia posterior ao lim dO prazo estabelecido
no parágrafo único do art. 1“ da Lei Municipal nº 2392/2020,
estendendo-se de 01 de maio do corrente ano até 29 dejunho de 2021.

Art. 2“ Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário.

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de abril de 2021;
198º da lndependencia, 128U da República e o4º da Emancipação PoliticaCabedelei se. ,,/ /// , .» //

VITOR HU :O PEI/KOTO CASTELLIANO
PREFEITO/,
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Lei nº 2.114 De 29 de abril de 2021.

RECONHECE COMO PATRIMÓNIO
CULTURAL E IMATERIAL DO
MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB) 0
PÓR DO SOL DO DIQUE DE
CABEDELO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB):

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. lº Fica reconhecido o “Pôr do sol do Dique de
Cabedelo” como Patrimônio Cultural e Imaterial do Municipio de
Cabedelo,

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3“ Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de abril de
2021; 1980 da Independência, 129" da República e 64º da
Emancipação Política Cabedelense. '
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Lei nº 2.115 De 29 de abril de 2021.

RECONHECE COMO PATRIMÓNIO
CULTURAL E [MATERIAL DO
MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB) O
PÓR DO SOL DE JACARÉ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB):

Faço saber que O Poder Legislativo decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. lº Fica reconhecido o “Pôr do sol de Jacare” como
Patrimônio Cultura] e Imaterial do Município de Cabedelo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3“ Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Cabedelo (PB). aos 29 de abril de
2021; 198" da Independência; 129“ da /República e 64º da
Emancipação Política Cabedele/née. . ,! //, > / ' /

;/.£'— £
VITOR HUGO PE O CASTELLIANO
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Art 218. Constituem petrimauiu cultural brasileira as bens deVETO TOTAL natureza material a imaterial, tamªdns individunimante nu em
cunjumn. purtadures da referência a identidade, a agen, a memnria

Senhora Presidente da Câmara Nlunicipal de Cabedelo, das diferentes gruuus furmadnras da snuiedadn brasileira, nas quais
suinuluam:

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. |,asfurmªsdggxpressªu;
Sl, êZº de o art. 73, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, por Ii»nsmudusdenriar,fazereviver;
considerar inconstitucional, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº III - as rriaçnns cientificas. aritstinas & tecnologicas;
059/2020, que ”Reconhece como patrimônio Cultura! e material da W ' ªS ªhfªªl “biºmª: dncumentus. ªdiliºªçªªª ª demªis ªsºªçªª
Mmícípio de Cabedelo (PB) o Monumento de Nossa Senhora dos ””ª““ªdªª ªªªlªªªíªªlªºªªª ª""ªli'ªº'"ª"|1“rªiªª

V — us :uniuntus urbanas e sítios de vaiar histnricu. paisagística, artistica.Navegantes de autoria da Vereadora Graça Rezende. , . , . .
arqueulúgmu, paleunlulúgicu. EEElÚgiCEI e CIEl'IlÍfICB

W 5 lª |] FIIIlBI' Pública, com e :ulahnraçãn da unmunidade. prnmuvzrá &. protegerá n pan-imunin cultural brasileira. pur main da invemárius,
E certo que a intenção da propositura é louvável, pois o ragistrns, vigilancia, lumhamzntn e desanrnpriaçan. a da nim-as

Monumento de Nossa Senhora dos Navegantes possui importância [ fur-mas ªº ªªªªiªlªmªªt" Pf'ªªªl'l'ªiªª-
histórica para os cabedeienses, entretanto, a negativa de sanção que
ora subscrevo cinge—se na existência de vício de iniciativa da presente Portanto, conforme transcrito acima, 0 Poder Público
propositura, pelas razões que passo a expor: promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, que é formado

pelos bens materiais e imateriais referentes à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento,
desapropriação e outras formas.

0 Diploma Constitucional estabelece no art. 66, 91“,
que o Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente o
Projeto de Lei, caso o considere inconstitucional, vejamos: .“. É..” ,“.i.w

Art. BE. A Ease na quai tenha 3de concluida a vntaçãu enviará n Ademªlªª & Cºnªhmlªªº Federal, nº ªulãº A)” “lusºs
prujstu de lei ao Presidente da República. que, aqulcsnendu, u "1 e lV, CSCIªreºe que º MlijíPlº tªmbém Pºª-ªllí Cºmpelêndª
sancínnara. comum para proteger monumentos e impedir a evasão, destruição e

, , , , , descaracterização de bens de valor histórico, artístico ou cultural.
5 lª Se u Presrdente da Republica cunstderar u pruielu, nu indu uu V . _em parte innnustitunlnnal uu contrária au interesse pública. ela-se.
vriá—iu-á tnial nu parcialmente, nn [iram fla nuinm flies vitais.

Cªmªdªs dª dªlª dª Pºªªhlmªnmv º ªªmªniªªfª' de"?" dº i Ari ZS.Écumpet&nuiacumum da Unitindns Estadisdu Distritu Federais
quarenta e uitu haras. au Presidente da Senado Federal us mulivns dus Municípios:riu vetu, i
(GRIFEI) lll — prnteger as durumentns. as abras e nutrus bens da vaiar histórica.

artistica e cultural, ns mnnumentns. as paisagens naturais notáveis a as

Com fulcro no princípio da simetria, a competência ªmºs ªrquªºmª'ªºªª
_g_______L___g______le lªlªt'vª dº Presrdente dª Re "bhcª se ' “ªlª ª dos demais i|V—impediraavasãn.ndastruiçªneadascsranturizaçau de nhras de

/ , i arte & Ila outras bens da valnr histórica, artístico uu cultural:o %
““Dº ºª PARAÍBA Milªãféil'ffà'âãªmã'ãâwMUNICÍPIO DE CABEDELOh . . ." . . . , , _ . .

Cb efes ddo Eãrecªltivo, seiamd edles estaduais ou municipais: Apos a analise do Prºjeto de Le] nº 059/2020, queº servª as ªs e" ªs calhª" ª es“ “Reconhece como patrimônio cultural e material do Municipio de
Cabedelo (PB) o Monumento de Nossa Senhora dos Navegantes" 8

Nesse contexto, a Lei Orgânica Municipal, no seu art. considerando as informações contidas na doutrina, e possivel constatar
51, QZ“, também estabelece: que os bens materiais são protegidos por meio de tombamento.

i Ari. Sl. [| prujetu de 'El aprnvadu pela Câmara será, na prazn de II] ASSÍIU, 0 Decreto—lei n" 25/l937, que ºrgªnizºu ª
4 (dez) Elias uteis, enviadu pelo seu Presidente eu Prefeito Municipal que, proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, previu que, paracnnnnrdandnnsanniunará nuurazn de lã (quinzeldias úteis. que os bens móveis e imóveis sejam integrados ao patrimônio
52” p i . N' M. l » “iii “ 1 _ 'd , histórico e artístico nacional, faz—se necessário a inscrição em algum

' . ”º_º iª em] '“n'º'pª Funªi ,em D “m'ª?“ “" ª ª" em pºrtª dos Livros do Tombo, conforme disposto a seguir:Inconstitunlnnnl uu runtráriu au interesse publica, vetá—ln-á iutal nu
parcialmente, um uma de lã (quinze) dias úteis, nuntadus de dale du
recebimento, & comunicará, dentro de 48 (quarenta e alta) huras em
Presidente da Câmara, ns mativus da veia.

iGRlFEIl

Art |" Ennstiiui n pairimnnin histórica e artística nauiunal u nuniuntu
dns bens móveis : imúveis existentes na país E cuja cnnsarvaçlu
suja de interesse público, quer pui- sua vinculaçnn n Falas

, memoráveis da histaria da Brasil, quer- pur seu excapniunal valnr

i erqueniagícn nu etnográfica. bibliográfica nu artística.

I

i

i

Importante salientar que a Lei Orgânica Municipal
deve está em consonância com os principios delineados pelas
Constituições Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do

E lª Ils bens a que se refere !: presente eriign sú SBI'EII cnnsidnradls
parte integrante da patrimoniº historica & artistica nacional. depuis
de inscritos superada nu agrupadamenta num da: riu-Iru Livros da

“1129 dª Cºnsnmlçªº Federªl" ] Tnmbu, da que trata n art, 4ª desta lei.
Trata-se de expressão do chamado Princípio da É E Zª Equiparam—se aus bens a que se refere a presente artigu & sau'. ' - : ' _ , , ,— . a — . _ - também sujeitas a iumbamentn as munumantus naturais. hem comu us

Simetria segundo o qual os” Estados eMnniCipios deverao respeitar, Emªs E pªisagens que impurig ªnswer & pmmg“ pela fªçª” "mam
"0 ªmbitº de suªs CºmpetenClªs ªumnomªsa ªs regrªs dº Prºcessº cum que tenham sidu datados pela natureza nu agenciadus pela indústria
legislativo federal de tal modo que a Constituição Estadual e a Le1 , humana.
Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal,
conforme consta na parte final do caput do art. 25 da Carta Maior. Lºgo, está demonstradª & possíbtlldªde do Monumento

de Nossa Senhora dos Navegantes ser considerado parte integrante do
patrimônio histórico e artistico municipal, tendo em vista que está
relacionado a fatos memoráveis da história de Cabedelo e, por isso, há
interesse público na sua conservação. Assim, poderia ser inscrito no
Livro do Tombo Histórico.

Nesse contexto, iremos demonstrar que o Autógrafo em
comento (: inconstitucional, por vício de iniciativa, conforme
cxplanarcmos a seguir.

Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 216, da
Constituição Federal traz o conceito de patrimônio cultural brasileiro.
V cja se:

Resta comprovada, então, a aptidão do Município para
realizar o tombamento de bens materiais de valor histórico, uma vez/ u, 1
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que ele possui a competência comum para proteger monumentos, de
acordo com o artigo 23, incisos lll e IV, da Constituição Federal.

Contudo, apesar de existir a comgetência comum do
Município e de outros entes públicos para a proteção dos
monumentos, as jurisºrudências dos Tribunais são no sentido de
ªe o Poder Executivo é o único ente que possui atribuição para
realizar o tombamento, como pode ser observado abaixo, em decisão
do Supremo Tribunal Federal:

”AÇAD DIRETA DE INCDNSRÍUCIDNALIDADE. LEI DISTRITAL N, |.7I3. DE 3 DE

SETEMDRD DE 1.557. DUADRAS RESIDENCIAIS DD PLAND PILDTD DA ASA

NDRTE E DA ASA SUL. ADMINISTRAÇAD PDR PREFEITURAS DU ASSDCIAÇDES

DE MDRADDRES. TAXA DE MANUTENÇÃD E CDNSERVACAD. SUDDIVISÃD DD

DISTRITD FEDERAL FIXACAD DE DDSTACULDS DUE DIFICULTEM D lRÃNSITD

DE VEÍCULDS E PESSDAS. DEM DE USD CDMUM, TDMBAMENTD.

DDMPETÉNCIA DD PUDER EXECUTIVD PARA ESTABELECER AS

RESTRIÇDES DD DIREITU DE PRDPRlEDADE. VIDLABÃD DD DISPDSTD NDS

ARTIDDS Zª, 32 E 37. INCISD XXI. DA CDNSTITUIÇAD DD BRASIL. I...) 5. D

tombamento é constituido mediante ato do Poder Executivo que
estabelece o alcance da limitação ao direito da propriedade.
Incompetência do Poder Legislativo no que toca e essas rastriçitas.
pena de violação ao disposto no artigo 2" da Constituição do Brasil.
E É incabível a delegação da execução de determinados serviços públicos
as "Prefeituras" das quadras. bem como a instituição de taxas
remoneratúrias. na medida em que essas "Prefeituras" não detém
capacidade tributaria. 7. Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. HIS/D'] do Distrito Federal."

(STF — ADI nº. ITDD/DT; Rel. Ivlin. Eros Grau. Dde ILDDDD)

Na mesma linha, há decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que considerou o tombamento como procedimento
administrativo de iniciativa única e exclusiva do Poder Executivo,
conforme exposto a seguir:

& "AIJMINISTRARVU - MUNICIPIEI DE PDÇUS DE CALDAS - AÇÃD ovo PUBLICA 'A PRETENSÃI] nE ANIILAÇÃD DA LICENÇA anEEnion PARA oEsnmn ARFA

ioE rntsmoçio PERMANENTE PARA EXPLURAÇÃU & EALIXITA i
| TDMEAMENiD - tEi tiª ini/ss , REALIZAÇÃO DE PERICIA com - NAD
JEUMPRUVAÇAI] DA IRREGULARIDADE APDNTAIJA . tEEITIMIDABE DA

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABEDELO

l AUTDRIZAÇAD DISCIITIDA - PFDIDR .lIllRAllD IMPRDCEDENTE - RFCIIRSD I

IMPRDVIDD. D tombamento realiza-sa através de um procedimento &
administrativo vinculado, da iniciativa única e exclusiva do Poder
Executivo, não sendo, portanto. viavel, possível e muito menos
constitucional que o mesmo se faça mediante lei, seja da que
natureza far, pena de se estar promovendo eutantico ofensa ao
principio da separacªo dos poderes previsto na Constitolçao Federal,
A Lei nº ATR/EE (Codigo Florestal). com a redaçao dada pela Medida
Provisória nª ZIBE-B7 de 24.DB.DI, disciplina sobre a supressão de
vegetação em áreas de preservação permanente. Não demonsoada pela
apelante a legitimidade do direito buscado, prova esta que lhe competia a

teor do previsto no art 333, |, CPC, inviável revela-se o provimento do I] presente apelo." )
I

I

; (TJMG - Processo nº. l.D5I5.D2.DZDZED-E/DDI: Rel. Desemh. Edvaldo
Lªoige dos Santos; Dd SLIDAID)

Vejamos, ainda, outro entendimento do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais em sentido semelhante ao anterior:

AÇÃD DIRETA DE INCDNSTITUCIDNALIDADE. TDMBAMENTÍ]. ATB

TIPIEAMENTE ADMINISTRATIVD. ATRIBUIEAD DD PUDER EXECUTIVE.
ATD CDNCRETIZADD MEDIANTE LEI. IMPDSSIBILIDADE. PRINCÍPIU DA

INDEPENDENCIA E SEFARAÇAD DDS PDDERES, VIULAÇAD. E
tombamento & ato tipicamente administrativo, através do qual o
Poder Público inter-iam na propriedade para omega-Ia de
mutilaçoes e destruir,-ites, no escopo de preservar o patrimonio
cultural. tratando—se de atividade administrativa, a não legislativa.
Não se atribui ao Poder Legislativo competência para estabelecer.
mediante lei, o tombamento de determinado bem, sob pena de
violação ao princípio constitucional de independência & segaraçao
dos Poderes. VV. D tombamento pode ser efetivado por Lei. A própria
Eonsdtoigao Federal (art lei partiª) e a Constituição Mineira (art Lili)
efetivarem inmhamenlns de sítios e serras de valor cultural reconhecido.

D referido ato constitui uma das formas de intervenção do Poder Público
na propriedade privada, com o objetivo de proteger determinados bens
considerados de valor historico ou artistico, inscrevendo-os em um dos

Livros do Tombo e sujeitando o proprietário a certas restriçnes, instituto
que & disciplinado. no plano Federal. pelo Decreto-Lei nº 25/37. D
tombamento aperfeiçoa—se ati'aves de um procedimento composto de
varios atos preparatorios e essenciais a sua validade. sequência a ser
observada pelo Poder Público. Não observados tais pressupostos.
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I configura-se um caso de má execução da lei e, portanto. uma ilegalidade - I
mas sem atingir a esfera maior da inconstitucionalidade. I

' (ld—ME - Ação Direta inconst IDDDDIZISDTDSZDDD MD, Relator: Antonio I

I Sérvulo. Data de Julgamento: 24/D7/2Dl3, Drgao Especial / DRDAD I

| ESPECIAL. Data de Publicação: Di/lt/ZIJIR) %

Ademais, o Tribunal de Justiça de Goiás também
proferiu decisão no mesmo sentido, isto é, de que o tombamento é
matéria de competência privativa do Prefeito Municipal. Eis o teor da
decisão:

I AÇÃD DIRETA DE INCDNSTITUEIDNALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº EdlE/ZDIA.

DISPDE SDBRE D TDMBAMENTD, REGISTRE E ENDUADRAMENTD DIJ

MDRRD DD MENDANHA E DAS MANIFESTAÇDES RELIGIOSAS
REALIZADAS NADUELA AREA. CDMD INTEGRANTES DD PATRIMDNID

HISTDRICU E CULTURAL DD MUNICÍFID DE GOIANIA. MATÉRIA DE

BDMPETENCIA PRIVATIVA DD PREFEITIJ MUNICIPAL. PRDJETD DE LEI

DE AUTURIA DE VEREADIJR. VlBlD DE INICIATEVA.
IRCDNSTFTUCIDNALIDADE RECDNHECIDA. !. D tombamento &

constituido mediante ato do Poder Executivo. que estabelece o
alcance da limitação ao direito da propriedade. Incompetência do
Poder Legislativo no que toca e essas rostrlçnas. pena de vlolaçlto ao
disposto no artigo 2ª de Constituiçao do Brasil. (A..) (STF. ADI l7D8 IJF.
Rel-. Min, Eros Ciao. Dje-I72. DIVULE. li-DH-ZDDE. PUBLIC; IZ-DB—EDDD. 2,

Possuindo a norma impugnada (Lei Municipal n.“-ª D.AID/ZDIA) patente

caráter regulamentar (tombamento de área pública). a competencia
para a sua iniciativa e privativa do Chale do Executivo local. Diante
deste cenário. constatado o fato de que o Projeto da Lei, que originou
a norma referida. o de autoria do um vereador, em evidente afronta
a autonomia politico do ente municipal, a declaraçao da sua
Inconstitucionalidade a medida que se impna. piii' afronta aos artigos

2”, 37. inciso XVIII, alinea &. e 77, incisos I e II, todos da Constituição do
Estado delicias c/c artigo 84, inciso VI. alinea a, da CF/Dll ADAD DIRETA
DE INCDNSIIIUCIUNALIDADE JULGADA PItUCLUENIE.

(Td-DD — ADI: DIADEDBZDIEDDDDDDD, Relator: DES. FRANCISCD VILDDN

JDSE VALENTE, Data de Julgamento: DD/DZ/ZDI'L CDRTE ESPECIAL Data de

." ' " , Dd 222I de D3/D3/2Dl7)

Dessa forma, o conteúdo apresentado no Projeto de Lei
nº 059/2020 viola a jurisprudência dos Tribunais, bem como o
disposto no artigo 2º, da Constituição Federal. Vejamos:

].
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l Art Zª. São Poderes da Uniao. independentes e Itarrndnicos entre si, o l
LLegisIatii/o, o Executivo e o Judiciario. ]

O Projeto de Lei nº 059/2020, portanto, transgride
frontalmente o principio da separação e harmonia entre os poderes,
positivado no artigo 2º, da Constituição Federal e, por simetria, e Lei
Orgânica do Municipio de Cabedelo.

Nesse contexto, no que concerne à iniciativa de leis
que disponham sobre o reconhecimento de bens materiais como
patrimônio cultural e material, protegido por meio de
tombamento, a jurisprudência entende que a iniciativa é
privativa do Chefe do Poder Executivo.

Como se observa, o Autógrafo em comento é
formalmente inconstitucional, uma vez que usuma atribuição
reservada unicamente ao Prefeito Municipal, tendo em vista que
compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo reconhecer
monumentos de valor histórico como patrimônio cultural e material do
Municipio, cabendo-lhe realizar o tombamento desses bens materiais.

Assim, como já extemado, apesar da brilhante
iniciativa, padece de constitucionalidade, impondo—se o veto.

Estas, Senhora Presidente, são as razões que me
conduziram a vetar integralmente o Projeto de Lei em tela, as quais
ora submete à elevada apreciação dos Senhores Membros desta Casa
de Leis.

Cabedelo, 29 de abcii de 20271. /“" ,, /,
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VETO TOTAL

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Cabedelo,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 51,
ê2º ele o artigo 73, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, por considerar
contrário ao interesse público, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº
019/2021, que “Reconhece como patrimônio do Município de Cabedelo
—— PB 0 Movimento Maio Amarelo e adota outras providências”, de
autoria do Vereador Evilásio Cavalcanti.

RAZÓES DO VETO

Embora reconheça os bons propósitos que nortearam o
legislador cabedelense, vejo-me, no entanto, impedido de sancionar o
Projeto de Lei nº 019/2021 , pelos motivos que passo a expor.

A Constituição Federal estabelece no artigo 66, 51“, que o
Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente o Projeto de
Lei, caso o considere contrário ao Interesse Público, vejamos:

Art. BE. A Base na qual tenha side euneluida a vutaçan enviará u
prnietu da lei eu Presidenta da República. que. aquiescende, ::

' saneiunará.

| em parte. inrnnstituciunai uu contrarie se interesse gahilee.
velá-lu-á lului uu parcialmente, nu preze de quinze dias uteis,

Isentarlns da data de recebimento. e enmunieara, dentre de
quarenta e eito haras, em Presidente de Senade Federal es mntives

i ãlº Se n Presidente da República sensiderar e projeto, eu tudo uti %

, de veto, i
Com fulcro no princípio da simetria. a competência

legislativa do Presidente da República se iguala a dos demais Chefes do
Executivo, sejam eles estaduais ou municipais, observadas as devidas
peculiaridades.

Nesse contexto, a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo
51, âZº, também estabelece:

l Art. El. l] prnjetu de lei apruvade pela Câmara sera, nn preze de lD [

(dez) dias úteis enviada pela seu Presidente eu Prefeito Municipal que. 'i rnnenrdanrln. n sanrinnará nn prmn de lã (quinze) dias úteis

i 52" Se u Pt aleilu Municípal tunsidel er u uiuieiu uu tudu eu um pai le, i

i innenslituriunal eur: nenlrárie eu interesse gúhlieu vetá- Iu- -á tntal ou i

parcialmente. nu eram de lã (quinze) dias úteis, centadus de data de |recebimentu, a comunicará dentre de 48 (quarenta e frite) ),hures en

| Presidente da Câmara. es mntivns du veiu |

Importante salientar que a Lei Orgânica Municipal deve
estar em consonância com os principios delineados pelas Constituições
Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do artigo 29 da
Constituição Federal.

Trata-se de expressão do chamado Princípio da Simetria
segundo o qual os Estados e Municípios deverão respeitar, no âmbito de
suas competências autônomas, as regras do processo legislativo federal de
tal modo que a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal sejam
srmétricas à Constituição Federal, conforme consta na parte final do caput
do artigo 25, da Constituição Federal.

Com isso, cumpre destacar que o artigo 216, da
Constituição Federal traz o conceito de patrimônio cultural brasileiro.
Veja,-se:

Art 215. Eunstituem eatrimnnie cultural hresileirn es bens de &, natureza material e imaterial. tnmsdes individualmente eu em

eenjunte, pertaderes de relerenela a Identidade, à ação, e memdria '

, dns diferentes grupes lermednres da seriedade brasileira. nos quais *l se incluem:

i I— as ler.-nas de expressªm: ,
|l - as modus de criar. fazer e viver: '
Ill - as criações cientiiicas, artísticas e teennlúqiras; ,W - as nhras, utijetus, derumentsz, ediliraçnes e demais espaço::

| destinadus às manifestações artistica-culturais: l
V- us cunjuntns urbanas e silius de valer liisttiricu. paisagística, artistica.

l erqueniqgirq, paleuntuingire. ecqlngien e científica. i

5 lª [l Puder Publius, sem a enlabureçee de eumunidade, premeverá e i
| prutenera e patrimtlnin cultural brasileiro, per mein ile inventárins,

/ .
L/
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registres, vigilancia, tembementn e desepreprieçae. e de eulras ]Lfnrmas de ' e preservação

Conforme transcrito acima, o Poder Público promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, que é formado pelos bens
materiais e imateriais referentes à identidade, ;] ação e à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, por meio de
inventários, registros, vigilâncta, tombamento, desapropriação e outras
formas.

Ademais, a Constituição Federal, no artigo 23, incisos III e
IV, esclarece que o Município também possui competência para proteger
bens de valor histórico, artístico e cultural e impedir a evasão, destruição e
descaracterização desses bens. Veja—se:

| Art 23 anmnetênria cumum da União, rins Fstedns. dn llistrítn Federal e"
das Municipios:

1 III — pruteger as ducumenlus. as obras e entres bens de Vªlnl'i

histúricu, artístico e cultural, es munumentns, as paisagens naturais |

numveis e es sitins arquenldgieus; !
W A impedir a evesen, a destruição e & descaracterizeçae de DlJFaS de

. arte e de anime bens de veler hlstúríee. erltstlen eu cultural.

Assim, observa—se no artigo lª, do Projeto de Lei nº
019/2021, que o legislador busca reconhecer o Movimento Maio Amarelo
como patrimônio cultural o imaterial do Municipio de Cabedelo.

O Movimento Maio Amarelo tem o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em
todo o mundo. Trata-se de movimento internacional de conscientização
para redução de acidentes de trânsito. Em 2021, o tema é “Respeito e
Responsabilidade: pratique no trânsito”.

No entanto, e' necessário destacar que bens imateriais são
protegidos por meio do registro, conforme estabelecido no Decreto nº
3551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do
Patrimônio imaterial e dá outras providências. V eja-se:

Ar t Iº Fica instituido u Registre de Bens Culturais de Natureza
| Imaterial qua cnnstituem pawimonie cultural rasileir u. ,

L/

O 51“ do artigo 1“, do Decreto nº 3551/2000 mencionou os
LlVrOS em que serão realizados os registros dos bens imateriais e o
conteúdo de cada Livro, como pode ser observado a seguir:

Art. lª. Fica instituída 0 Registra de Bens Culturais de Natureza lniateruir
que constituem petrimftniu cultural brasileiro.

à" lª Esse registre se fare em um das seguintes livres:

ª | — livre de Registro dns Saberes, ende seram inserilus cenhecimentus e
modes de lazer enraizadas nn cutidlnnu das cumunidades:

ll - Livre ile Registre das Celebreçnes, ende sarau inseritus rituais e
lestas que marcam a vivencia rnletiva dn trabalhe ria religinsirlade riu
entretenimentu e de autres práticas de vida sueial:

III — Livre de Registre das Furmas de Expressa», ende serán inscritas
manifestaçnes literárias, musicais, plásticas. cênicas & lúdicas:

IV — Livre de Registre des Lugares. ende serau inscritas mercedes.
feiras. saniuáries. praças e demais espaços onde se cnnnentram e
reproduzem práticas culturais seletivas.

Ao analisar todos os incisos acima, constata—se que o
Movimento Maio Amarelo não se enquadra em nenhum deles, ou seja, não
há como protegê—lo por meio de registro, que seria a forma adequada para
resguardar bens imateriais.

Logo, tendo em vista que não há como registrar o Movimento
Maio Amarelo, conclui-se que ele não se configura como bem imaterial e,
por isso, não poderá ser reconhecido como patrimônio cultural e imaterial
do Municipio de Cabedelo, conforme disposto no artigo lº, do Projeto de
Lei nº 019/2021.

Estas, Senhora Presidente. são as razões que me conduziram
a vetar totalmente o Projeto de Lei em tela, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros desta Casa de Leis.

Cabedelo, 2/91 de tih/titles 1202 1.," // //" /(, ,.% ,
VITOR HUGO PEIX37/0 CASTELLIANO/'Prev ito
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PORTARIA Nº 025/2021IGSIGMCISSM

INSTiTUi E REGULAMENTA 0 CURSO DE
FORMAÇÃO E HABLITAÇÃO TECNiCO
PROFISSIONAL ESPECÍFICO DA GUARDA
METROPOLITANA DE CABEDELO - CFHTPIGMC E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAL E COMANDANTE GERAL DA
GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, FINALIDADE E OBJEÍNOS DO CFHTPIGMC

Art. 1º Fica instituído e regulamentado o Curso de Formação e Habilitação Técnico?
Proissional Especinco do Guarda Metropolitano de Cabedelo - CFHTP/GMC, como etapa do Concurso

Público para ingresso nos quadros da Guada Metropolitana de Cabedelo.

Art. 2ª. O objetivo do CFHTP/GMC e formar e desenvolverdo candidatoaluno, dotando-

o dos conhecimentos teóricos e práticos necessários para o exercicio da profissão.

Art Sª 0 CFHTP/GMC é um processo formativo de caráter técnico protissional,
elaborado e executado conforme a Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, ressalvadas as

particularidades locais.

gtª 0 CFHTP/GMC tem caráter eliminatório e terá carga horária mínima de 480
horas/aula, com, no minimo, oito horas por dia e, no máximo, dez horas por dia, distribuídas entre
atividades teóricas, práticas e complementares.

gzº O CFHTPi'GMC proporcionará aos alunos oportunidades de desenvolvimento dos

atributos que compreendem o exercício das atividades inerentes ao cargo de guarda metropolitano,

conforme a legislação em vigor.

53" A aprovação no CFHTP/GMC habilita o candidatoaluno aprovado para investidura
no cargo de Guarda Metropolitano de Cabedelo, todavia não enseja a investidura em si, gerando para o

aprovado tão somente, a expectativa de ingresso, devendo o mesmo aguardar a nomeação para o
cargo.

Assinada part passpa MAGALI lÃIZS GALVAO LOURENCO

54ª A carga horãna apresentada nesse artigo garante a formação básica do Guarda
Metropolitano de Cabedelo, habilitando-o para o ingresso nos quadros da corporação.

55" No decorrer do periodo de estágio probatório, os novos GMs serão submetidos a

formação anual continuada, com vistas a complementar a mrga horaria da formação, assegurando o

Para vcimcaravainsdc das assinaturas, acesse https/icabcdckz tdoc mm hi/vcrIchaa/ o informe o código DAILIDI5ECMOD7E

carater técnico a formação profissional do Guarda Metropolitano de Cabedelo, recebendo novo
certiNcado de formarão, após a conclusão do estágio probatório

Art 4ª A formação protissional sera norteada pelos preceitos éticos, princípios e valores
da Guarda Metropolitana de Cabedelo, devendo os participantes do CFHTP/GMC

I exercer com excelência as suas atribuições,

II ter respeito à dignidade humana,

III agir sempre norteados pela integridade de caráter,

IV. honrar, com afinco, seu papel perante a sociedade;

V. adotar decisões rígidas pelo sentimento do justo e do imparcial;

VI. ter conduta e linguagem discretas e apropriadas,

VII. cumprir seus deveres de cidadãos;

VIII. preservar, mesmo fora das atividades do curso, a sua posição de candidato-aluno;

IX. observar os preceitos de hierarquia e disciplina.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 5". A Administração do CFHTP/GMC é exercrda por comissão própria, Instituída

especificamente para esta Nnalidade com a prenogativa de Nswlizar e genr o cumprimento de diretrizes

e metas estabeleCidas para o curso.

Art. 6". Compõem a administração do Curso

I Coordenação Geral;

II. Instrutores e monitoresde discrplina;

Ill Chefe de turma.

51“ A Coordenação Geral do CFHTP/GMC será composta por um coordenador geral um
coordenador pedagógico e um membro de apoio.

52ª O Coordenador Geral do CFHTP/GMC sera o Comandante Geral da Guarda
Metropolitana de Cabedelo.

53º A Coordenação Geral do CFHTPi'GMC sera designada mediante portaria da
Administração Municipalde Cabedelo.

neaeio iaoc mm DÍ/Velllkzoan/ e imornie o marca um !AIDIOAEUIJAAJUIE

SEÇÃO II

DO COORDENADOR GERAL

Art. 7“. Compete ao Coordenador Geral:

Assinam painessna IAAGAiHÃPSGAivAniOUR ter)
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I. decidir sobre petições, recursos e processos relacionados ao Curso, após oUVir o
coordenador pedagógico;

Il superVisionar o funcionamento geral do curso;

Ill assinar os documentos expedidos, referentes ao CFHTP/GMC;

IV. convowr e presidir as reuniões realizadas sobre o curso;

V. estabelecer prazos e cronogramas de trabalho;

VI. responsabilizarrse pela divulgação das informações relativas ao CFHTPi'GMC;

VII. cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.

SEÇÃO lll

DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

Art. 8ª. Considera-se Coordenador Pedagógico a pessoa designada para coordenar,

acompanhar e supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas relacionadas com c
CFHTPi'GMC.

Art. 9“. Compete ao Coordenador Pedagógico:

I. coordenar e supervisionar todas as atividades pedagógicas, organização e
funcionamento do curso;

II responsabilizar-se pela elaboração de Instrumentos de avaliação de
professor/instrutor e de disciplina e pela apresentação dos resultados;

III. aprovar e padronizar o material didático;

IV. participar da seleção dos instrutores;

V. acompanhar e avaliar o desempenho dos instrutores,

VI elaborar e apresentar Relatório Final do Curso;

VII elaborar e remeter ao coordenador geral, semanalmente, relatório semanal das
atividades do curso;

VIII. controlar a frequência diária dos candidatos—alunos e dos professores/instnttores,

comunicando as ocorrências ao coordenador geml nos casos em que for pertinente,

IX. realizar outros trabalhos, serviços, atividades e ações correlatas com as
competências pedagogicas de sua coordenação;

X. atender os candidatosalunos e professores/instnitores em demandas administrativas '

pertinentes ao CFHTP/GMC;

XI. manter organizados arquivos, fichários pastas e demais documentos relativos aos '
candidatos—alunos e ao curso;

XII. responsabilizar-se pela guarda e pela distribuição de materiais didáticos e de apºio

pedagógico utilizados no curso,

XIII. aplicar, ao fnal de cada disciplina, instrumentos de avaliação de professor/instrutor

e disciplina e encaminhá-Ios ao coordenador geral;

XIV. encarregar-se de contatar antecipadamente, os professores/instrutores, caso
ocorram alterações em dias e horários de aulas,

XV apurar ou fazer apurar irregularidades que possam ocorrer no decorrer do curso

XVI. participar de reuniões com o coordenador geral, sempre que convocado e promover

reuniões de instrução e avaliação com os professores/instrutores;

XVII cumprir e fazer cumprir o presente regulamento.

Art 10. O coordenador pedagógico deverá permanecer no espaço físico de ministração
das disciplinas durante todo o periodo de aulas/atividades dos candidatos-alunos, dele se ausentando

somente em situações excepcionais ou de necessidade de sua presença em outro local, Mando terceira

pessoa designada ad hoc para exercer sua função durante a ausénCia.

SEÇÃO iv

DOS iNSTRUTORES

Art ii Considera-se Professor/Instrutor a pessoa designada para o exercicio da
atividade docente das disciplinas do CFHTP/GMC

Art 12 Compete ao Professor/Instrutor:

I. ministrar aulas nas turmas a ele designadas nos locais e horários determinados,
cumprindo rigorosamente o previsto no plano de curso e das discrplinas relacronadas, podendo, para
tanto, solicitar o auxílio do monitor no caso das disciplinas com parte prática;

II. acompanhar a frequência dos mndidatos-alunos;

III manter a ordem e a disciplina durante as aulas visando um clima de perfeita
harmonia,

IV. colaborar para o pleno desenvolvimento das metas do curso;

V. comunicar ao coordenador pedagógico a respeito de qualquer Irregularidade
relacionada ao desenvoIVimenlo das aulas

VI. comunicar ao coordenador pedagógico, preferencialmente, com o máximo de
antecedência, qualquer impedimento surgido para o desempenho de sua função;

VII observar o registro de frequência e de permanência do candidato-aluno na sala de
aula,

VIII. vedar atitudes e comportamentos individuais e/cu coletivos que prejudiquem o

processo de ensino-aprendizagem, fazendo valer as vedações impostas por este regulamento.

IX. comunicar ao coordenador pedagógico, qualquer acontecrmento Vinculado a atitudes

e comportamentos inadequados em sala de aula

X. cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.
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5 lª. O corpo de instrutores será designado mediante portaria do Coordenador Geral do

CFHTP e será composto por prohssionais dos quadros da Guarda Metropolitana de Cabedelo podendo

também compor o corpo docente, professores convidados, com habilitação nas matérias necessárias e
experiência de atuação na área de segurança ou instrução para a área de segurança

5 2“ Os instrutores poderão requisitar monitores para auxilia—Io em suas aulas desde
que tal necessidade esteja especificada no plano da disciplina e seja autonzada pelo coordenador geral
do curso.

CAPÍTULO III

DO CHEFE DE TURMA

Art t3 Considera-se Chefe de Turma 0 candidato-aluno escolhido, investido na função
de representante da turma, constituindo-se nc elo entre os instrutores e coordenadores e a respectiva
turma na sala de aula ou qualquer ambiente em que se desenvolvam ativtdades curriculares.

5 1" O Chefe de Turma será designado a cada semana, de forma a oportunizar a um
maior número possível de candidatos-alunos o exercício da respectiva atividade, obedecendo aos
seguintes critérios de escolha

I. por voluntariado,

II. pelo fato de o candidato-aluno ter experiência em coordenação e liderança;

III. por ordem de chamada.

5 2“ Compete ao Chefe de Turma:

I. manter a disciplina na sala de instrução ou em outro local onde esteja havendo aula,
na ausência do professor/instrutor,

II. verificar as faltas dos candidatos-alunos em qualquer atividade curricular,
comunicando-as ao Professor/Instrutor, quando for o caso;

III. manter a portada sala de aula fechada;

IV devolver após cada tempo-aula ao coordenador pedagógico a listagem de presença
assinada;

V. comunicar ao professorhnstrutor qualquer ocorrência relativa a falta de candidato-
aluno;

VI responsabilizarrse pela distribuição de notas de aula e outros materiais didáticos
entre os candidatos-alunos, quando for o caso;

Vll. primar pelo asseio, pela conservação e pela arrumação da sala de aula e do material
existente na mesma,

VIII desligar, ao término da instrução, as luzes, aparelhos de ar—condicionadc e outros

equipamentos utilizados durante as aulas.

5 3" A apresentação da turma “em forma" ao professorlinstrutor/coordenador ou outros
superiores hierárquicos nas ativtdades curriculares, pelo Chefe de Turma, obedecerá ao seguinte
promedimentn

Para vermcar a validade das assinaturas, amsse https/icahedeio tdu: mm br/verihmcao/ e Informe c (Édlgo UAIIIDISAECQADDHÉ Assinada por 1 pessoa MACAU—AES GALVÃO LOURENCO

a) comandará “ATENÇAO", quando da chegada da autoridade, momento em que todos

deverão near dispostos em pé e na posição de descansar,

b) o candidato aluno, chefe de turma, determinará a posição de “SENTIDO“ e se dirigirá

a autoridade onde fará a citada apresentação;

e) a apresentação será feita com c candidato-aluno devidamente uniformizado, na
pcstção de sentido, momento em que prestará a continência e pronunciará. “ALUNO FULANO (A) DE

TAL, CHEFE DE TURMA, APRESENTO A TURMA (designação, exemplo: Alfa, Bravo, Charlie. .)

PRONTA PARAA INSTRUÇÃO COM OU SEM ALTERAÇÃO“;

d) após apresentação o chefe de turma comandará o “DESCANSAR E A VONTADE“, se
assim não o fizer a autoridade.

CAPÍTULO IV

DOS DOCUMENTOS DO CFHTPIGMC

Art. 14. São documentos indispensáveis à administração e controle do CFHTP/GMC:

I. plano de curso e plano de disciplinas;

II. controle das aulas ministradas;

III. registro das atividades diárias, inclusive extraclasse, mediante relatório;

IV quadro geral de controle de notas e frequência;

V. calendário geral de atividades, horários e quadros de trabalho;

VI pasta do aluno, com cópia dos documentos pessoais e demais documentos
referentes ao aluno;

Vll. controle dos alunos incluidos mediante decisão judicial, se for o caso;

Vlll planilha de ativtdade semanal (PAS);

IX comunicados, avisos e esclarecimentos;

X. formulário de avaliação de professomnstrutor;

XI termo de desistência;

XII. regulamento do curso;

XIII material didático empregado no curso.

XIV. relatório de conclusão do curso, com todas as informações referentes a execução

do mesmo, o qual será apresentado ao final do curso e sen/irá como documento de comprovação da
realização do CFHTP/GMC.

XV. outros documentos pertinentes.

Art. 15. A Planilha de atividade semanal (PAS) é o documento que detalha a distribuição

das disciplinas e atividades do curso, no decorrer de cada semana Ietiva

Art. tô. Comunicados avrsos, esclarecimentos são infomações que serão divulgadas
durante o curso
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Art. 17. Controle de frequência do candidato-aluno e o documento assinado diariamente

pelo candidatoaluno, nos tempos-aula em que estiver participando de atividades relativas ao
CFHTP/GMC

Art. 18. Formulário de autorização de dispensa de uso de uniforme é o documento de
que o candidato-aluno fará uso quando não puder utilizar o traje durante os momentos de aula teorica ou

prática sendo utilizado somente em situações excepcionais.

Art. 19. Formulário de avaliação de professor/Instrutor é o documento preenchido pelo
candidato-aluno visando avaliar a disciplina e mensurar as habilidades do professor/instrutor de tomar

efetivo o aprendizado durante o mrso

Parágrafo Único. Estas avaliações têm caráter apenas pedagógico e objetivo de fornecer

feedback, não sendo levadas em consideração para efeito do processo de avaliação do candidatoaluno
no curso.

Art. 20. Termo de desistência e o documento entregue pelo candidato—aluno, objetivando

formalizar seu afastamento permanente do curso

CAPÍTULO V

DA HERARQUIA E DA DISCIPLINA

Art. 21. A hierarquia e a ordenação da autoridade, em níveis diferentes da qual decorre a
obediência dentro da estrutura do CFHTP/GMC

Art. 22. A disciplina é a rigorosa observância das disposições vigentes, traduzindo-se
pelo perfeito cumprimento do dever, de forma conscrente e responsável, por parte de todos os
componentes do CFHTP/GMC.

Parágrafo Único. São manifestações de disciplina:

I. o perfeito cumprimento de todas as normas;

II. correção de atitudes;

III. respeito as nomes do curso,

IV. pronta obediência às ordens legais,

V dedicação integral aos estudos;

VI colaboração espontânea para a eticréncia do curso

Art. 23. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente,
tanto no ambiente do curso, como também no convivto social.

Art. 24. O respeito mútuo e a civilidade são indispensáveis à formação do prohssional de

segurança, devendo o candidato-aluno demonstrar o seu apreço e respeito aos seus companheiros de
turma, bem como a todos os prohssionais que diretamente e indiretamente são responsáveis pelo ensino

e pela execução do curso.

Art. 25. A posição de sentido devera ser prestada aos coordenadores,
professoresfnstfutores e monitores de diso'plinas, segundo as orientações repassadas na disciplina de
Ordem Unida

Parágrafo Único. A posição de sentido e uma das maneiras de manifestar respeito e
apreço aos seus superiores, pares, subordinados e símbolos, devendo, inclusive, ser prestada, ainda ao
Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito Municipal.

CAPÍTULO VI

DOS DIREITOS

Art. 26. São direitos dos candidatos—alunos do CFHTPIGMC:

l. receber ensino de qualidade, teórico e prático, em relação às disciplinas constantes da
matriz curricular do CFHTP/GMC;

II receber, de forma impressa cu midia, as regras que regerão c CFHTP/GMC;

III. solicitar ao instrutor os esclarecimentosjulgados necessários ao bom andamento dos

assuntos que lhes estejam sendo ministrados;

IV. utilizar as dependências do curso em consonância com as normas estabelecidas,

V. dlnglFSC a Coordenação Geral do Curso ou coordenador pedagógico para obter

informações complementares sobre o CFHTP/GMC e/ou tratar de assuntos regulamentares,

VI. ser cientifcado de toda comunicação feita a seu respeito;

VII. requerer desistêncta do CFHTP/GMC

CAPÍTULO VII

DOS DEVERES

Art. 27. São deveres dos candidatosalunos:

l. obedecer as normas contidas no presente regulamento;

ll ter zelo e desenvoltura no cumprimento das tarefas;

lll. comparecer pontualmente e assiduamente ás ativtdades do CFHTP/GMC;

IV. exercer com efetividade, conhecimento e affnco as atividades inerentes ao exercício

de chefe de turma (Xerife);

V. seguir as orientações repassadas pelo chefe de turma;

VI comunicar ao instrutor/coordenador pedagógico qualquer conduta individual e/ou
coletiva em desfavor dos regramentos estabelecidos neste regulamento,

VII participar de forma construtiva no cumprimento de todas as atividades propostas,

VIII. mcslrar sempre seriedade nos seus atos e atitudes, não realizando algazarras na
parte interna ou externa do CFHTPIGMC;

IX. cumprir as determinações da coordenação e dos professoreshnstrutoreslmonitores;

X. providenciar e dispor previamente de todo material necessário ao desenvolvimento
das atividades curriculares;

XI. apresentar-se às atividades com o uniforme impecável, adequado e completo;
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Kit. utilizar devidamente o cradiá conforme estabelecido em instrução especifica,

Xlll. participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas durante o curso;

XlV. cooperar para a boa conservação e limpeza dos locais de realização do curso;

XV. zelar pelos bens patrimoniais dos locais disponibilizados para o CFHTP/GMC,

responsabilizando—se, inclusive, pela pronta reparação, sem prejuizo de medidas complementares, legais

e(ou) regulamentares;

XVI. manter atualizados seus dados pessoais, informando qualquer alteração,

XVII desenvolver um bom relacionamento interpessoal, necessário ao convívio
cotidiano;

XVIII. cumprir o disciplinamento de estacionamento de veículos automotores e bicicletas

nos locais do curso, quando for o caso;

XlX. cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.

CAPÍTULO VIII

DAS VEDAÇÓES

Art 28. Os candidatos-alunos não poderão:

l. fazer uso de telefone celular para conversação, jogos ou de qualquer outro recurso do

aparelho;

ll. fazer uso de instrumentos e aparelhos que não tenham sido definidos pelo
professor/instrutor como integrantes do planejamento da aula tais como tablet, notebook e similares;

lll. entrar na sala de aula ou sair do recinto durante o andamento da aula, exceto nos

casos previamente acordados entre candidato—aluno e prolessorllnstrutor,

lV. fazer leitura de quaisquer publicações ou impressos e de quaisquer textos que não
sejam pertinentes às atividades previstas para a aula em andamento

V partICIpar de conversas paralelas com colegas, salvo as relacionadas ao assunto em

loco na aula e que contem com a interlocução do professorhnstrutor;

Vl. ter atitudes, comportamentos e condutas incompatíveis com o ambiente de uma sala
de aula ou assemelhado.

Vll ticar fora da sala em horário de aula;

Vlll. utilizar qualquer adorno sobre o vestuário padrão;

lX. Ianohar no horário de aula,

X sair no horario de aula para resolver problemas particulares;

Xl. utilizar as dependências ou áreas de esporte sem autorização;

Xll. dormir durante as aulas teõnoas, praticas, palestras e estágio superVisionado;

Xlll. fazer algazarra na sala de aula ou nas dependências do curso, bem como em
outros locais quando estivervestindo o uniforme padronizado do curso;

XIV. aguardar o professor/instrutor fora da sala de aula sob qualquer pretexto;

XV posicionar-se á porta do banheiro do sexo Oposto, sob qualquer pretexto

XVI adentrar os setores administrativos ou qualquer outro espaço físico dos locais do

curso sem autorização;

XVII. utilizar pulseiras, cordões, brincos, aneis, correntes, piercing, alargadores,
extensores e outros adereços durante as atividades práticas;

XVIII. permanecer no portão de acesso do prédio do CFHTPi'GMC;

XIX. receber Visitas em local e horário não apropriados,

XX. namorar nas dependências do CFHTP/GMC ou durante qualquer atividade
curricular;

XXI fumar enquanto estiver uniformizado, bem como nos locais designados para as
atiVidades educaCionais.

CAPÍTULO lX

DAS ViOLAÇOEs DOS DEVERES E VEDAÇOEs

SEÇÃO I

DA CONCEITUAÇÃO E DA ESPECIFICAÇÃO

Art. 29. São faltas disciplinares de caráter pedagógico todas as ações e/ou omissões
contrárias a disCiplina instituída e normatizada por este regulamento.

Parágrafo Único. Todas as ações ou omissões náo especincadas neste regulamento
nem qualificadas como crime pelas leis penais brasdeiras, que afetem a honra pessoal, os preceitos de

ética, e deooro social e outras prescrições estabelecidas ou que violem normas e ordens emanadas de
autoridade competente, devem ser consideradas faltas disciplinares.

SEÇÃO ll

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Art. 30. A medida disciplinar visará a preservação da disciplina no CFHTP/GMC,
elemento básico indispensável ã formação integral do candidato-aluno

Art 31 As medidas disciplinares a que estão sujeitos os candidatos-alunos, em ordem

de gravidade crescente são:

I. advertência;

II. repreensão;

III desligamento

Art. 32. A advertência consiste em uma medida disciplinar mais branda, na qual o
cooMenador pedagógico adverteo candidato-aluno oralmente, em sala de aula.

Parágrafo Único. A medida disciplinar de que trata o caput deste artigo aplica-se
unicamente ãsfaltas disciplinares de natureza leve

Assinado por 1 pessoa MAGALHÃES GALVAO LOURENÇO Para vermcar a validade das assinaturas, acesse https //cabedelo tdoc com nirverirmcaw e informe o código em 7atD15aECQAeDD7E

Assinado pui t pesyua MAGALHÃES GALVAO LOURENCO Para verm:a a validade das assinaturas, acesse httpsl/mhedelo tdoc com nrrverirL—ama/ e informe o código em LtDtsEcºAdDrE

Página 07

Art. 33 A repreensão consiste em uma medida disciplinar feda por escrito ao candidato

aluno, sendo registrada a falta cometida e a defesa do imputado.

Parágrafo Únioo. A medida diso'plinar de que trata o caput deste artigo aplica-se às

faltas disciplinares de natureza media e grave

Art 34 As faltas disciplinares de natureza grave serão submetidas a Coordenação
Pedagógica, que formalizarà Um relatório circunstanciado o qual será encaminhado para o Coordenador
Geral.

Parágrafo Único. Juntamente ao relatório, será enViada a licha funcional do candidato-

aluno e todos os seus documentos da investigação social, que fundamentarão a decisão do
coordenador.

Art. 35. Será desligado do curso o aluno que incorrer nas hipóteses do artigo 53 deste

Regulamento

Art. 36 Todo aquele que presenciar ou tiver conhecimento defato atentatório as normas

estabelecidas neste regulamento, com evidencias, mesmo que indiCiárias, deverá formalizar
comunicação do fato, a Coordenação Pedagógica.

Parágrafo Único Aquele candidato-aluno que deixar de comunicar o fato que teve
conhecimento, será responsabilizado na forma do presente regulamento, podendo, a depender da
gravidade, do caso ser desligado do curso.

SEÇÃO III

DO JULGAMENTO

Art. 37 O julgamento da falta disciplinar deve levar em conta

|. o histórico disciplinar do candidatoaluno;

II. as causas que a determinaram;

III as consequências que dela possam advir

Art 38 No julgamento da falta disoplinar, podem ser levantadas causas que
efetivamente a comprove ou que a justifque. Não haverá a aplicação de medida disciplinar quando for

reconhecida qualquer causa dejustincação.

Parágrafo Único. O prazo para análise e julgamento das demandas relacionadas à
ordem disciplinar será de no máximo, 5 (cinoo) dias, lapso considerado a partir do recebimento da

manifestação do candidato/aluno imputado

SEÇÃO IV

DA APLICAÇÃO

Art. 39. A medida disciplinar será formalizada e encaminhada ao candidato-aluno por

meio de notilicação preenchida e assinada pelo coordenador pedagógico.

Parágrafo Único A notincação dos fatos deverá conter uma descrição clara dos fatos e

circunstâncias que connguram a falta disciplinar isenta de comentários ou opiniões pessoais, bem como

a manifestação do candidato-aluno (ampla defesa e contraditório) que deverá ser materializada no prazo
de 5 (cinco) dias, contado do recebimento do citado comunicado.

SEÇÃO V

DO RECURSO DISCIPLINAR

Art. 40. Assiste ao candidato-aluno o direito de interpor recurso caso se considere

injustiçado com a aplicação de alguma medida disCIplinar.

5 tº. O pedido de recurso deverá ser feito por documento escrito, dirigido à
Coordenação Geral do CFHTPi'GMC, devendo ser elaborado preCisando o objetivo e as razões
motivadoras, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data em que o candidato-aluno tomar
ciência do ato que o motivou.

& 2ª. O prazo referente à resposta do recurso e de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da interposição do remrso na Coordenação Geral, devendo ser dentincado o recorrente
sobre o resultado do julgamento do recurso.

5 3“. O prazo para a interposição de recurso e decadencial.

CAPÍTULO )(

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA MATRÍCULA

Art. 41. A matrícula no CFHTPlGMC será processada mediante convocação, através de

edital, para preenchimento de formulário de matrícula especínco e apresentação de dommentação
requerida.

Parágrafo Únioo. O não comparecimento para matrícula no curso de formação
acarretará exclusãoleliminação do certame

Art. 42. Tera sua matrícula automaticamente cancelada e será eliminado do
CFHTP/GMC o candidato que'

I não atinja o minimo de frequencia estabelecida para o curso, que é de setenta e cinco
por cento (75%);

Il. não revele aproveitamento em provas teóricas e práticas durante o curso, com média
de aprovação de 6 pontos, mediante avaliação de cada instrutor,

Ill. não atinja a capacitação fisica necessária para o desempenho do cargo, em provas
especificas, mediante avaliação do instrutor da área de educação física,

IV não apresente conduta irrepreensível no decorrer do curso;

V. apresente ato de indisciplina durante o curso de formação.

SEÇÃO ||

DO FUNCIONAMBtTO

Art. 43. O Curso funcionará diariamente, nos turnos vespertino e matutino, podendo ser

Utilizados sábados, domingos e feriados para aulas teóricas, aulas práticas e estágio supervisionado.
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gtª O dia letivo será composto por até 10 (dez) horas-aula, distribuídas em 8 aulas de
50min (cinquenta minutos) cada, que contabilizam 6 (oito) horas, mais 2 (duas) horas contabilizadas por

aIiVIdades disponibilizadas pelos instrutores para serem feitas em casa

52º Caso haja conveniência para a realização do curso de formação em locais ou
horários diversos, a exemplo do turno noturno, desde que aprovado pela administração do curso poderá

ocorrer ativrdade Ietiva condicronada ao limite de 10 (dez) horas-aula por dia de formação

53º Toda atividade escolar programada será acompanhada por seu instrutor responsável

e pelo coordenador pedagógico ou monitor da turma

Art. 44. O CFHTPIGMC tem caráter eliminat'ono e terá carga horária minima de 480

(quatrocentos e oitenta) horas/aula, distribuidas entre atividades teóricas e práticas.

êtª As aulas remotas, a partir de conteúdo em formato de midia, serão disponibilizadas

pelos instrutores que serão contabilizadas como carga horária na modalidade EAD, correspondendo a

30% da carga horária total do curso.

é? As aulas presenciais, teóricas ou prãticas, serão realizadas pelos instrutores, as

quais serão ministradas em espaços adequados de acordo com a natureza das mesmas.

53ª O candidato-aluno será submetido a Estágio Supen/isionado, no decorrer do wrso, o

qual sera contabilizado como carga horária de carater presencral para o CFHTP/GMC

54º O Estágio Supervisionado será realizado aos sábados e domingos, perfazendo
carga horária total de 80 horas com apresentaçãode relatório indiwdual de conclusão, ao final

55" O prazo para apresentação do Relatorio Indivrdual de Conclusão de Estágio
Supervisionado será de 05 dias corridos.

Art. 45. A Coordenação Pedagógica do CFHTPIGMC poderá, por meio de autorização

formal ]USIIIICada, em caso de urgência e comprovada necessidade, dispensar o guarda municrpal em

formação de qualquer atividade esoolar.

Art 46 Os horários diários serão distribuidos por turnos conforme indicação a seguir

PERÍODO DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA
FORMATURA 07:00h 07:30h
AULA 1 07.30h 08.20h
AULAZ 08'20h 09'10h :

MATUTINO INTERVALO 09:10h 09:30h ÉAULA 3 09:30h 10:20h “;AULA4 10:20h 11:10h %
FORMATURA 13.00h 13.30h ÉAULA 1 13'30h 14'20h É
AULA2 14:20h 15:10h É

VESPERTINO INTERVALO 15:10h 15:30h %AULA 3 15:30h 16:20h (%AULA 4 16:20h 17:10h %
5 1“ O horário nnal das atividades de um turno poderá se estender em, no máximo 30 ª

minutos, a titulo de reposição de pequenos atrasos acumulados durante o referido turno %
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& 2ª Em casos excepcionais os horários poderão ser alterados pela Coordenação
pedagógica.

Art. 47. Os horários e locais das atIVIdades práticas das disciplinas constarão da Planilha

de AtiVIdades Semanais (PAS) que será ixado em quadro de aviso ou entregue diretamente aos
candidatos-alunos no inicio de cada semana anterior da realização das atividades.

Art. 48. Em casos especiúcos instrutores poderão solicitar, para turma que esteja tendo

dificuldade quanto ao aprendizado de alguma disCIplina, aulas extras que deverão ser realizadas em

horários livres (sem atIVIdade prevista), como forma de reforço do aprendizado, sem que haia prejuizoà
continuidade do Curso

SEÇÃO III

DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Art. 49. O processo de veriiicação de aprendizagem sera caracterizado pela aplicação

de avaliações, em formato impresso ou em formulário online, as quais objetivarão verihcar o nivel de

assimilação dos alunos com relação ao conteúdo apresentado pelos instrutores e será feito de acordo

com oque segue:

|. Uma avaliação objetiva para cada disciplina trabalhada, exceto as que terão avaliação

prática, compostas por 20 questões objetivas, valendo 10 pontos cada avaliação, a serem aplicadas, na
ocasião de tinalizaçâo do módulo respectivo; A média aritmética das somas das notas das avaliações de

um módulo darã a nota de cada módulo A nota final da avaliação da parte teórica será a média
aritmética das 05 notas obtidas pelo aluno (A);

II. Três avaliações práticas realizadas durante o desenvolwmento das disciplinas,
referentes as discrplinas de CondICIonamento Fisico, Defesa Pessoal e Técnicas e Procedimentos
Operacionais, destinadas aprendizado da parte prática, partindo o aluno da nota 10 (dez), ou 100% (cem

por cento) da nota, sendo diminuído 0,5 pontos a cada erro; a nota final da avaliação da parte prática
será a média aritmética das 03 notas obtidas pelo aluno (B);

III. Entrega do Relatório IndIVIdual de Conclusão de Estágio Supervisionado, dentro do

prazo estipulado, valendo de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, cuia avaliação ticara a cargo do coordenador
pedagógico, o qual atribuirá nota a cada relatório entregue (C).

IV. A nota Únal do candidato-aluno no CFHTP/GMC será a média aritmética das notas

obtidas pelos mesmos na avaliação da parte teórica, avaliação da parte prática e Relatório IndIVIduaI de
Conclusão de Estágio Supervisionado (A+B+C).

Art. 50. A Prova Objetiva será constituída de itens de múltipla escolha, com 05 (Cinco)

alternativas em cada, agrupados por questão, num total de 20 questões

êtª O gabarito será elaborado pelo protessor da disciplina e divulgado aos candidatos

alunos em até 24 horas após a realização da avaliação.

52“ Após a divulgação do gabarito, o candidato aluno terá o prazo de até 24h para
interpor recurso contra questão, o qual deverã ser entregue por escrito ao coordenador pedagógico que

o encaminhará ao professor da disciplina que responderã o eventual recurso num prazo de até 24h;
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SEÇÃO Iv

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA

Art. 51. O candidatoaluno que por motivo de força maior e plenamente iustiticado,
mediante apresentação de documentos comprobatórios, deixar de realizar qualquer avaliação escrita ou

prãtica, poderá realiza-Ia em segunda chamada, mediante requerimento, endereçado a coordenação
pedagógica do CFHTPi'GMC.

ªtº O requerimento, pedido de avaliação em segunda chamada, deverá ser
protocolizado dentro do prazo máximo de dois dias úteis, contados da data da avaliação que o motivou

52ª O requerimento será analisado pela Coordenação do CFHTP/GMC, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas contadas da data do protocolo do requerimento, e, se deferido, o candidato aluno

deverá realizar nova avaliação, em ate 05 (cinco) dias corridos contados da data da autorização.

53º Caso a Coordenação indefira o requerimento, o candidato aluno poderá interpor
recurso hierárquico dirigido ao Coordenador Geral do CFHTP/GMC;

ªziª Caso o Coordenador Geral do CFHTPi'GMC indetira o recurso, o candidato aluno

não poderá fazer a avaliação perdida, a qual contará como nota 0 (zero) para o cálculo nota final da
avaliação da parte teórica;

SEÇÃO v

DAS CONDiÇõEs DE APROVAÇÃO

Art. 52 Serã considerado aprovado no CFHTP/GMC, o candidato aluno que obtiver:

I. nota final igual ou superior a 7,0 (sete) pontos;

II. frequencia mínima de 75% (setenta e cinoo por cento) em cada disCIplina;

III não tenha cometido nenhuma das hipóteses de desligamento e exclusão, previstas
neste regulamento.

SEÇÃO VI

DO DESLIGAMENTO E DA ELIMINAÇÃO

Art. 53. Será considerado desligado do CFHTP/GMC e eliminado do Concurso o
candidato-aluno que incidir, dentre outras, em, pelo menos, uma das situações seguintes'

I afastar-se do CFHTPIGMC por qualquer motivo;

II ter sido enquadrado em uma das condições de desligamento constantes no Art 42
deste Regulamento;

III tor considerado inapto em qualquer etapa do Concurso;

IV. utilizar-se de todo e qualquer meio ilícito para obter resultados favoráveis em !
qualquer forma de verifcação de aprendizagem, escritas eu práticas das disciplinas;

V. pratiwr2 (duas) faltas de natureza gmve, respeitado o amplo direito de defesa

CAPITULO XI

DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54. O candidato-aluno em formação que, sem motivo justificado, deixar de
frequentar normalmente as atIVIdades escolares será considerado faltoso e terá sua frequência
computada, tanto para efeito do Curso de Formação, quanto para efeito do ponto gerencial, aplicáveis,

para os casos as disposições da legislação em vrgor.

Art. 55. 0 candidato-aluno, sempre que em atividade, deverá observar e cumprir o
presente regulamento, além de outras normas e regulamentos pertinentes a conduta, ética e disciplina
aplicáveis

Art. 56. O candidatoaluno reprovado no CFHTPIGMC estara ofICIalmente eliminado do

concurso públioo ao qual o curso de formação estará vinculado

Art. 57. A Coomlenação do CFHTP/GMC é a instância para deliberar sobre casos
omissos ou duvidosos neste Regulamento, podendo expedir Comunicados para dirimi-Ios.

Art. 58 Comunicados, avrsos e outras informações do CFHTP/GMC serão divulgados
por edital a ser nxado no mural da sala de aula, e/ou por outros meios de divulgação quando for o caso

Art. 59. Os documentos relativos ao CFHTPIGMC são de uso exclusivo da Coordenação

do curso, sendo vedado seu manuseio por pessoas estranhas, assim como a cessão de cópias a
terceiros

Art 60 Os direitos e deveres dos candidatos-alunos são os constantes neste

Regulamento.

Art. 61. Será custeado pelo candidato-aluno o material descrito no edital como enxoval

necessario para o curso de formação, bem como outros materiais a serem solicitados pelos instrutores.

Art 62 Concluídas as atividades do CFHTP/GMC o Resultado Final dos candidatos-

alunos aprovados e reprovados será divulgado no site OHcial da Prefeitura Municipal de cabedelo e da

banca organizadora do concurso.

Art. 63. São instrumentos integrantes deste Regulamento:

I Matriz Curricular do CFHTPI'GMC,

II. Descrição de comportamentos e atitudes considerados Faltas Disciplinares no
CFHTPIGMC.

Art. 64. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Secretário de Segurança Municipal, 15 de abril de 2021.

GM MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO

Secretario de Segurança Municipal
Comandante Geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo

Pubicada no Semanário Olicial da Prefeitura de Cabedelo de 12 a 16 de abril de 2021. Páginas 6 a 10.
Republicada por incorreção.
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Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

ANEXO I

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL DA
GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO

MODULOI I TOTAL
AS GMs E A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA EM NIVEL MUNICIPA

HISTORIA, FUNÇÓES EATRIBUIrõES DA GUARDA MUNICIPAL 10
GESTAO INTEGRADA DA SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL 20
POLITICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E FUNÇÓES Dos PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 10
PÚBLICA

MODULO II

GM E COMUNIDADE: CONJUNTURA PARA A PRÁTICA DA CIDADANIA E POLICIAMENTO COMUNITARIO

DA GM NA DO MEIO AMBIENTE

MODULO III

RELACOES JURÍDICAS DE TRABALHO DAS GUARDAS MUNICIPAIS
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TRABALHO DO GM 30
NORMAS LEGAIS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GMC 16
O USO LEGAL E PROPORCIONAL DA FORÇA 16
DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E ETICA 20

E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA GM

CONDICIONAMENTO FISICO

E RELACIONAMENTO EM

DISCIPLINA NA GM

MODULO VI

SUPERVISIONADO

Para vzmcar a valldadc dasassrnaluras, acesso mlps I/carmdckz tdoc mm brivonhmcao/ :: Informe o càdrgo OA! 7AtDt5AECEl/WD7E Asslnaic por I [lesson MAGALHAES GALVAO LOURENCO

ANEXO II

DESCRIÇÃO DE COMPORTAMENTOS E ATITUDES CONSIDERADOS FALTAS DISCIPLINARES NO
CFHTPIGMC

FALTAS LEVES

!. DeIxar de usar O crachá ou usaflo em desconformrdade com as prescrições
ll. AIImentarrse durante as atrvrdades do CFHTP/GMC.

lll. Conversar ou fazer barulho, no decorrer das aulas.

lV. Perturbar os estudos dos colegas com barulhos ou brincadeIras.

V. Praticar esportes em locais e horários não autorizados

VI. Fumar no ambiente interno do CFHTPI'GMC, saIvo nas áreas especincas para tal.

VII. Sair ou entrar na sala sem permissão do pmfessorhnstrutor, após o inicio das atividades

VIII. Contribuir para deixara sala de aula suja ou desarrumada

lX. Usar indumentária elou adereço não permitidos.

)(. Alterar alguma peça do traje; apresentar-se com o vestuário dIferente do previamente estabelecido ou
sem o uniforme

)(I. Espalhar boatos ou falsas noticias em prejuízo da boa ordem.

XII. Permanecer tora da sala de aula, mesmo com a ausência e/ou falta do professor/instrutor ou após o
término do intervalo.

XIII. Chegar atrasado a qualquer aula OU outra atividade do CFHTP/GMC em que deva tomar parte.

XIV. Trocar dc roupa em IooaIs Inadequados.
XV. DormIr durante as atIVIdades currIcuIares.

XVI. Apresentar-se para as atrvrdades do curso, com a barba não teria e o cabelo fora do padrão exrgIdo;

XVII. Não estar com O cabelo amarrado, cor das Unhas e batom em cores neutras e cIaraS (Mulheres)

FALTAS MÉDIAS

l. Habilualidade na reincidência de taltas disu'plinares consideradas leves

ll. Causar OU contribuir para a ocorrência de acidentes, no decorrer das atividades.

lll. Expor colegas, professores/instrutores OU tuncIonários do local do CFHTP/GMC a situações
vexatórias, ou agredi-Ios verbalmente.

IV. Discutir ou provocar dIscussõeS por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos de natureza
intrinseca ao CFHTP/GMC

V. Otendera moral e os bons costumes.

VI. Não acatar a determrnação dc saIr da sala de aula, quando claramente gerar causa de InstabIIIdade
em qualquer atIvrdade currIcuIar.

VII. AgIrem conIUIo na pratrca de qualquer 1th dIsprIInar consIderada leve ou medIa.

VIII. Não zelar deVIdamente, daniticar ou extraviar, por neingencia OU desobediência "as regras ou
normas do CFHTP/GMC, material disponibiIizado para o citado curso, seta partIouIar ou institucional.

lX. Promover desarmonia e discórdia entre os seus pares de curso.

X. Recusar—se injustIticadamente a participar de qualquer atividade do curso.

Asslnado por 1 pessoa MAGALl—ÃES GALVAO LOURENÇO Para vermmr a vamaoe das assrnaiuras, acesse mlns//cabedekz Idoc mm nr/venruama/ e Immme o mmao OAI LIDIeLcyAuD/L
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FALTAS GRAVES

I. Atentar contra a honra, o pudor e O decoro social.

ll. Portar bebrdas alcooIIcaS ou outras drogas, ou delas fazer uso em quanuer ocasrão vrnculada a
atIvidade curricular.

Ill. Habitualidade na reincidência de faltas dIsoipIinares consideradas médias.

IV. Travar disputa, rixa ou luta corporal.

V. Ter em seu poder ou introduzir, no ambIente do CFHTP/GMC, qualquer arma de fogo, simulacro desta

ou objeto suscetível de causar danos materiais ou de otender a integridade fISica elou psicológica de
qualquer pessoa.

VI. Cometer qualquer ato delituoso dentro ou fora das dependências do CFP/GM.

VII. DanIfioar, mediante ação e/ou omissão, Instalações oU material pertencente ao local e acervo do
CFHTP/GMC

Vlll. Retrrar, subtraIr, fazer desaparecer, desconsrderar ou InutIIIzar documentos ou objetos de
propriedade de outros.

IX. Receber ou solicItar vantagem IndeVIda.

X. Praticar atos contrários ao culto e respeito aos Simbolos Nacionais.

Xl. Praticar qualquer ato de VIoIência contra professor, instrutor, monItor, coordenador e superiores

hierárquicos seja ele tisicD ou verbal, dentro ou fora das dependências do CFHTP/GMC

XII. Desrespeitar oMem direta do Instrutor durante os treinamentos de tiro ou em oportunidades que

coloquem em risco a vida ou Integridade de outrem

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO" Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-30

Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83. Inciso VI, da Lei orgânica do
Município de Cabedelu, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da ConstitUIçãO
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear. MIRTES ALVES DIAS, para ocupar, em caráter efetivo, 0

Cargo de Professor da Educação Básica [1 - CIENCIAS, com [mação na
Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zª - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Sma res Sllva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101085 , Telefone: (83) 3250-3223

Email: prefeitc©cabedelo.pb.gov.br

Para vermcar a Validade das assinaturas, acesse mtos IIcarzeaelc taoc mm DrIvenrrmcaoI e Imorme (] marge 'JAI IAtUlOAEUSAUD/l:
AssInado por 1 pessoa MAGALHÃES GALVÃO LOURENÇO

LLIANO

Para Venhar ; vara.-mc das ausuulu'as, acesse Imps (I'Mlludclú moncumauvenncacaa/ & rnmrme o codigo 52FOE55L9395F7RR AssIana por I passar VITOR HJGD CPST
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CABEDELO

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1431

Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere 0 Art. 83, Inciso VI. da Lei orgânico do
Municipio de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020:

RESOLVE nomear, RAYSSA RIBEIRO DA COSTA, para ocupar, Em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - CIENCIAS, com
Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zº - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo , Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 , Telefone: [83] 325073223

EIrail: prefeito©cabodelo.pb.gov.br

«cacau! & Informe :: codigo szrc-F5awmss7nn

Para venham a validade das assnamas, acesse Mtos [mau;uulquuucumcrr A::Inano pari pºssua. VITOR HUGO CASYELLIANO

&]

CABEDELO

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeitom.;-..“;— Munic.-.|,

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1433

Cabedelo — FB, em 1433 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37. Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, DÉBORA LINS EPAMINONDAS, para ocupar, em caráter
efetivo, () Cargo de Professor da Educação Básica II — HISTÓRIA, com
Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. Zª — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone. (83) 3250-3223

Email: profeito©cabcdelo.pb,gov.br

Para venha a Vallnªdn rim assinaluras, acesse hltps !lcabodaleJdM com br/venlicacun/ n Marmo o codigo 52FCaE581-S395—E755
Assinada por 1 pessoa' uma HUGO CASTELO/INO

E

:'ã ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1432

Cabedelo — FB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere 0 Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, ALEXANDRE IORGE FEITOSA, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II — HISTÓRIA, com
Lotação na Secretaria Municipal de Educação,

Art. 2ª - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

P re feito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Caalelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone: IB:?) 325073223

Email. prefeno©rabedelo.pb.gov.br

LHANO
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CABEDELO
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ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1434

Cabedelo - PB, Em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere O Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, & de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, KLEBER KLECIUS DE LUCENA, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II — GEOGRAFIA, com
Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelhano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone: [83] 3230—3223

Email: prefeitu©Cabedelopbguvbr

Para venha! a validade das assinaturas, acesse IIIIVS l/cabouulu quc [.um IerenIicdch/ e mlumve o CCCIIQD 52Fc-Esm 9395-5755 Assinado por 1 pessoa VITOR HUGO cAerLLIANo a
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Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-35

Cabedelo * PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Municipio de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo EdI'tal 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, [ULIANO ]ORGE AMARAL GOUVEIA MONIZ, para
ocupar, em caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II -
PORTUGUES, com Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. Zº - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedita Soares Silva, Em — Monte Castelo »Cahedelo/PB.
CEP: 58101-085 - Telefone: [83] 3250-3223

Email: prefeIto©cabedelo.pb.gov,br

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELI Gabinete do PrefeitoI

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1436

Cabedelo , PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, [nriso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020. Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, PAULLINA LIGIA SILVA CARVALHO, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - PORTUGUES,
rom Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zª — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monie CaSIPlO — Cabedelo/PB.
CEP: 58101085 , Telefone: (03) 3250-3223

Email: prefeito©cabedelu.pb.gov.br

Pm venham a vaIIdade das assInaiuies, acesse hllp: «wimen: um win br/verIlicaudJl a IIIIDIHIE u uÚLllgu SZFCAE551A9355-EVBE Assinado por 1 Jesica. VITOR Huso CASTELLIAND
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CABEDELO

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1437

Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei organico do
Município de Cabedelo, & de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em Vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, DOUGLAS DE OLIVEIRA DOMINGOS, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - PORTUGUES,
com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelhano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Suaies Silva, S/N — Monte Castelo , Cabedelo/PR,
CEP158101—085 — Telefone: [83] 3250-3713

Fmail- pI'FfEItDÉl—ll'í—IIZIE'KIEIU pbgovbr

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeitot.:wrmm »umrrw.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-38

Cabedelo — PE, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELU, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, CASSIMIRO DE FARIAS LEITE NETO, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica [[ - PORTUGUES,
com Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. Zª - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PR
CEP258101'085 , Telefone: UB) 325073223

Email prefeito©mbedeiu.pb.gw br

Pai veIIIIsar a valIdade das asslnallllai, acesso IiiipsIIuaIzeaeiumoeccm UIIVE'IVCaCaU/ e IrIoIme e tomou 52FC-E55F9395—EIHB Assinado perl aessza VITOR HUGO CASTELLIANO
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABDELO Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1439

Cabedelo - FB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso [I, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, LUCAS DA SILVA RODRIGUES, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - PORTUGUES, com
Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo,/PB.
CEP: 581017085 Telefone: [83] 3250-3223

Email- prefeito©cabedelapb,gov.br

_ ESTADO DA PARAÍBA
' ' GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

ELO Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1440

Cabedelo - PE, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, c de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020. de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, para ocupar, em
caráter efetivo. o Cargo de Professor da Educação Básica II — PORTUGUES,
com Lotação na Secretaria MunICIpal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GAUINE'I E DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva. S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone [83] 325073223

Email; prefeitoâcabedelophgnvhr

Para venncar a valioaae das assinaturas acesse mm ”Cabedelo ldac carl-.br/vevmczceo/ e Inlormo o codigo szro ESãi 9395E789 Assinado por 1 pessoa. VITOR HUGO CASTELLIANU
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Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-41

Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Municipio de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Prova: e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, RONILDO lÚNIOR FERREIRA NOBREGA, para ocupar,
em caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - ARTES
VISUAIS, com I.Otação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zº - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N , Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone (33) 3250-3223

Email: prefeito©cabedelo.pb.gov.br

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1442

Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDEID, no uso das

suas atribuições que lhe confere O Art. 83. Inciso VI, da Lei orgânico do
Municipio de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, ELIENE NUNES DE ALMEIDA, para ocupar, em caráter
efetIvo, o Cargo de Professor da Educação Básica ll — ARTES VISUAIS.
com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zª - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo , Cabedelo/PB.
CEP: 58101085 , Telefone: (83) 3250-3223

Email* prefeiroâcahedelopbgovbr

pessoa: VITOR HUGO CASTELLIANO

Pura verificar a validade das assi Inlu e», acesse https Ikzheoelo mui-, mmor/vaircacao' & miorme :: nnmgu szrtzesm 3395.5755
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeito
commo M'Jwiâwn

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1443

Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Municipio de Cabedelo, (: de acordo com o Art, 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, MANOEL FELIPE DA SILVA NETO, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica ll -
MATEMÁTICA, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. Zº - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N , Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101085 , Telefone: (83) 3250—3223

Email: prefeito©cabedelo.pb.gov.br

, ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeito
IME—ln tan

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1444

Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAREDEID, no uso (las

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com O Art. 37, Inciso Ii, da Constituição
Federal. e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020:

RESOLVE nomear, EDWY DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica [[ -
MATEMÁTICA, com Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. Zº - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N , Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone, [83] 3250-3223

Email: preIeilo©uabedelo.pb,gov.hr

Para vonncar a Vaiidad: das assuraiuras, acesse hlins“/lcabedelo.1dnc com nIlvelllicaMnl »: mlorme e redige EZFC-ESEl-ªlgs-EHE Assmado por 1 msma VITOR HUGO CASTELLIANO

E]

Para uerifcar a validada das assinaiuras, acesse mins :Icamaclomcc com Dvlvemiczcaai e mmrme o Codigº bzruatsuiasaeagms Assmado por ª pessoa: VITOR —lUGO CASTELLIAND
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO, Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1445

Cabedelo — PE. em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere O Art, 83, inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo como Art. 37, Inciso Ii, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos. regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, BÁRBARA THEES FERREIRA, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica ll - MATEMÁTICA, com
Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N ._ Monte Castelo — Cabedelo/Pl].
CEP: 55101-085 — Telefone: [83] 3250-3223

Email: prefeituG/cabedel(:.pbgovhr

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeitommm um..“: “

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-46

Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso clas

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI. da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em Vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Titulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, CÁSSIO ANDERSON FEITOSA, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica [1 - MATEMÁTICA, com
Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. 2º — Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soaies Silva, S/N — Monte Castelo , Caheriein/PB.
CEP' 58101—085 —Telefone: [83] 3250-3223

Email: prefeít0©cabedelc.pb gombr

Para venncar a validade das assinaturas, acesse hllps Neanamn irinn com lulvenllcacao/ e infame o camgo SZFC-ESEI-QQQSEHE
Assmann por 1 pessna wma Hi iGO CASTELLIANO
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Página 14 Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

. , ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeito CABEDELO Gabinete do prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1447 PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1449
Cabedelo — FB. em 22 de abril de 2021 Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no LISO das
suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição Município de Cabedelo, e de acordo com 0 Art. 37, Inciso II, da ConstItUIção

Federal, e tendo em VIsta a aprovação em Concurso Público de Provas e
Titulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, losÉ ADAILTON DA SILVA IÚNIOR, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica ][ - EDUCAÇÃO
FÍSICA, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

RESOLVE nomear, GABRIEL GOMES DE LIMA COSTA, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica Il — EDUCAÇÃO
FÍSICA, com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. zº . Esta Pormria entrará em Vigor na data de sua publicação. Art. Zª — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano Vitor Hªgº Peixoto CastellianoPrefeito Prefeito
GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N , Monte Castelo , Cabedelo/PB.
CEP' 58101085 , Telefunc: (83] 325073223

Email: prcfcIto©cabcdclo.pb.gov.br

GARINETF. DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PR.
CEF158101-085 » Telefone: (83) 3250-3223

Email preIeito©cabedelo.pb.gov.br

Pa'a vulll'vcar 5 vel Idade das 255 naluras, acesso MlszIcabadelm' docpombrlvonfmcaa/ : informe o Cõdlgo 52Fclssarsaasine Para vsnncar :: Vªlldndc das nssinaluras, acesse hltps 'IcaaedeIoÁdoc com.br/venicacanl a Meme 0 codlga szro-Eesl -3395-EVEE
Assinado porl pessºa VITOR Huoo CASTELLIANO

Assmado mM pessoa VITOR HUGO CASTELLIANO
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

CABEDELO Gabinete do Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-48 PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1450
Cabedelo — PB, em 22 de abril de 2021 Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das
suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do 51135 atribuições que lhe confere º Art 53, Inciso VI. dª LEI ºrgânico dº
Municiplo de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso [L da Constituição Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição

Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro [IH 2020;

Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, MICHEL FREIRES MATIAS. para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II — EDUCAÇÃO FÍSICA,
com Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

RESOLVE nomear, IVALDO MORAES RODRIGUES, para ocupar, em caráter
efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica ll — EDUCAÇÃO FÍSICA,
com Lotação na Secretarla Municipalde Educação.

Art. zº . Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. Zº - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano Vitor Hugo Peixoto CastellianoPrefeito Prefeito

a val dade das ass'mhnas, acsse hllps ”Cabedelo. Idoc comvhrfverãcacan/ s inkrme (: Dádlgº szrcls ezwssscmn a valldade nas assinaluras acesse ums voaomeio Moc um br/venlicacaole Inlarma o mago 5505919395 Ema1psssaa, VITOR HUGO CASTELLIANO

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB,
CEP155101-085 * Telefone: (83) 3 ZED-3223

Email: preFeItn©rahedelo.pb.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares SIIva, S/N , Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 50101-085 , Telefone [83] 3250-3223

Email: prefeito©cabedelo.ph.gnv br

Asslnado or 1 oassua, VITOR I-LIGO CASTELL ANO Pára ver!
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Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

“: ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-51

Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo cºin o Art. 37, IIICISO II, da Constituição
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, KARL GEORGE DA SILVA GUERRA, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II — INGLES. com
Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares SIlva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 , Telefone: (83) 325073223

Email: prefeito©cabede|o.pb.gov.br

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 14-52

Cabedelo - PB. em 22 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e Lendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, CARLOS ALBERTO DE MIRANDA ]ÚNIOR, para ocupar,
em caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - INGLES,
com Lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N , Monte Castelo , Cabedelo/PB.
CEP: 58101-085 — Telefone: (83) 3250-3223

Email: prefeito©:abedelo.pb.gov.br

Para Venfeara validade das asslnaluras, aoesse hilus Ileabedelo.1doc.com hV/veIlÍICZCªOI e hlorme o mdioo SZFCAESBLEZIQSAE'IBB Assinado pari pessoa VITOR HUGO CASTELLIAND a

Para VeIlIICala Validade cas assinaluras. acessa nttnszlfcatedeio idos corr brNelincacaol & n'orme n rodigu iZFC-ESBI-GÉQSEVSB Assinaco pari passa: VITOR HUGO cAsIELoANO
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ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Gabinete do PrefeitoCABEDELO
_cmmo mmm-u

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1467

Cabedelo - PB, em 29 de abril de 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CABEDELO, no uso das

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da Lei orgânico do
Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II, da Constituição
Federal, e tendo em Vista a aprovação em Concurso Público de Provas e
Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº
89/2020, de 21 de dezembro de 2020;

RESOLVE nomear, MICHELINE PINHEIRO DE LIMA, para ocupar, em
caráter efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II — INGLES, com
Lotação na Secretaria Municipalde Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Vitor Hugo Peixoto Castelliano

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

Rua Benedito Soares Silva, S/N — Monte Castelo — Cabedelo/PB.
CEP: 55101085 — Telefone: (83) 3250-3223

[:mad: prefeito©cabedelo.pb.gov.br

Dara Verinçar a vaidade uas assinaturas, acesse tu os lleabedeln.moeconbm'erirczcao/ e |nome o comum ZCZEAIIASA-QFBSLBDDD Assmann por 1 pºãsoa VITOR HUGO CASTELLIANO
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ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

GABINETE DO PREFEITOCABEDELO
tiarauuxamzwu

PORTARIA Nº 1.459 DE 16 DE ABRIL DE 2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 212 e 130 da Lei 523/1989 ,
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —,

RESOLVE:

Art, 1" - DESIGNAR, os servidores DANIELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE, PAULO
EDUARDO DE ALMEIDA COSTA & JEAN CASTRO ZAMPIERI, para, sob a presidência
da primeira, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com
vistas a dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias aos trabalhos de apuração
dO Processo Administrativo n" zozo/Ool474-9.

e inlorme o mmga EZAFBZQB-CCDGóMB

Art. 2" » Esta Portaria entra em Vigor nesta data.
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VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
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GABINETE DO PREFEITO E
Rua Benedito Soares Silva s/N, Monte Castelo — Cabedelo — PB %

Cep: 55 1017085 , Telefonos: 325073223
Email: preteíw©cabedelo.pb.gov.br L



Página 16

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Em GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N“ I.46IJ DE 26 DE ABRIL DE um

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista o disposto no artigo 122 e 230 da Lei 523/1989 — Estatuto dos

Funcionários Públicos do Município de Cabedelo —,

RESOLVE:

Art. Iª — PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelas Portarias nº 7.202

de 21 de outubro de 2019, nº 8.712 de 21 de fevereiro de 2020 e nc 9,314 de 01 de

outubro de zozo e n" 904 de 19 de janeiro de 1021, referente ao Processo nº

2018/007189-5, em face das razões apresentadas pela Presidente da Corrissão

Processante constantes no Memorando nº 13.928/1011.

Art. zª— Esta Portaria entra em vigor nesta data.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEI'I'U

Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo — Cabedelo , PB
Cep: 58101—085 »Telefones: 3250-3223

Email: prefeito©cabedelopb goubr

Assiradn nar 1 pãsaa: VITOR H ') CASTELLIAND Para VEuIicar a validade das assina uvas, acesse https "Cabedelo iuocmmomenucacao/ & m*orrie o codigo 824F—9299ACCD5A5446

Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO

Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor
— PROCON -

Processo nº EMM-0014900003“
RECLAMANTE: MARIA JOSÉ FREIRE DA SILVA

RECLAMADA: ENERGISA S.A

DECISÃO ADMINISTRATIVA

I 1 - RELATÓRIO:
DAS ALEGAÇQES DO (A) RECLAMANTE: A reclamante, titular da unidade consumidora de nº

5/1298505-7, aârma que não possui condição financeira para arcar com as parcelas
determinadas em anterior negociação de débitos junto a reclamada e, por isso, em 03 de
Outubro de 2019, teve seu fornecimento de energia elétrica interrompida. Assim, requer a
condenação da promovida para proceder com o parcelamento total do seu débito em valores

oondizentes com as suas possibilidades financeiras.

DA AUDIENCIA DE CONCILIAQO: A parte reclamante reiterou os termos da exordial. Após os

debates, a empresa reclamada ofereceu a proposta de parcelamento da dívida da autora, que
totaliza R$ 8.500,00, com uma entrada de 10% sobre o referido valor mais saldo devedor em

60 vezes, mas não foi aceita pela reclamante.

DAS ALEGAÇÓES DA EMPRESA: A ENERGISA S.A juntou relatório de débitos da consumidora,

alegando que a unidade em questão possui pendências referentes a contas não pagas de
fevereiro a outubro de 2019, bem como parcelamentos acordados que não foram
devidamente quitados. Salientou que o corte do fornecimento do serviço ocorreu diante da
atualidade do débito com aviso previo, procedendo com as devidas providências Indicadas
pela ANEEL, Declara ainda que, mesmo inexistindo obrigação legal para o parcelamento de
débitos, a promovida acatou a solicitação de acordo da reclamante e ofereceu a proposta por
mera iiberalidade.

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa.

É o relatório. [Yi/W
Rua Isaias da Silva Oliveira — 1012 - lardim Brasilia - Cabedelo/PB
Cep: 58103-376 - E-mail: procoangoege o ph gouht , Telefone: (83) 3250-3230
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GABINETE DO PREFEITOCABEDELOW
PORTARIA Nº1.468 DE 29 DE ABRILDE 2011

o PREFEITO Do MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba. no uso de suas atribuições
legais e considerando a disposição contida no artigo z31da Lei 523 de 17 de agosto de 1989
, Estatuto dos Funcionários Públicos do Municipio de Cabedelo,

RESOLVE:

Art. lº - Determinar o ARQUIVAMENTO da Sindicância nª 2019/003012-1, diante de a
irregularidade apurada ser passível de responsabilidade de servidor público à época
exercente do cargo de agente político, o que não cabe responsabilização disciplinar,
conforme conclusão da (omissão de Processo Administrativo Disciplinar;

Art. 2" - Esta portaria entra em vigor nesta data.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO
Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo — Cabedelo — PB

Cep: 58.10” 085 - Telefones: 3250—3223
Email: preªeitoqn<abedeio,pb.gov.br

Assmadu poi i pessoa VlTOR HUGC CASTELLIANO

iczcao' e lnlDime o código MGE-i 1 DE aâsF-QMA

VAIIcade os assuntos. acesse https :Icaoeueio “doc ocm tur/v
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Compulsando os autos, verifico inconsistência na argumentação da reclamante.

A promovente não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança de
suas alegações.

Ora, como é sabido, mesmo o consumidor sendo amparado pelo instituto do

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas que levem ojulgador a ter o
minimo de certeza de suas alegações.

No contexto fático, a reclamante não apresentou provas suficientes para
comprovar a realização de cobranças abusivas que justifiquem algum excesso cometido, não
sendo possivel atribuir à reclamada qualquer penalidade por suposta falha na prestação dos
serviços. Ademais, quanto a um novo parcelamento do débito, não prosperam os argumentos
da consumidora, uma vez que o financiamento da dívida é de mera Eberalidade da promovida.

Diante disso, seria injusto condenar a empresa por violação ao Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos uma única prova dos fatos relatados
pela reclamante.

Por fim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, não
merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa, Em consequência deve ser a presente
Reclamação classificada como NAO FUNDAMENTADA ENCERRADA.

:. FUNDAMENTAÇÃO '

;. concwsÃo J
Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da reclamada,

reconheço como iMPRoCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo ser
classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA

Notifique a parte reclamada desta decisão. Após o decurso do prazo, sejam os
autos arquivados e baixados.

NOTIFIQUE—SF.

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Cabedelo-PB, 15 de abril de 2021.
,.

W . If

Rua Isaías da Silva Oliveira — 1012 — jardim Brasilia — Cabedelo/PE
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Processo nº 25-004.0l)1.19—0000419

RECLAMANTE: MÓNICA RIBEIRO DA SILVA

RECLAMADA: SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA

DECISÃO ADMINISTRATIVA ll

[ 1 - RELATÓRIO: |
DAS ALEGAÇÓES DO(A) RECLM ! E:

A Sra, Mônica Ribeiro da Silva, veio ao Procon formalizar sua reclamação
administrativa, onde alega que é titular do ”Plano Sempre" (Assistência Funeral)
desde o dia 10/05/2017. Que em 07/07/2019 utilizou o plano em favor de sua
genitora, não desejando, apos o referido acontecimento, manter em vigor o contrato
firmado com a reclamada. Afirma que, ao se dirigir a empresa para (canalizar suas
pretensões, fora comunicada da impossibilidade de cancelamento do planº, salvo se
houvesse o pagamento das últimas parcelas em aberto. Entendendo, pois, que O
contrato firmado entre as partes é abusivo quanto aos critérios de cancelamento,
sucorrendo-se desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer o
cancelamento do contrato de assistência funeral, lhe eximindo do pagamento de
qualquer multa ou liquidação das parcelas em aberto, a contar do vencimento em
10/08/2019.

DAS ALEGAg ÓES DMS) EMPRESA Sl:

A empresa São Francisco Serviços Funerários Ltda apresentou sua Defesa
Escrita, alegando que no pacto firmado entre as partes, especificamente na cláusula
décima sétima, está previsto de forma clara as hipoteses de rescisão do contrato de
forma unilateral, tanto pela reclamante como pela reclamada. Que tal dispositivo
contratual fora redigido em total conformidade com o que dispõe o artigo 54, 5 3”, dº
Codigo de Proteção e Defesa do Consumidor. Que a reclamante não possui direito a
rescisão contratual sem ônus, haja vista que ao utilizar os serviços funerários o pacto
se renova automaticamente por igual periodo, estando condicionada a sua rescisão ao
adimplemento de todas as mensalidades da renovação automática, ou seja, para pôr
termo ao pacto firmado, devendo pagar "multa" no valor correspondente a soma dos
48 (quarenta e oito) meses de vigência contratual. Que, ademais, não assiste razão a
reclamante, ao questionar a abusividade da cláusula contratual, a medida que da

,
MCI/w
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interpretação do referido dispositivo a luz do artigo 51 do CDC restaria impossível a
sua subsunção a qualquer das hipóteses elencadas ali. Que, por entender comprovada
a inexistência de qualquer abusividade na cláusula décima sétima do pacto firmado,
não admite outra conclusão senão a de que a Empresa Reclamada agira no regular
exercicio de seu direito. Por fim, requer a total improcedência dos pedidos formulados
na presente reclamação administrativa.

DA AEDIÉNCIA gg CONCILIAÇÃO:

Feito o pregão, verificou-se a presença das partes. A parte reclamante
reitera os termos da exordial. Após os debates a reclamada não Ofereceu qualquer
proposta de acordo.

Assim, vieram-mc os autos para emissão de decisão administrativa.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO |
Inicialmente faz-se necessário esclarecer que a relação havida entre as

partes é de consumo, ensejadora da incidência do Código de Defesa do Consumidor —
o que não significa necessariamente a procedência da presente reclamação, senão nos
casos de comprovada abusividade.

Direto às questões memórias da presente demanda, observa-se que a
reclamante tem por escopo a anulação de cláusula contratual havida entre as partes,
entendendo ser abusiva e demasiadamente onerosa em relação aos serviços prestados
pela reclamada. Assim, busca cancelar o contrato de assistência funeral, sem aplicação
de qualquer multa, alem da liquidação das parcelas em aberto, a contar do vencimento
de 10/03/2019.

É de se observar, contudo, que o referido dispositivo contratual se faz
presente naquele instrumento, de forma clara, legível e de perfeita compreensão por
parte da reclamante, ou seja, em total conformidade com os ditames legais
consumeristas.

Princípio balizador do Direito Civil e Direito Internacional, o pacto sunt
szmunda é a condição que garante a segurança jurídica e a autonomia das partes ao
firmarem contrato. Tal principio consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido
no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, ou seja, e o princípio da força
obrigatória que abrange os contratos firmados entre duas ou mais parte .
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Ora, tendo uma vez assinado o Contrato de Prestação de Serviço de Uso
Futuro de Assistência Funeral, a reclamante era conhecedora de todas as suas
condições e obrigações.

Assim sendo, não havendo que se falar em abusividade nas práticas
adotadas pela promovida, sendo injusto condena-1a por violação a legislação
consumerista.

Desse modo, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação, razão pela
qual deve ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA
ENCERRADA.] a. chcrusÃo |

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da
reclamada, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada,
devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA.

Notifique-sc a parte reclamada desta decisão. Após, sejam os autos
arquivados e baixados.

Notifique-se e cumpra-se na forma da lei.

Cabedelo-PB, 15 de abril de 2021.

R VERAS DE OLIVEIRA
Gerente de apoio juridico do PROCON

Matricula 07.632-5o /[NW
MATHEUS Ns FELIZARDO

Secretario-Adjunto do PROCON
Matricula n" 081273

Rua Isaias da Silva Oliveira A 1210 , jardim Brasilia , Cabedelo/PB
Cep: 58103-376 - E-mail: proconálcabedelopbgovhr- Telefone: (83) 3250-3230
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ÇAOBEDEL

Processo n' 25.004.001.19—0000505

RECLAMANTE: JOAB FERNANDES DE OLIVEIRA

RECLAMADA: SV VIAGENS LTDA

VADEAclsÃo ADMINISTRATIVA" A

] 1 —RElATÓRIO:
DAS ALEGAÇÓES DO [A] RECLAMANTE:

Alega o reclamante que comprou uma passagem no site SUBMARINO VIAGENS

em 17/11/2019. pela companhia AZUL, com itinerário do Rio de Janeiro/RJ a Recife/PE no dia

14/12/2019, pelo valor de R$ 354,69 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove

centavos). Contudo, afirma que não lhe foi enviado o localizador da passagem e, por isso,

entrou no site da reclamada para conseguir a referida informação. porém não obteve êxito,

Mesmo assim, com seus documentos, tentou realizar o check-in online, mas não conseguiu,

motivo pelo quai foi até o aeroporto no dia 13/12/2019 para tentar realiza-Io e, conforme

donumentos anexados, foi informado que não houve o repasse dos valores de compra de

passagem para a companhia aérea, hcando impossibilitado de embarcar.

Sendo assim, afirma que teve que proceder com a compra de nova passagem.

no valor de R$ 1.294,15 [mil duzentos e noventa e quatro reais e quinze centavos]. Alega

ainda que, em virtude do horário, teve que passar a noite dentro do próprio aeroporto,

arcando com todas as suas despesas de alimentação até o momento do embarque,

totalizando cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

K'

(“M < %
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EEDELº.

Por Hm, requer o reembolso em dobro de todos os gastos que obteve com a

nova passagem e alimentação em virtude da suposta negligência da reclamada em não

repassar o valor da sua compra para a companhia aérea,

DA AUDIENCIA DE CONCIUAÇÃO:

Na audiência de conciliação, a empresa reclamada não ofereceu nenhuma

proposta de acordo. Foi determinado, ainda, o prazo de 5 (cinco) dias para o reclamante

apresentar nos autos as faturas de seu cartão de crédito referentes à compra da passagem

aérea, o que não foi feito.

Sendo assim, as partes litigantes não chegaram a uma composição amigável.

DAS ALEGAÇÓES DA EMPRESA:

A empresa reclamada SV VIAGENS LTDA afirma em sua defesa escrita que,

diferentemente do que foi afirmado pelo consumidor, a reserva não foi emitida em Virtude de

a cobrança não ter sido autorizada pelo cartão de crédito, ou seja, não gerou custos ao

reclamante em cobranças feitas no site da empresa. Alega ainda que, conforme consta nas

cláusulas contratuais, há o prazo de até 72 (setenta e duas) horas para a emissão das

passagens, sendo que o voucher de embarque só é emitido e encaminhado ao e-mail do

contratante após a cobrança de todos os valores da compra. Por fim, a empresa afirma que

não cometeu nenhuma infração e que não há valores a reembolsar, requerendo, portanto, a

improcedência e o arquiimmento definitivo dos autos.

Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa.

“& W&W %
Rua Isaías da Silva Oliveira — 1012 - ]ardim Brasilia — Cabedelo/PB
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[ ' ' " ' ' 2.FUNDAMENTAÇÃO ]
Comnulsando os autos, verifico inconsistência nas argumentações do

reclamante. O consumidor JOAB FERNANDES DE OLIVEIRA não trouxe aos autos documentos

capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ou seja, qualquer cobrança

irregular ou fora dos padrões cometida pela reclamada,

Ora, como é sabido, mesmo o consumidor sendo amparado pelo instituto do

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas que levem ojulgador a ter o

mínimo de ceneza de suas alegações.

Por outro lado, a empresa reclamada juntou informações e comprovantes,

informando que a reserva da passagem não foi emitida porque a cobrança não foi aprovada

pelo cartão de crédito do consumidor.

Na audiência de conciliação, foi determinado que o consumidor apresentasse

as faturas de seu cartão de crédito, para comprovar as alegações de que os valores teriam

sido descontados. Contudo, passado o prazo estipulado, o consumidor se manteve inerte.

Seria injusto condenar a empresa por violação ao Código de Proteção e Defesa

do Consumidor, sem ter nos autos uma única prova dos fatos relatados pelo reclamante.

Por fim, julgo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, não

merecendo ser acolhida a Reclamação Administrativa. Em consequência, deve ser a presente

Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA.

3. CONCLUSÃO |
Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte da reclamada,

julgo como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo ser classificada no

Rua Isaias da Silva Oliveira - 1012 - Jardim Brasilia — Cab dela/PB
Cep: 58103-376 - E-mail: mmmm - Telefone: (83) 32503230

SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA.
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Notifique-se a parte reclamada desta decisão. Após o decurso do prazo, sejam

os autos arquivados e baixados.

Publiquese e cumpra-se na forma da lei.

Cabed u-PB, 15 de abril de 2021,/// OMM
MATHEUS S FELIZARDO
Secretár' diunto do PROCON

Matrlcula 05.227-9

Rua isaias da Silva Oliveira — 1012 — Jardim Brasilia — Cabedelo/PB
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PROCESSO Nº zs-omooczooonozu
RECLAMANTE: MARGARETE MARTINS DE ALCANTARA

RECLAMADA: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DECISAO ADMINISTRATIVA ]

[ 1 - RELATÓRIO I
DAS ALEGAÇÓES DD RECLAMANTE: Alega a Sra. MARGARETE MARTINS DE ALMNTARA, ora

reclamante, que oomprou, em 12/12/2019, na loja online da AMERICANASLOM um aparelho

celular da marca SAMSUNG, bem como adquiriu o serviço de Seguro de perda ou rouba da

empresa GENERAL! SEGUROS. Afirma que o produto apresentou defeito no dia 20/06/2020,

tendo sido encaminhado para assistêncla técnica em 22/06/2020. Ainda sim, alega que no dia

07/07/2020 a assistência ligou dizendo que o aparelho não tinha conserto. pois existia uma

avaria na tela o que não era coberto pela garantia contratual. Por Um, requer o reparo do

produto ou a devolução do valor pago.

DAS ALEGAÇÓES DAS EMPRESAS RECLAMADAS: A empresa reclamada SAMSUNG

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA alega que, diferentemente do que fora alegado pela

consumidora, o produto foi utilizado em desacordo com o manual. Afirma que após análise

técnica, houve a constatação de danos em sua estrutura, o que denota o uso em desacordo

com o manual, acarretando asslrn a exclusão da garantla. Por fun, requer a improcedência e o

arquivamento da presente demanda.

DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO: Na audiência de conciliação, não houve o comparecimento

de empresa reclamada, mesmo sendo devidamente notificada.

Portanto, as partes litigantes não chegaram a uma composição amigável.

rª, .N
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Notifique—se a parte reclamada desta decisão. Após, sejam os autos arquivados

& baixados.

NDTlFlQUE—SE.

CUMPRA—SE NA FORMA DA lil,

CabedeIoJB, 15 de abril de 2021.

Matrícula 06314-7
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Assim, vieram-me os autos para emissão de decisão administrativa.

É o relatório.

[ 2 — FUNDAMENTAÇÃO I
Em primeiro lugar, necessario esclarecer que a relação estabelecida entre as

partes é típica de consumo. Ou seja, figura no polo ativo, a Reclamante, como destinatária

ªnal do produto, e a Empresa, no polo passivo, como fornecedora do produto, mediante

pagamento.

Anallsando detldamenre a questao, percebe—se que o que está sendo discutido

e a possibilidade da existência de vícios cobertos pela garantia contratual, no celular da

consumidora.

Contudo, insta destacar que apenas com a realização de uma perícia técnica

por profissional competente e imparcial para concluir-se se, de fato, os fatos alegados pela

reclamante são condizentes com a realidade.

Uma vez que esse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor não possui

profissional competente que possa realizar a análise técnica do produto adquirido, não seria

justa a aplicação de qualquer sansão, por descumprimento da legislação consumerista.

Assim, pela falta competência do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor

para julgar a presente demanda, dada a necessidade da realização de perlcla técnica, apta a

constatar o que fora alegado na lnlclal, julgo IMPROCEDENTE a presente Reclamação,

devendo ser classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA.

[ 3 - CONCLUSÃO ' |
Tendo em vista o exposto, reconheço como IMPROCEDENTE a presente

reclamação apresentada, devendo ser classificada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA' WI/
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Processo nº 25-004.001.20—0000325

RECLAMANTE: IARIO TRAIAND COSTA

RECLAMADA: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MAGAZINE LUIZA S.A. E SYSTEM

AUTORIZADA SAMSUNG

DecisaoABMINi'snzíní/A' I

1 — RELATÓRIO:

nª ALEQAQÓES DO RECIAMANTE:

O reclamante informa que em 03/08/2020 comprou junto a MAGAZINE LUIZA e

a SAMSUNG um aparelho celular SAMSUNG GALAXV ADI, conforme cópia da nota flscal em

anexo.

Alega que, passados 09 (nove) dias da compra do aparelho, o produto passou a

apresentar defeito no microfone. Relata que foi a loja autorizada da Reclamada, onde foi

informado que precisaria pagar pelo serviço, não obstante o celular ainda estar na garantia.

Por fim, requer o auxílio desse Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para

solucionar toda essa situação, conforme os Itens A e B do Termo de Reclamação.

DAS ALEGAÇÓES DA EMPRESA:

Em sua defesa. a Empresa Reclamada Samsung alega que a parte autora não

encaminhou o produto para uma assistência técnica autorizada para o reparo, o que

inviabilizou a possibilidade do fabricante fazer o devido reparo ou defesa. Por fim, requer a

improcedência da reclamação e posterior arquivamento.

As empresas Magazine Luiza e System Autorizada não apresentaram defesa

escrita. Wªi)]
Rua Isaias da Sllva Oliveira - 1210 — lardim Bras - ahedeIo/PB &
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DA AUDIENCIA DE CONCILIAªO:

Cabedelo—PB, 15 de abril de 2021.
Na audiência de conciliação o Reclamante reiterou os termos da exordial. As

lA _ n
empresas reclamadas Magazine Luiza e System Autorizada, apesar de devidamente [ªª WWÚÚjÚ' %PAU ! EIREDO XAVIER MATHEUS LINS FELIZARDO

Mediadora SecretárloAdjunto do PROCONSamsung não ofereceu proposta de acordo. Mitrlcula 07.465-9 Matricula 08.227—9
notificadas, conforme fls. 10 e 11, não compareceram a esta audiência. A empresa reclamada

A empresa SAMSUNG juntou defesa escrita.

É o relatório.

z. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico inconsistência na argumentação do reclamante.

O consumidor não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a verossimilhança de

suas alegações,

ora. como e sabido, mesmo (: consumldor sendo amparado pelo o instituto do

ônus da prova em seu favor, deve apresentar indícios de provas que levem o julgador a ter o

minimo de certeza de suas alegações.

No contexto tática, o reclamante não juntou documento demonstrando que

encaminhou o produto para assistência, para a loja Magazine Luiza ou para o iabricante.

Percebe-se que a empresa reclamada SAMSUNG não foi notificada pelo

consumidor sobre as posslvels falhas no aparelho celular, para possível análise e, caso

pertinente, o reparo do produto.

Ressalta-se que o produto não foi levado para uma assistência autorizada, o

que impossibilitou o conserto do mesmo, e com isso, não se pode aplicar a norma insculpida

no artigo 18, 519 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se assegura ao fornecedo

direito de sanar o vício em até ao (trintat ,Vejamos:

[o PE Rua isaias da Silva Oliveira - 1210 — jardim Brasilia — Cabedelo/FBRua Isaias da Silva Oliveira — 1210 — Jardim Brasilia - Ca /
el one: (83) 3250-3230 Cep' 58103-376 . E—mall: Mªdame: - Telefone: (83) 3250-3230Cep: 58103—376 - E-mail: nroconºghede o ph gov br A

' ,. P U E L 1 c A ç A 0' F [ X AC A O, Sed: hClincll Municiptldz CibelelanB)ESTADO DA PARAIBA _ (gi-d..,iimi chflMi
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO ,“ W,. M PARAÍBA Di“ 2% Uªi ( '
Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor ““A“—ª MWCIPAL DE CABEDELº writing,_ _ VXSTO ,, *PROCON ATO no PRESIDENTE Nº 014/2021

Constitui a Frente Parlamentar em Defesa dos
Mototaxistas e Motnfretistas no âmbito da

Art. 18. ºs fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis L'Amar'd MUBÍUPEII (ªle Cnhcdcln [PB]. e dá oliu'ilS
respondem solidariamente pelos vlcíos de qualidade ou uuantldade que os tomem pirivtdências.
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam eu lhes dlminuam avaidr,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, mm a indicações constantes do

A PRES—[INN *E DA IARA MLNICIPAL DE ("ABEDEIAO (PB). tíiirecipiente, da ou ªs
variações decorrentes de suª natureza. podendo o consumidor exigira substituição "ªº ªlº ““ªº mrihuiçn » — cºm i“ "º “3 ResºluÇãº no 125/2019 ª- “º; TCI'ID' º (“
das partes viciadas. Requerimento nº lll/3021. dn hum UU cado.“ Edvaldo Nelo. aprovado pelo Plenário nai
5 1“ Não sendo o vício sanªda no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor Seg-gm Ordinária Jo dia 23 je marco de li 3 [:ulglr, akernauvamenteeà sua escolha: '
:!:-substituição do produto por outro da mesma espécie, em pcríe'itus condições de R ii S 0 L V E:
Ii - a restitulção imediata da quantia paga, mnetariamente atualizada, sem prejuízo , , . ,deeventuals oerdasedanos; An. lº COitSlllLllr '.t FRLNTE PARLAMENTAR EM DEI
III »cabatimenmprnpomlonaldo preço. MOTO'I'AXISTAS lã MOTOFRETIS'I'AS. no âmbito da Câmara Municipal tc L'nbcderu

(PB), com o iiniilidailc je:* - — - — - - . I , * ' .Lir ' ª :i 3053 com re? cito & cate oria de mototaxistas 0
Diante disso, seria injusto condenar as empresas por vrolaçao ao Código de [. [. ª“"“pmb pºhmªª º Çª ”P g[HDMI l'.“ lSÍiIS.

Proteção e Defesa do Consumidor, sem ter nos autos uma única prova dos fatos relatados Il — reunir us vereadores que têm preocupação especial com :i categoria dos
mototaxistas : mmol"

Ill , pri “N)Vci' debates, scininíirios e ex entos pertinentes ao tema. divulgandopelo reclamante.

Por fim, entendo não haver qualquer violação ao direito do consumidor, não rcsultdds. . . . , IV — ucomziurliui' u iriziniiiiçíio de matérias na Câmara MulilClPLii iTrilCl'i iimerecendo ser acolhida a ' * ,um, Em n— ª .= deve ser a r “ ' -dbbtllllu.

Reclamação classificada como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. V - dci" ttiCi' os temas de interesse dos mototaxistas c motofrctistas. selim
relacionados à falta de inlinestrutura Ad.:qllíldtl para locomoção nas vidas dus cidade
de segurar-ça e de E'CSPÇHD no trânsito ou as. condições adversas enfrentadas pelos moi
c .itntoti'citus no “vltut'ci'pio. no exercicio da profissão. entre outros assuntos;

faliu
, HIS

L 3. CONCLUSÃO
Art. lª A iicnie Parlamentar terá a seguinte composiçao:

Tendo em vista a não configuração de prática infrativa por parte das “mmo PAÍÍICIPAÇÃO '
reclamadas, reconheço como IMPROCEDENTE a presente reclamação apresentada, devendo * Eªi Piislnliieii': *
serciassincada no SINDEC como NÃO FUNDAMENTADA ENCERRADA. "" “”""“

Notifiquem—se as partes reclamadas desta decisãº. Após, sejam os autos Art. 30 () Presidente Lil Mente Parinmentan primeiro subscritor do
i UCÚI'Í'CY íI

ii Musil
rcqiiciimc itu de sua cr nin-it i no cargo até a extinção desta. que iii—iii
qualquer tempo, por L cisão unãnti' tic suis integrantes, mediante comuni
Direorn, tiu obrigatoriririciitc no final <te<tii legislatura.

arquivados e baixados.

NOTIFIQUE-SE. “(V&A/l?; /
CUMPRIR—SE NA FORMA DA LEI.

Art. 4“ A inclusão ije urvos membros e a exclusão por ttcntuais
:itog serão sOilCllLlLi'dS por oiii-in LILI Presidente riu Frente, dirigidos nu ªresrdenic i

al 6, pªoxidencrada rieilinnie Ato da Presidente de atualmiçãii ilii cuiiipusiçào(lit qin- ll'ilí)! ix tª (ii '
Rua isaias da Silva Oliveira — 1210 — jardim Brasília — Cabedelo/PB
Cep: 58103-376 - Evmail: pxºcontàgabedglg ph gºv br - Telefone: (83) 3250-3230m



Cabedelo, 26 a 30 de Abril de 2021

!*lrtilll PARAle
CÁMARA Nll'NlCIPAL DE CABEDELO

' &' pelas normas da Resolução nº 225/1010 e. nc que
couber. as normas cit) Regi usa aplicáveis às Comissões.

& lª A Frente reuni . pieierencialmente. nas dependên'“ * da (anura
Municmal. podendo. por c 'eniõnria ou necessidade. reunir-se em qualquer outro local.

ª lº Comi: a equipe Liãl “assessoria parlamentar“ do Presidente da Frente
Parlamentar. com o apoio io_ stico da Secretaria Legislativa. secretariar as reuniões e dar
apoio adminisnnlivo i Frente.

Art. -lº [sie Ato liº Presidente entrei em Vigor na data de sua publicação.

Art. Sº Revogam»5e as disposições em contrário.

Cámara Municipal de Cabedelo, Estado da Paraiba. “Casa Luiz de Oliveira
Lima“.en128 dc abril de 301].

% JLÍLL/' :Ver. & A%A REZENDE
lªRl: SlDliNTI-É

u

*iBlDi/
) —— m .. ix' (, mi.-'

“ 93 339] _ rs'l'ADoDAPAR/UBA
CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO
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lxl tllll llwt l'AR XIII.?

(ximu m “gum. DE CABEDELO
= agºniza

A solicitação mediante “Requerimento" tem base na Resolução
de 29 de março dc Gif; ficando a criação de Frentes Parlamentares &

cargo da presidente atrai és (ie Ato desde que subscrito por no mínimo :; (três)
vereadores. e se aprovado pelo ;ªlenário.

fiilziiiicnlação da profissão de mototaxista no Brasil, ocorrida
temente, fez surgir um novo contexto, no qual profissionais atuam em
ções diversas c <ingniare> em relação a outras profissões.

O serviço LiL' motoi a 'stas & motofretistas sofre demanda crescente
no mercado de traballio. principalineine em tempos em que zi escassez de
trabalho de carteira assinada tem aumentado na mesma proporcãv.
juntamente com o aumento dao questões e dificuldades variadas do setor.

Diante desse quadro percebemos a necessidade (lo criar uma
frente parlamentar. no âmbito da Câmara Municipal de Cabedelo. Cln defesa
do: motou 'istas e inotofretistos. objetivando contribuir na defesa «:
renresentatiwidade destas categorias profissionais em nosso Município.

Preencliidos os 'equisiios para a solicitação, conlo com o
prestimoso apoio dos Nobr Pares e reitero votos de estima o apreço.
DLI'I :unecendo à disposição [xii 'El maiores elucidações.

Plenário "MHZ de Góes". em 16 de março de 202l.

, J' // .x ,v/ ” f?”
Taí?» Law Déiª ”7777/

EVIIn—ÃSÍO CA ALCANTÍ
' Yer?a(lor/— DEM

ESTADO DA PARAIBA
CÁMARA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITA Ão

_?REGÃO PRESENCIAL Nº GOODS/2021 ç
uma público que fará realizar através do Pregoeiro Olioial e Equipe de Apoio sediada na Rua Dr Joao M, . achado. 57 -

Centro - Cabedelo — PB, às 09:00 horas do dia 10 de Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial. do tipo
menor Preço, para: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico especializado de
transmissão por captura de imagem por ' ' pelo youtube. "'

REQUERIMENTO Nº ª 4 Q , /2021
_ (Do Vereador Evilásio Cavalcanti)

APROVA DA
Lº aºEm: ' '

ulrnu»

Senhora Presidente,

REQUEIRO a Vossa Excelência, com fulcro no Regimento Interno
desta Casa Legislativa, conforme Resolução nº 225 de 29 de março de 2019
que “dispõe sobre a constituição de Frentes Parlamentares no âmbito da
Câmara Municipal de Cabedelo” e após deliberação do plenário da Casa. que
seja instituída a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos
Mototaxistas e Motofretistas no âmbito do Município de Cabedelo corn a
finalidade de:

I —— acompanhar políticas e ações com respeito a categoria de
mototaxistas e motofretistas;

Il — reunir os vereadores que têm preocupação especial com a categoria
dos mototaxistas e motofretistas;

III , promover debates, seminários e eventos pertinentes ao tema,
divulgando resultados;

IV - acompanhar a tramitação de matérias na Câmara Municipal que
tratem do assunto;

V — defender os temas de interesse dos mototaxistas e motofretistas,
sejam relacionados à falta de infraestrutura adequada para locomoção nas vias
das cidades, à falta de segurança e de respeito no trânsito ou às condições
adversas enfrentadas pelos mototaxistas e motofretistas no Município, no
exercicio da profissão, entre outros assuntos.

Plenário “Luiz de Góes"? em 16 de março de 2021.

(, fã W
sríiíAsro c VALCANTI

Veread r — DEM

e .
no , vigente. :" legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a L 'F l'8566/93; Lei P nº 123/06; e ' ' ' as ' el ãgãrl'ªgfgrldas

normas. infomações-nio horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (53)
9579578219. EAMBIII Ilcnacaªegeloºgmaimom. Edital: cmcabedelopbgovhr; www.gggpbgovbr. Cabedelo - PB 26de Abnl da 2021. ELLY MARTINS NORAT » Pregoeiro Olicíal. '

AVISO DE LICITA Ão
PREGÃÇ PRESENCIAL Nª 0001012021 ç
Toma publico que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. Joao Machado, 57 -
Centro — Cabedelo - PB,_ às 12:00 horas do dia 10 de Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial. do tipo
menor preço, para: Aqursxçáo, Telefones móvel. para atender as demandas da câmara municipal de mbedelo.
Recursos: prevrstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nª 10.520/02 e subsidiariamente & LeiFederal nº 6566/93; Lei tº nº 123/06; e “ ' ' as " * das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 987954219. E-mall: llcilaca elo ailcom. Edital: cmcabedelopbgovbr; mm Cabedelo — PB.
26 de Abul de 2021, ELLY MARTINS NORAT - Pregoeiro Oficial.

. _ Comunicªdo
A câmarª mumclpal de Cªbedelo através da sua presidente Sra. Maria das Graças Carlos Rezende. torna público a quem
Interessar e em especial aos participantes do pregão presencial nº 0003/2021. cujo objeto e a Contratação de empresa
especxalizada na prestação de serviços técnico de transmissão por captura de imagem por soltwares streaming
compartilhado e realizado pelo youtube, que por um erro no seu termo de referência foi cancelado o respectivo processo.
Maiores infomações licitacabedeloªgmailçºm, Tel.: (83) 987954219.


