
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021 
  

  

    

ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 

. aa . ANEXO | 
Edital de Retificação nº 011/2021 Cabedelo - PB, em 30 de junho de 2021 

CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO E POSSE DO CARGO 

RETIFICA OS EDITAIS Nº 008/2021 E Nº 009/2021 REFERENTE 

    

    

    

      

      

      

  

  
  
  

  

                

  

    

        
   

   

      

  

  

A CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS — aa o DE 
DOS CANDIDATOS QUE ATENDERAM AS DISPOSIÇÕES M 08/07/2021 
ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ASSINATURA DO LIVRO DE | 05/07 a 06/07/2021 x Alhas 14h | OBhas 14h 
PROVAS E TÍTULOS, Nº 001/2020 E EDITAL DE RETIFICAÇÃO JACARÉ EEN 
Nº 04/2020 E QUE ESTÃO APTOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE AGENTE SAUDE E TRATOR hvRo—DE SUTaET x 

FSINATURA UT a EM CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOT? DOE 
CABEDELO-PB. 'ORTÁRIAS DE NOMEAÇÃO 

E DESIGNAÇÃO 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ASSINATURA DO LIVRO DE | 05/07 206/07/2021 x Alhas 14h | OBhas 14h 
. o o aa . e =RECANTO DO POÇO 'OSSE E RECEBIMENTO DAS 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabedelo - PB, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO S FORT RU Dio ONEAGÃO 
o Edital nº 001/2021, de convocação para apresentação de documentos dos candidatos que atenderamas disposições & AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — ESSINATURA DO LIVRO DE 05/07 a 06/07/2021 x Ahãs 14h 
estabelecidas no edital do concurso público de provas e titulos, nº 001/2020 e edital de retificação nº 04/2020 e que 3 —RENASCER 3 'OSSE E RECEBIMENTO DAS. > 

estão aptos para nomcação c possc em cargos cfctivos da Profeitura Municipal de Cabcdclo- PB, resolve: $ PesaNação NOMEAÇÃO E E 

e AGENTE SAUDE SINATURA DO LIVRO DE 0507 a 06/07/2021 x E 

8 OCEANIA OSSE E RECEBIMENTO DAS a 
8 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 2 

Art. 1º. Retificar os Artigos 9º, 10º e 11, dos Editais nº 008/2021 e nº 009/2021, passando a constar a seguinte % E DESIGNAÇÃO * 
dação: 8 BGENTE RUDE NATURA DOTIVRO DE | — 0507 AUSWTIZOZT x E 

redaçi g -CENTRO OSSE E RECEBIMENTO DAS B 
E 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 8 

a. B E 
Onde se lê: E | AGENTE SAUDE — ASSINATURA DO LR. DE | D507a 08072021 x 5 

. $ JARDINS RECEBIMENTO DAS g 
Art 9º. Fica CONVOCADO para NOMEAÇÃO e POSSE no(s) respectivo(s) cargo(s), o(s) candidato(s) aprovado(s) Ê poRrinis DE NOMEAÇÃO E 
no Concurso Público de Provas e Titulos Edital nº 001/2020 e Edital de Retificação 004/2020 c que apresentaram E AGENTE U SAUDE SINATURA DO LIVRO DE USIUT a UGT IZUZT x e 

documentos de acordo com as exigências estabelecidas no ITEM 2.1., ITEM 3.1. e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS, É = JARDIM ATLÂNTICO sos E RECENIMENTO DAS g 
e tempo hábil. O Ato de Nomeação e Posse, acontecerá, às 10:00 horas, do dia 01 de julho de 2021, mediante E E DESIGNAÇÃO o ê 

videoconferência, pela plataforma Google Meet, sendo o link de acesso ao evento disponibilizado posteriormente. q GENTE RUDE ASSINATURA DO LIVRO DE USIUT a UBATIZOZT x E 
8 — JARDIM MANGUINHOS OSSE E RECEBIMENTO DAS & 
= 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO E 

Art 10º. Os candidatos aptos para nomeação e posse deverão comparecer nos dias 01 e 02 de julho de 2021,no Ss E DESIGNAÇÃO | . S 

Auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, situada Rua Pastor José de Ê ERDEIRA SAMORA Deo DAS | OMOTa ns x Ahãs 14h ê 
ê É 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO g 
ã sã E DESIGNAÇ i 

LE AGENTE RUDE INATURA DO TIVRO DE U5UT a UBWVIZUZT X 8 
58 —INTERMARES OSSE E RECEBIMENTO DAS 5 

Art. 11. O atendimento para assinatura do livro de posse e recebimento das portarias citadas no Art. 11. Deste edital a: É DEsienação 7 Ê 
será realizado no periodo das 11:00 às 14:00, no dia 01 de Julho de 2021, bem como, das 08:00 às 14:00 horas, no 3 É AGENTE DE COMBATE AS ASSINATURA DO LNRO DE 05107 a 06/07/2021 x ê 

H A 5 E RECEBIMENTO DAS g dia 02 de julho de 2021 Sz ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 5 

E a E DESIGNAÇÃO 
Sa AUXILIAR EM SAUDE BUCAL PSSNATURA DO LIVRO DE | 0507 aUB7Z2 X Ahas 14h 
Es E REGEBIMENTO DAS 

Leia-se: 28 ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 
ss E DESIGNAÇÃO 

iz [PROFESSOR DE BASICAI ASSINATURA DO LIVRO DE |  0507a0607202 X 
3 OBSE E RECEBIMENTO DAS 

Ts 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 

aB E DESIGNAÇÃO 

gs 
aê f 

D 5 

ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO GABINETE DO PREFEITO CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL 

Art. 9º. Fica CONVOCADO para NOMEAÇÃO e POSSE no(s) respectivo(s) cargo(s), o(s) candidato(s) aprovado(s) [PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | ASSINATURA DO LIVRO DE 05/07 a 08/07/2021 x x | 1ihasi4m | oBhasi4h 
no Concurso Público de Provas e Titulos Edital nº 001/2020 e Edital de Retificação 004/2020 e que apresentaram SRTARE TE NUEÇÃO 
documentos de acordo com as exigências estabelecidas no ITEM 2.1., ITEM 3.1. e SUBITENS, ITEM 18 e SUBITENS, 

[ USU7a VOU ZU Tihas 14h e tempo hábil O Ato de Nomcação c Posse, acontecrá, às 10:00 horas, do dia julho É INGLÊS a XIX | This ão 
videoconterência, pela plataforma Google Meet, devendo o aprovado fazer uso do Link https: meet. goog! e. comixip- 'ORTARIAS DE NOMEAÇÃO 
aast-epr para teracesso ao evento. ÃO                     Art. 10º. Os candidatos aptos para nomcação c posse deverão comparecer nos dias 05 c 06 de julho de 2021, no 
Auditório da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Cabedelo, situada Rua Pastor José de 
Alves de Oliveira, S/N, Camalaú - Cabedelo — PB, para assinatura do livro de posse e recebimento das respectivas 
portarias de nomeação e designação, conforme cronograma constante no Anexo | deste Edital. 

Art 11. O atendimento para assinatura do livro de posse e reccbimento das portarias citadas no Art. 10. Deste cdital 
será realizado no período das 11:00 às 14:00, no dia 05 de Julho de 2021, bem como, das 08:00 às 14:00 horas, no 

dia 06 de julho de 2021 

Art. 2º. As demais disposições constantes nos Editais nº 008/2021 e nº 009/2021 permanecem inalteradas. 

Prefeito Constitucional do Municipio de Cabedelo/PB 
Vitor Hugo Peixoto Castelliano 
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Publicado na edição extraordinária do Semanário Oficial da Prefeitura Municipal de Cabedelo de 01 de julho de 2021. 
Republicado por incorreção. 

   



  

  

Página 02 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 

Decreto nº 

0033/2021 Em, 3 de Maio de 2021. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E 

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2095, de 5 de janeiro de 2021. 

Art. 1º - Tica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.229.159,00 (Dois 

Milhões, Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de 

dotações no Orçamento vigente, como segue: 

02.010 GABINETE DO PREFEITO 

04 122 2001 2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 

02.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

s 
2 
8 
à 

0001794 3390.40 99 1001 Serviços de Tecnologia da Informação e 299,00 Ê 

Comunicação e 
0001811 3390.94 99 1001 Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.123,00 2 

Total da Ação 11.422,00 8 
Total da Unidade Orçamentária 11.422,00 2 

02.020 GABINETE DO VICE-PREFEITO 5 

04 122 2001 2005 MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO 2 

0000058 4490.52 99 1001 Equipamentos e Material Permanente 1.513,00 8 

Total da Ação 1.513,00 é 
Total da Unidade Orçamentária 1.513,00 Ê 

02.030 CHEFIA DE GABINETE g 

4 122 2001 2006 MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE 8 

0000064 3390.30 99 1001 Material de Consumo 17.297,00 : 
Total da Ação 17.297,00 $ 

Total da Unidade Orçamentária 17.297,00 8 

02.040 PROCURADORIA GERAL ê g 

03 092 2001 2007 MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO z 5 

0001957 3390.91 99 1001 Sentenças Judiciais 5.783,00 5 $ 

Total da Ação 5.783,00 Ê é 
Total da Unidade Orçamentária 5.783,00 ls 

02.050 CONTROLADORIA GERAL E 7 

04 122 2001 2009 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL E 8 

0001966 3390.94 99 1001 Indenizações e Restituições Irabalhistas 6.903,00 5 

Total da Ação 690300 É Ê 
Total da Unidade Orçamentária 6.903,00 - s 

Se 

<a 
    
  

br= PublicSof Contabilidade - vercão J01 30.2 0 (8303-0800 Página l de 0 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 
04 122 2001 2010 COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

0000123 3190.08 99 1001 Outros Beneficios Assistenciais (3)(1) 11.000,00 

0000125 3190.13 99 1001 Obrigações Patronais 21.417,00 

0001969 3390.40 99 1001 Serviços de Tecnologia da Informação e 316,00 

Comunicação 

0000134 3390.92 99 1001 Despesas de Exercícios Anteriores 5.368,00 

Total da Ação 38.101,00 

04 122 2001 2012 MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO 
MUNICÍPIO 

0000147 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.057,00 

Total da Ação 2.057,00 

Total da Unidade Orçamentária 40.158,00 

02.070 SECRETARIA DA RECEITA 

04 129 2001 2014 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA 

Total da Unidade Orçamentária 1.151.231,00 

02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 

08 244 2037 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO 

0001974 3390.40 99 1001 Serviços de Tecnologia da Informação c 826,00 

Comunicação 

Total da Ação 826,00 é 
Total de Unidade Orçamentária 826,00 g 

02.090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2 

12 365 1004 1007 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS 8 

0000204 4490.51 99 1124 Obras e Instalações 100.157,00 5 

Total da Ação 100.157,00 q 

12 122 2001 2019 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO g 

0000272 3390.30 99 1111 Material de Consumo 14.815,00 2 

0002024 3390.40 99 1111 Serviços de Tecnologia da Informação e 212.682,00 E 

Comunicação E 

0002028 3390.94 99 1111 Indenizações e Restituições Trabalhistas 566,00 E 

Total da Ação 228.063,00 8 

12 361 1005 2028 MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO Ê 

FUNDAMENTAL (MDE) ê 
0000371 3191.13 99 1111 Obrigações Patronais 445.494,00 8 

Total da Ação 445.494,00 8 
12 361 1005 2029 MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO $ 

FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) z 

0000398 3190.11 99 1113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 355.030,00 Ê 

0000400 3191.13 99 1113 Obrigações Patronais 22.487,00 Ê 
Total da Ação 377.517,00 ê 

8 

Ê 
PRODUTIVA 8 

0000626 3390.30 99 1001 Material de Consumo 19.450,00 8 

. Total da Ação — 19.450,00 ê 
08 122 2001 2058 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - s 

FMAS E 

0002103 3390.94 99 1001 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.353,00 É 

Total da Ação 8.353,00 ê 
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Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 
08 244 2037 2059 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 

0000657 3390.30 99 1311 Material de Consumo 13.000,00 

Total da Ação 13.000,00 

08 122 2001 2061 MANTER O CONSELHO TUTELAR 

0000669 3390.30 99 1001 Material de Consumo 20.071,00 

0000671 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 529,00 

Total da Ação 20.600,00 

08 244 2037 2063 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

0000689 3390.30 99 1001 Material de Consumo 5.193,00 

Total da Ação 5.193,00 

08 244 2037 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPEXIDADE 

0002131 3390.93 99 1311 Indenizações e Restituições 10.883,00 

Total da Ação 10.883,00 

08 244 2037 2065 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

0000729 3390.30 99 1001 Material de Consumo 22.669,00 

0000730 3390.30 99 1311 Material de Consumo 52.209,00 

0000733 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.678,00 

Total da Ação 78.556,00 

08 244 2037 2066 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

/ IGD - PBE DA GESTÃO DO PBF 
0000746 3390.30 99 1311 Material de Consumo 34.000,00 

Total da Ação 34.000,00 

08 244 2037 2071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
0000800 3390.32 99 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 83.140,00 

Gratuita 
Total da Ação 83.140,00 

Total da Unidade Orçamentária 273.175,00 

02.140 SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

04 122 2001 2084 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO 

E OCPUÇÃO DO SOLO 
0000954 3390.30 99 1001 Material de Consumo 26.512,00 

Total da Ação 26.512,00 

Total da Unidade Orçamentária 26.512,00 

02.150 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 

06 122 2001 2087 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA 

0002168 3390.40 99 1001 Serviços de Tecnologia da Informação e 1.032,00 

Comunicação 

Total da Ação 1.032,00 

Total da Unidade Orçamentária 1.032,00 

02.170 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 

27 812 2022 2163 DESENVOLVER A APOIAR ATIVIDADES E PROGRAMAS 

DIRECIONADOS A CRIANÇA E IDOSO 
0001227 3390.33 99 1001 Passagens e Despesas com Locomoção 250.000,00 

Total da Ação 250.000,00 

Total da Unidade Orçamentária 250.000,00 

02.210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / Pa
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br - PublicSof Contabilidade - versão 1021.30.50 (83/2025-0800 Paga) de D 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 

FMMA 
04 122 2001 2112 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 

AQUICULTURA 

0001349 3390.30 99 1001 Material de Consumo 29.666,00 

0002241 3390.94 99 1001 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.556,00 

Total da Ação 35.222,00 

Total da Unidade Orçamentária 35.222,00 

02.240 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 

04 122 2001 2133 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA 

0002264 3390.40 99 1001 Serviços de Tecnologia da Informação e 53,00 
Comunicação 

Total da Ação 53,00 

15 451 1031 2134 IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 

0001625 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.910,00 

Total da Ação 89.910,00 

06 181 1031 2180 IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

0001599 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 188.400,00 

Total da Ação 188.400,00 

Total da Unidade Orçamentária 278.363,00 

02.290 COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL DE CABEDELO 

06 182 2023 2086 PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL 

0000988 3390.30 99 1001 Material de Consumo 14.621,00 

0000993 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.440,00 

Total da Ação 18.061,00 

06 128 2023 2179 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

0002176 3390.30 99 1001 Material de Consumo 95.000,00 

0002179 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.661,00 

Total da Ação 111.661,00 

Total da Unidade Orçamentária 129.722,00 

Total de Suplementações 2.229.159,00 

Art, 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste 

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 

2.229.159,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais), 

como segue: 
02.010 GABINETE DO PREFEITO 

04 122 2001 2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
0000031 3390.93 99 1001 Indenizações e Restituições 11.422,00 

Total da Ação 11.422,00 

Total da Unidade Orçamentária 11.422,00 

02.020 GABINETE DO VICE-PREFEITO 

04 122 2001 2005 MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO 

0000055 3390.92 99 1001 Despesas de Exercícios Anteriores 1.513,00 

Total da Ação 1.513,00 

Total da Unidade Orçamentária 1.513,00 

02.030 CHEFIA DE GABINETE 
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Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 Página 03 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 
08 244 2037 2065 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 
04 122 2001 2006 MANTER AS ATIVIDADES DA CIIEFIA DE GABINETE 

0000067 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.297,00 COMPLEXIDADE 
Total da Ação 17.297,00 0000726 3190.04 99 1311 Contratação por Tempo Determinado 28.556,00 

Total da Unidade Orçamentária 17.297,00 0000727 3190.13 99 1001 Obrigações Patronais 50.000,00 

02.040 PROCURADORIA GERAL Total da Ação 78.556,00 
08 244 2037 2066 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

/ IGD - PBF DA GESTÃO DO PBF 
03 092 2001 2007 MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 

        
  

  

0000083 3390.35 99 1001 Serviços de Consultoria 5.783,00 À j 
Total da Ação 5.783,00 0000741 3190.13 99 1001 Obrigações Patronais 34.000,00 

Total da Unidade Orçamentária 5.783,00 - . Total da Ação 34.000,00 
02.050 CONTROLADORIA GERAL 08 244 2037 2071 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

04 122 2001 2009 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 0002269 3390.30 99 1001 Material de Consumo 5.000,00 

0000106 3190.04 99 1001 Contratação por Tempo Determinado 6.903,00 0002462 3390.32 99 1992 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 33.800,00 

Total da Ação 6.903,00 Gratuita . o 
Total da Unidade Orçamentária 6.903,00 0000801 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.700,00 

02.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0000802 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 

04 122 2001 2010 COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 0000804 3390.92 99 1001 Despesas de Exercícios Anteriores 6.640,00 o 

0000129 3390.30 99 IDOL Material de Consumo 38.101,00 ê 0002154 3390.93 99 1001 Indenizações é Reslituições 1.000,00 3 

Tolal da Ação 38.101,00 $ | Total da Ação 83.140,00 5 
04 122 2001 2012 MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE PATRIMONIAL DO g Total da Unidade Orçamentária 273.175,00 3 

MUNICÍPIO ê 02.140 SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 3 
0000144 339014 99 1001 Diárias - Civil 1.057,00 ã 04 122 2001 2084 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO 5 
0000145 — 3390.30 99 1001 Material de Consumo 500,00 ê E OCPUÇÃO DO SOLO . 8 
0000148 449052 99 1001 Equipamentos c Material Permanente 500,00 g 0000949 3190.0499 1001 Coniratação por Tempo Determinado 11.800,00 ê 

Total da Ação 2.057,00 º 0000957 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física . 14.712,00 9 

Total da Unidade Orçamentária 40.158,00 Ê | Totalda Ação 26.512,00 Ê 
02.070 SECRETARIA DA RECEITA E Total da Unidade Orçamentária 26.512,00 5 

04 129 2001 2014 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA 3 92.150 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL 8 
0000173 449039 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 826,00 Ê 06 122 2001 2087 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA 8 

Total da Ação 826,00 Ê 0000999 3190.11 99 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111.661,00 Ê 

Total da Unidade Orçamentária 826,00 Ê 0001008 3390.93 99 1001 Indenizações e Restituições 1.032,00 E 

02.090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5 |  Totalda Ação 112.693,00 5 
12 365 1004 1007 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS é Total da Unidado Orçamentária 112.693,00 Ê 

0000205 4490.5199 1125 Obras e Instalações 100.157,00 Ê 92.170 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE ELAZER | ê 
Total da Ação 100.157,00 Ê 27 122 2022 2094 MANIER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORIE, Ê 

os JUVENTUDE E LAZER oi 
SÊ 0001142 3390.30 99 1001 Material de Consumo 70.000,00 SÊ 
E ê 0001148 3390.92 99 1001 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 E ê 

2 8 Total da Ação 80.000,00 8 5 
8 E 27 812 2022 2101 MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E 8 ã 

ZE SÊ 

5 & 0001185 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 5 é 

sg Total da Ação 100.000,00 58 
8 Ê 27 812 2022 2103 RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE 8 Ê 

ês FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTE Ês 
a 5 0001198 4490.51 99 1510 Obras e Instalações 70.000,00 5 5 

SE Total da Ação 70.000,00 $g g 

É Ê Total da Unidade Orçamentária 250.000,00 Ego 

tê 02.210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / e 
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Secretaria de Finanças Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade Órgão Central de Contabilidade 

12 122 2001 2019 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO FMMA 

0000270 3390.14 99 1111 Diárias - Civil 15.063,00 04 122 2001 2112 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MÉIO AMBIENTE, PESCA E 

0000271 3390.18 99 1111 Auxílio Financeiro a Estudantes 10.000,00 AQUICULTURA 
0001994 3390.35 99 [124 Serviços de Consultoria 7.000,00 0001353 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.222,00 

0002014 3390.37 99 1124 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0001354 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 

0002022 339040 99 1124 Serviços de Tecnologia da Informação e 15.000,00 Total da Ação 35.222,00 
Comunicação Total da Unidade Orçamentária 35.222,00 

0002025 339048 99 1111 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 22.000,00 02.240 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 

0002029 339048 99 1124 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.900,00 04 122 2001 2133 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DIE MOBILIDADE URBANA 

0000283 3390.92 99 1111 Despesas de Exercícios Anteriores 3.500,00 0001615 3390.92 99 1001 Despesas de Exercícios Anteriores 53,00 

0002030 3390.92 99 1124 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 Total da Ação 53,00 

0002026 3390.93 99 1124 Indenizações e Restituições 20.000,00 15 451 1031 2134 IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 

0002027 3390.93 99 1125 Indenizações e Restituições 20.000,00 0001623 3390.30 99 1510 Material de Consumo 4.000,00 

0000290 4490.52 99 1111 Equipamentos e Material Permanente 54.600,00 0001624 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Tísica 22.910,00 

0000291 4490.52 99 1124 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0002329 4490.51 99 1001 Obras e Instalações 167.000,00 

0000292 4490.52 99 1125 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 Total da Ação 193.910,00 e 

Total da Ação 228.063,00 D6 181 1031 2180 IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO & 

12 361 1005 2026 MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E 0001597 3390.30 99 1001 Material de Consumo 50.400,00 g 

VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) 0001598 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29.000,00 ã 

0000354 3190.04 99 1112 Contratação por Tempo Determinado 377.517,00 0001600 3390.93 99 1001 Indenizações e Restituições 5.000,00 É 
0000356 3190.13 99 1112 Obrigações Patronais 445.494,00 Total da Ação 84.400,00 E 

Total da Ação 823.011,00 Total da Unidade Orçamentária 278.363,00 5 
Total da Unidade Orçamentária 1.151.231,00 02.290 COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E ã 

02.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | 

08 244 2037 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO 

s 
g 
é 
ê 
E 

é 
2 

é 8 
E 

PRODUTIVA E 
0000623 3190.04 99 1311 Contratação por Tempo Determinado 19.450,00 E 

Total da Ação 19.450,00 8 

08 122 2001 2058 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ê 

MAS 5 
0000645 3390.92 99 1001 Despesas de Excreícios Anteriores 8.353,00 ó 

Total da Ação 8.353,00 2 

08 244 2037 2059 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 8 

0000656 3390.30 99 1001 Material de Consumo 13.000,00 i 

Total da Ação 13.000,00 g i 

08 122 2001 2061 MANTER O CONSELHO TUTELAR <E 

0000667 3190.13 99 1001 Obrigações Patronais 20.600,00 E ê 

Total da Ação 20.600,00 gs 
08 244 2037 2063 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA g 5 

0000683 3190.04 99 1001 Contratação por Tempo Determinado 5.193,00 Is 

Total da Ação 5.193,00 és 
08 244 2037 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA > Ê 

COMPEXIDADE is 
0000706 3190.13 99 1311 Obrigações Patronais 10.883,00 É 

Total da Ação 10.883,00 

vw publicsoft com br - PublicSof Caniabiidade - versão 2021 30.510 (8339230800 
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DEFESA CIVIL DE CABEDELO 
06 182 2023 2086 PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL 

0000992 3290.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.061,00 

0000996 4490.51 99 1510 Obras e Instalações 9.000,00 

Total da Ação 18.061,00 

Total da Unidade Orçamentária 18.061,00 

Total de Anulações 2.229.159,00 

Total de Outras Fontes 0,00 

Total Geral de Fontes 2.229.159,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

VITOR HUGO PEIXOTO 
CASTELLIANO 
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Decreto nº 

0034/2021 

Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 

Em, 3 de Maio de 2021. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2095, de 5 de janeiro de 2021. 

Art. 1º - Fica antorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.674.404,00 (Um 

Milhão, Seiscentos e Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Quatro Reais) destinado ao reforço de 

dotações no Orçamento vigente, como segue: 

10 122 

0001677 

0001692 

0001693 

0001694 

10 305 

0005009 

0001712 

10 301 

0001733 

10 302 

0001748 

0001754 

10 304 

0001781 

10 301 

0001813 

10 301 

0001832 

03.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1046 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE - FMS 
3190.04 99 1211 Contratação por Tempo Determinado 240.396,00 

339093 99 1211 Indenizações e Restituições 13.860,00 

4490.51 99 1211 Obras Instalações 12.000,00 

4490.52 99 1211 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 

Total da Ação 276.256,00 

1013 2139 MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

3190.11 99 1211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 109.679,00 

3390.39 99 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00 

Total da Ação 118.679,00 

1046 2141 MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS 

3190.04 99 1211 Contratação por Tempo Determinado 29.133,00 

Total da Ação 29.133,00 

1014 2142 MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

3190.04 99 1211 Contratação por Tempo Determinado 774.930,00 

3390.30 99 1214 Material de Consumo 261.384,00 

Total da Ação 1.036.314,00 

1013 2143 MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

3390.30 99 1214 Material de Consumo 4.000,00 

Total da Ação 4.000,00 

1015 2147 MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 

3190.11 99 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102.753,00 

Total da Ação 102.753,00 
1015 2148 MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB 

3390.30 99 1214 Material de Consumo 28.000,00 

Total da Ação 28.000,00 
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Prefeitura Municipal de Cabedelo 

Secretaria de Finanças 

Órgão Central de Contabilidade 

10 302 1015 2150 MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 

0001867 

0002377 

3190.11 99 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.677,00 

Total da Ação 7.677DO 

10 122 0001 2181 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 

3190.04 99 1211 Contratação por Tempo Determinado 71.592,00 

Total da Ação 71.592,00 

Total da Unidade Orçamentária 1.674.404,00 

Total de Suplementações 1.674.404,00 

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste 

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 
1.674.404,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Quatro Reais), como 

segue: 

03.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 122 1046 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

0001682 

0001687 

SAÚDE - FMS 
3390.30 99 1211 Material de Consumo 300.000,00 

3390.39 99 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 284.404,00 

Total da Ação 584.404,00 

10 302 1014 2142 MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

0005019 3350.39 99 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.090.000,00 

Total da Ação 1.090.000,00 
Total da Unidade Orçamentária 1.674.404,00 

Total de Anulações 1.674.404,00 

Total de Outras Fontes 0,00 

Total Geral de Fontes 1.674.404,00 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 

VILOR HUGO PEIXOTO 
CASTELLIANO 
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Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 45 DE 22 DE JUNHO DE 2021 

ALTERA DISPOSITIVOS DO 
DECRETO Nº 33/2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 22, 8 8º, inciso II, da Constituição do Estado e no Art. 73, Inciso 
IV da Lei Orgânica do Município de Cabedelo. 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a adequação 
das consignações em folha de pagamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a 
disciplina e de buscar transparência no processo das consignações em folha 
de pagamento; 

DECRETA: 

Art. 1º Acrescenta o inciso VIII e o $4º, bem como altera os 

$1º, 92º e 83º, todos do art.7º do Decreto nº 33, de 17 de junho de 2013, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

CARO rrenan 

(...) 
VII — entidade aberta de previdência complementar, nos 
termos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 

(..) 
$1º As entidades aludidas no inciso 1 deste artigo são 
destinatárias das consignações previstas nas alíneas “i" e 
“g”, do inciso HI, do art. 3º.” 
82º As entidades aludidas nos incisos IL HI, IV e V deste 
artigo são destinatárias das consignações previstas nas 
alíneas “ce” e “d”, do inciso IH, do art. 3º” 
$3º As entidades aludidas no inciso VI e VII deste artigo são 
destinatárias das consignações previstas na alínea “e”, 
(PG e“m”, do inciso II, do art 3º 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

84º As entidades aludidas no inciso VIII deste artigo são 

destinatárias das consignações previstas na alínea “h” do 

art.3º” 

Art.2º Altera a redação do inciso II do art.8º, do Decreto nº 
13, de 17 de junho de 2013, bem como revoga as alíneas “a”, “p” e “c”, do 

inciso I do art.8º: 

(.) 
HH — concessão à consignatária de código específico para 
operação junto à Administração Direta e Indireta, mediante 
convênio assinado pelo Município de Cabedelo, através da 
Secretaria Municipal de Administração e a Instituição 

Financeira; ” 

Art.3º O 81º do art.12 do Decreto nº 33, de 17 de junho de 

2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 

CAI es enrecceno senna opens cogectrnasenenta voos enrereeeareranata 

(eo) 
81º A aplicabilidade das deliberações da comissão de 
consignações dependerá de homologação da Secretária 

Municipal de Administração, mediante despacho publicado 
no Semanário Oficial do Município de Cabedelo ou no 

Diário Oficial do Estado da Paraíba.” 

Art4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em sentido contrário. 

Paço Municipal de Cabiedejo (PB), aos 22 de junho de 2021; 198º 

da Independência, 129º da República c/63º fa Emancipação Política Cabedelense. 
/ / 

duos VITOR HUG EI OTO CASTELLIANO 

PREFEITO 
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Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

Lei Complementar nº 78 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

De 29 de junho de 2021. 

ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB 
- LEI COMPLEMENTAR Nº 02/1997, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

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

Art. 1º Fica acrescentado o art. 29-A à Lei Complementar nº 02, 
de 30 de dezembro de 1997, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 29-A. O imóvel que não atender à sua função social, seja 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, nos termos do Plano 
Diretor do Município ou legislação dele decorrente, ficará 
sujeito, durante 5 (cinco) exercícios consecutivos, à aplicação 

das seguintes alíquotas progressivas: 

1- Imóveis não edificados: 

a) 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) no 1º (primeiro) 
ano; 
b) 3,2% (três inteiro e dois décimos por cento) no 2º (segundo) 
ano; 
c) 6,4% (seis inteiro e quatro décimos por cento) no 3º (terceiro) 

ano; 
d) 10% (dez inteiros por cento) no 4º (quarto) ano; 

e) 12% (doze inteiros por cento) no 5º (quinto) ano. 

1 - Imóveis não edificados, sem muro e calçada: 

a) 3,2% (três inteiro e dois décimos por cento) no 1º (primeiro) 

«ano 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO 

b) 5% (cinco inteiros por cento) no 2º (segundo) ano; 
c) 7% (sete inteiro por cento) no 3º (terceiro) ano; 

d) 10% (dez inteiros por cento) no 4º (quarto) ano; 

e) 12% (doze inteiros por cento) no 5º (quinto) ano. 

HI - imóveis edificados, em estado de abandono, de até 50 
(cinquenta) metros quadrados de área construida, destinados 
exclusivamente ao uso residencial; 

a) 0,4% (quatro décimos por cento) no 1º (primeiro) ano 

b) 0,8% (oito décimos por cento) no 2º (segundo) ano; 
c) 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) no 3º (terceiro) 
ano; 
d) 3,2% (três inteiro e dois décimos por cento) no 4º (quarto) 
ano; 
e) 6,4% (seis inteiro e quatro décimos por cento) no 5º (quinto) 

ano; 

IV - Imóveis edificados, em estado de abandono, acima 50 
(cinquenta) metros quadrados e até 100 (cem) metros quadrados 

de área construída, destinados exclusivamente ao uso 
residencial; 

a) 0,8% (oito décimos por cento) no 1º (primeiro) ano; 

b) 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) no 2º (segundo) 

ano; 
c) 3,2% (três inteiro e dois décimos por cento) no 3º (terceiro) 
ano; 
d) 6,4% (seis inteiro e quatro décimos por cento) no 4º (quarto) 
ano; 
e) 12,8% (doze inteiro e oito décimos por cento) no 5º (quinto) 

ano. 

V - Imóveis edificados, em estado de abandono, acima de 100 

(cem) metros quadrados de área construída, destinados 

exclusivamente ao uso residencial; 

a) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) no 1º (primeiro) 

ano; 
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b) 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) no 2º 

(segundo) ano; 

c) 4,8% (quatro inteiro e oito décimos por cento) no 3º (terceiro) 

ano; 
d) 9,6% (nove inteiro e seis décimos por cento) no 4º (quarto) 
ano; 
e) 12,8% (doze inteiro e oito décimos por cento) no 5º (quinto) 

ano. 

VI - Imóveis edificados em estado de abandono; 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) no 1º 

(primeiro) ano; 
b) 5% (cinco inteiros por cento) no 2º (segundo) ano; 
c) 7% (sete inteiros por cento) no 3º terceiro) ano; 

d) 10% (dez inteiros por cento) no 4º (quarto) ano; 
e) 12% (doze inteiros por cento) no 5º (quinto) ano. 

Parágrafo único. Caso as exigências definidas no Plano Diretor 
ou em legislação dele decorrente não sejam atendidas nos cinco 

exercícios, manter-se-á a aplicação da aliquota limite, até que se 
atendam as referidas exigências.” 

Art. 2º. O caput do artigo 50 e incisos I e II da LC nº 02/1997 
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado os incisos II, IV, 
V. VI, VII e parágrafo único: 

“Art. 50. À base de cálculo do imposto é: 

T- Nas transmissões em geral, a título oneroso, o valor atribuido 

ao imóvel, desde que não seja inferior ao valor venal, e 

H — Nas transmissões decorrentes de ação judicial, o valor da 

avaliação judicial.” 

Art. 3º. Altera o caput, os incisos I, Il e Ill e o 82º, revoga o 

inciso IV e acrescenta o $3º, 44º, 85º e 96º do art. 55 da LC nº 02/1997, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 55. O recolhimento do imposto será efetuado nos órgãos 

arrecadadores e instituições financeiras autorizadas, em 
Documento de Arrecadação do Município — DAM: 

I- Até a data da lavratura da escritura pública ou registro da 

ordem judicial para a transferência da propriedade do imóvel. 
H — Com redução de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do 

imposto, se o contribuinte proceder ao pagamento em parcela 
única e no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da data 
da Carta de Habite-se: 
IH — Em parcela única ou em até 10 (dez) vezes, sem descontos, 

cujo valor de cada prestação não poderá ser inferior a 30 (trinta) 

UFMC's e será corrigida pela taxa Selic do Banco Central do 
Brasil — BCB. 

() 
$ 2º E obrigatória a quitação total do ITBI para a expedição da 
“Certidão de Quitação de ITBI. 
$ 3º 4 falta de recolhimento do imposto em cota única ou 
parcelado, pelo periodo de três (03) meses, referente a 
prestações sucessivas ou não, importa no cancelamento do 

lançamento. 

$ 4º. Cancelando-se o lançamento, os valores recolhidos serão 

postos à disposição do contribuinte, que poderá pleitear a 
restituição ou utilizá-los quando de um novo lançamento do 
mesmo fato gerador. 
$ 5º. Comprovado o desfazimento do negócio jurídico que se 
constituía o fato gerador do imposto, fica assegurada ao 

contribuinte a restituição do valor do recolhimento e 

cancelamento do lançamento, salvo se já tiver sido lavrada a 
escritura pública. 

$ 6º O lançamento do imposto prevalecerá por 30 dias, 
cancelando-se de oficio caso não seja recolhido o valor, bem 

como o arquivamento definitivo dos autos do respectivo processo 

administrativo, sendo vedado o seu reaproveitamento.” 

Art. 4º. Altera o inciso II e acrescenta o inciso IV do art. 76 da 
LC nº 02/1997, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

l 
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VAR TO. simetria rece eeer ee rereeee 

(:) 
H — 3% (três por cento) para os serviços previstos no subitem 
4.22, 4.23, 9.0] (exceto motéis), 9.02, 9.03, e 12.02 do Anexo X. 

(..) 
IV — 2% (dois por cento) para os serviços previstos nos subitens: 
2.01; 7.01 “especificamente ao serviço de arquitetura”; 10.11; 
15.19; 15.20; 17.13; e 17.18 do Anexo X.” 

Art. 5º. O caput do art. 167 da LC nº 02/1997 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 167. O débito decorrente de falta de recolhimento dos 
tributos municipais, qualquer que seja a fase de cobrança, 
poderá ser parcelado em até 36 (trinta e seis) prestações mensais 
e sucessivas. ” 

Art. 6º. À Lista de Serviços constante do ANEXO X da LC nº 
02/1997 é acrescida dos seguintes subitens, e altera a redação do subitem 1.10: 

“LIO - tecnologia da informação (TD, Blockchain, análise de 

dados, inteligência artificial e congêneres; 
10.11 — telemarket, call center, startups e congêneres; 
15.19 — administradora de consórcios, administradora de cartão 
de crédito e/ou débito, administradora de bens e serviços, salvo 

holding patrimonial; e 
15.20 — serviços de concessão de empréstimos consignados.” 

Art. 7º. O Subitem 10.01, 15.01 e 25.04 da Lista de Serviços 

constantes do ANEXO X da LC nº 02/1997 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“JO.0] — Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
câmbio, seguros e planos de previdência privada. 

15.01 - Administração de fundos de carteira de clientes, de 
cheques pré-datados e congêneres. 

25.04 — manutenção e conservação de jazigo e cemitérios, para 

guarda de corpo ou cinzas.” 

f 
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Art. 8º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de junho de 2021; 198º 

da Independência, 129º da República e 64º da Emancipação Política 
Cabedelense. 

1d 
, 
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PREFEITO 
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Lei nº 2.121 De 29 de junho de 2021. 

ALTERA O ARTIGO 5º E REVOGA O 
ANEXO I DA LEI Nº 1.731/2014, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

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

Art. 1º O “caput” do art.5º da Lei Municipal nº 1.731, de 03 de 

dezembro 2014, que “Cria o Programa Habitacional do Servidor Público 
Municipal de Cabedelo, denominado "Habita Cabedelo - Para Nosso Servidor 
Viver Melhor” e autoriza o Poder Executivo destinar o imóvel que menciona 
para construção de residências e dá outras providências ”, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“() 

Art. 5º Para a execução do Programa Habitacional do Servidor 
Público Municipal de Cabedelo, o Poder Executivo fica 
autorizado a destinar bens imóveis especificados no memorial 
descritivo dos Anexos Il e III que integram esta lei, para a 
construção de 128 (cento e vinte e oito) moradias, tipo 
apartamento, através dos programas habitacionais dos 
Governos Estadual e Federal. 
(.)” 

Art 2º Fica revogado, em sua totalidade, o anexo I da Lei 
Municipal nº 1.731, de 03 de dezembro 2014. 

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de junho de 2021; 
198º da Independência, 129º dá Re ública e 64º da Emancipação Política 

Cabedelense. / 
7 
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Lei nº 2.122 De 29 de junho de 2021. 

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DE 2021, 
PARA ATENDER AS DESPESAS COM 
A OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
BANCO DO BRASIL S/A, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta c cu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

um Crédito Especial no valor de R$ 47.049.000,00 (Quarenta e sete 

milhões e quarenta e nove mil reais), destinados à pavimentação e 

drenagem de diversas ruas no Município de Cabedelo, urbanização da orla 
de Miramar e Formosa, estudos, projetos e consultorias, obras civis, 
instalações e montagens (urbanização do acesso ao Dique de Cabedelo, 

contenção e urbanização da praia de ponta de campina, reurbanização da 
orla de Intermares, urbanização do entorno da Fortaleza de Santa Catarina), 

máquinas, equipamentos, veículos novos e sistema de georreferenciamento. 

Parágrafo único. O Crédito de que trata o caput deste artigo terá 
a seguinte classificação: 

02.220 —- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Projeto/Atividade: 
15.451.1041.1070 — Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas do 

Município de Cabedelo. 
Fonte de Recursos — Operação de Crédito 

4490.51.99 1920 - Obras e Instalações R$ 25.000.000,00 
Projeto/Atividade: 

15.451.1041.1072 — Obras civis, instalações e montagens (Urbanização do 
Acesso ao Dique de Cabedelo/ Contenção e Urbanização da Praia de Ponta de 
Campina/Reurbanização da Orla de Intermares/ Urbanização do Entorno da 
Fortaleza de Santa Catarina). 

Fonte de Recursos — Operação de Crédito 

b 
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4490.51.99 1920 - Obras e Instalações R$ 12.615.630,46 

Projeto/Atividade: 
15.451.1041.1073 — Máquinas, equipamentos e veículos novos. 
Fonte de Recursos — Operação de Crédito 
4490.52.99 1920 — Equip. e Mat. Permanente R$ 3.813.369,54 

02.160 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO 

Projeto/Atividade: 
15.451,1040.1071 — Urbanização da Orla de Miramar e Formosa 
Fonte de Recursos — Operação de Crédito 
4490.51.99 1920 - Obras e Instalações R$ 5.000.000,00 
Projeto/Atividade: 
04.122.2001.2184 — Estudos, Projetos e Consultorias. 
Fonte de Recursos — Operação de Crédito 
3390.35.99 1920 — Serviços de Consultoria R$ 500.000,00 
Projeto/Atividade: 
04.129.2001.2185 — Sistema de Georreferenciamento. 
Fonte de Recursos — Operação de Crédito 
3390.39.99 1920 - Outros Serv. de Terceiros — Pessoa Jurídica R$ 
120.000,00 

  

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$ 47.049.000,00 

Art. 2º Constitui fonte de recursos para cobertura do 
presente crédito especial a receita oriunda da operação de crédito e/ou 
anulação parcial/'total de dotações do orçamento municipal para o exercício 
de 2021. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de junho de 2021; 
198º da Independência, 129º da República e 64º da Emancipação Política 
Cabedelense.    ao 

VITOR HUGO pa a CASTELLIANO 
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Lei nº 2.123 De 29 de junho de 2021. 

CRIA REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
PARA OS CARGOS DE MÉDICO QUE 
COMPÕEM A ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABEDELO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO (PB): 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art.lº Fica estabelecido, para todos os médicos que 

compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cabedelo, 
as seguintes atribuições gerais: 

I - cumprir o Código de Ética da Profissão no exercício de 

suas atividades. 

1H - realizar consultas e atendimentos médicos, tratar 

pacientes, implementar ações para promoção da saúde, coordenar 

programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas, elaborar documentos c difundir conhecimentos da área médica. 

NI - assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

IV - realizar as atribuições de Médico e demais atividades 

inerentes ao Cargo. 

V - emitir atestados de óbito para pacientes sob seus 
cuidados. 

VI - clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e 

dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os 
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se 

por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 

este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante 

legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no 
órgão em que atua; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
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emprego, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público; efetuar exames médicos; emitir 

diagnósticos; prescrever medicamentos; realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do 

paciente; planejar e executar atividades de cuidado paliativo; participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de complexidade associadas ao seu emprego. 

Art.2º Fica criado os requisitos e atribuições dos cargos de 

provimento efetivo listados abaixo, já existentes no âmbito da estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Cabedelo-PB, que passam a 
vigorar em conformidade com o Anexo 1 desta Lei. 

I — Médico Anestesiologista — Lei nº 830/1996 e Lei nº 
1.165/2003; 

Il — Médico Cardiologista — Lei nº 830/1996, Lei nº 

1.165/2003, Lei nº 1.456/2009 e Lei nº 1.715/2014; 

HI — Médico Clínico Geral — Lei nº 830/1996 e Lei nº 
1.456/2009; 

IV — Médico Dermatologista — Lei nº 1.165/2003; 

V — Médico de Saúde da Família (PSF) — Lei nº 1.165/2003 
e Lei nº 1.456/2009; 

VI — Médico Ginecologista/Obstetra — Lei nº 830/1996 e 

Lei nº 1.165/2003 ; 
VII — Médico Neurologista — Lei nº 830/1996; 
VIII - Médico Oftalmologista — Lei nº 830/1996 e Lei nº 

1.715/2014; 
IX — Médico Ortopedista — Lei nº 830/1996 e Lei nº 

1.715/2014; 
X — Médico Pediatra — Lei nº 830/1996, Lei nº 1.165/2003 e 

Lei nº 1.456/2009 ; 

XI — Médico Pneumologista — Lei nº 830/1996; 

XII — Médico Radiologista — Lei nº 830/1996; 

XIII — Médico Reumatologista — Lei nº 830/1996 e Lei nº 
1.456/2009; 

XIV — Médico Ultrassonografista — Lei nº 1.165/2003 e Lei 
nº 1.715/2014. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em sentido contrário. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 29 de junho de 2021; 
198º da Independência, 129º “1 e 7 ca e 64º da Emancipação Política 

Cabedelense. 

VITOR HUGO PEI am CASTELLIANO 

Prefeito 
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ANEXOI 

  
CARGO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES | 
  

Médico- 

Anestesiologista 

  

  

Médico- 

Cardiologista 

  

  

  

| 

—] 

Diploma de 

Graduação em 
Medicina e Registro 

Profissional no 

Conselho Regional 

de Medicina. 

Registro no 
Conselho Regional 

de Classe, e - 

Comprovação de 
Especialidade 

Médica (Titulo 

fornecido poi 

Sociedade da 
Especialidade do 
Cargo a ser ocupado, 

reconhecido pela 

Associação Médica 

Brasileira-AMB, ou 
ainda Certificado de 
Conclusão de Curso 

de Especialização | 
| reconhecido por 

| Orgãos Oficiais ou 

Certificado de 

Conclusão de 
Residência Médica 

| reconhecido por 

| Órgão Oficial 
competente). 

| 

| 
| anestesia, devendo com antecedência, 

| conhecer as condições clínicas do, 

| paciente a ser submetido à mesma, | 

cabendo ao anestesista decidir da, 

conveniência ou não da prática do ato | 

anestésico, de modo soberano e| 
intransferível; realizar anestesias gerais | 
ou regionais com segurança, assim | 

como manter a vigilância permanente ao 
paciente anestesiado durante o ato 

operatório, estando o médico sempre 

junto a este paciente; verificar os sinais 

vitais do paciente & registrá-los em ficha 

própria durante o ato anestésico, assim 

| Clinicar é medicar pacientes atuando na | 

tclínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir 
responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou 

do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha 

| praticado ou indicado, ainda que este 

! tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; | 
respeitar a ética médica; guardar sigilo 

das atividades inerentes as atribuições 
do Emprego, levando ao conhecimento 

do superior hierárquico informações ou 
noticias de interesse do serviço público 

ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço públic: 

apresentar de relatórios das atividades | 

para análise; executar outras tarefas da | 

  

  

mesma natureza ou nível de, 
complexidade associadas ao seu, 

emprego: realizar procedimentos de | 
| 

como a ventilação, oxigenação e 

circulação devem ser avaliadas 

intermitentemente, aplicar anestesia 
  para cirurgias e exames especializados, 

administrando substâncias anestésicas, |   
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Medicina — Registro 
no Conselho de, 

Classe; e — 
| Comprovação de 

| Especialidade 
Médica (Título 

fornecido por 

Sociedade da 

  

| Especialidade do 

| cargo a ser ocupado, 
reconhecido pela 

| Associação Médica 
| Brasileira — AMB, 

| ou ainda Certificado 
'de Conclusão de 

  

Curso de | 
Especialização 

reconhecido por 

Orgãos Oficiais ou 
Certificado de 

Conclusão de 
| Residência Médica 
| reconhecido por | 
Orgão 

competente). 

Curso Superior em | Realizar 

Oficial | eletrocardiógrafo, monitoragem e outros 

| para minorar o sofrimento de pacientes | 
| com processos intensos e possibilitar a | 
| realização dos referidos exames e 

| | 

| 

intervenções cirúrgicas; Reconhecer os 
mecanismos e etiopatogenia; 

diagnosticar e tratar a dor aguda e 

crônica: participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; e, realizar 
as atribuições de Médico e demais | 
atividades increntes ao emprego. | 

| assistência médica, 

diagnosticando afecções cardíacas, 
realizando anamnese, auscultação, 

radioscopia c por outros processos, para | 
estabelecer a conduta terapêutica; — 
Supervisiona a realização de 

eletrocardiograma | ou | executa-o, 
manipulando eletrocardiógrafo e 

monitores, para auxiliar no diagnóstico 
e/ou controlar a evolução do tratamento; 

|— Realiza exames especiais, tais como a 
| angiocardiografia, punições e outros 

exames cardiodinâmicos, utilizando 
aparelhos e instrumental especializado, | 

'para determinar com exatidão a, 
gravidade e extensão da lesão cardiaca; 

Prepara clinicamente os pacientes para 
| cirurgia, acompanhando a evolução da 

cardiopatia, tratando-a adequadamente, 

para prevenir intercorrências e acidentes 
no ato cirúrgico; — Controla o paciente 

durante a realização de cirurgias 
cardiacas ou, quando necessário, 

mantendo o controle pela auscultação, 

  

| exames, para obter o andamento 
satisfatório das mesmas; — Faz cirurgias 

| do coração e de outros órgãos torácicos, 
utilizando aparelho coração- pulmão 

| artificial, pelo sistema extracorpóreo, a 
fim de implantar marcapasso, trocar 
válvulas, fazer anastomose de ponte de 
safena, transpor artérias mamárias, para 
correção de determinadas arritmias, | 

insuficiências e outras moléstias; — Faz 
controle periódico de doenças, 

| hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, | 

  

Médico- 

Clínico Geral 
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sífilis e cardiopatias isquêmicas, 

praticando exames clínicos, 

eletrocardiogramas e exames 

laboratoriais, para prevenir a instalação 

de insuficiências cardíacas, pericardites 
c outras afecções; - Faz detecção de 
moléstias reumatismais em crianças e 

adolescentes, praticando exames 

clínicos e laboratoriais, para prevenir a 
instalação de futuras cardiopatias. 

Implementar ações e coordenar 

programas e serviços de promoção à 

saúde das pessoas, efetuar perícias, 

auditorias e sindicâncias médicas. Adotar 
medidas de precaução padrão de 

biossegurança: realizar consulta e 

atendimento médico aos usuários 
efetuando anamnese, exame físico, 

propedêutica instrumental, atendimentos 
de urgência e emergência; interpretar 
dados de exame clínico e exames 

complementares e diagnosticar estado 
de saúde de clientes Discutir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
prevenção com clientes, responsáveis e 

familiares, Planejar e prescrever 

tratamento de usuários, procedendo os 

encaminhamentos adequados aos 

especialistas respeitando os protocolos 

de encaminhamento; Prescrever c 

controlar drogas, medicamentos, 

hemoderivados, imunopreviníveis, 

fitoterápicos e cuidados especiais; 

Implementar ações para promoção da 

saúde, elaborar e avaliar prontuários, 
emitir receitas e realizar procedimentos 

| operacionais padrão, Elaborar relatórios | 
| e laudos técnicos compatíveis com sua | 

Loo 4 

| preservação ambiental, Exccutar tarefas 

'se de equipamentos e programas de | 

  especialidade; Trabalhar segundo | 

normas técnicas de segurança, | 
| qualidade, produtividade, higiene e) 

| 

pertinentes à área de atuação, utilizando- 

informática: Manter registro adequado 

dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnosticada, tratamento 

prescrito e evolução da doença.;, 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

"Diploma d le 
Graduação em 

Medicina; e 

Certificado de 

Especialista em 
| Médico Clínico 
Geral; e Registro 

Profissional no 

Conselho Regional 

de Medicina 

| preencher adequadamente a produção. 
diária de acordo com as solicitações da 

Secretaria de Saúde; Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício da função: Prestar 
atendimento de urgência se necessário; 
Participar das atividades de educação 
em saúde participando de grupos de 

orientação aos usuários sempre que 
necessário; Exercer outras 

responsabilidades / atribuições 

correlatas, Notificar doenças ejou 

agravos de notificação compulsória 

colaborando com o serviço de 
Vigilância Epidemiológica. 

atendimento médico e 
examinando pacientes, 

solicitando e interpretando exames 

complementares, formulando 

diagnósticos, prescrevendo e orientando 

tratamento, acompanhando a evolução, 
registrando a consulta em documento 
próprio e referenciando, acompanhar os 

pacientes quando necessário aos 

serviços de higiene e terapêutica 

especializados e/ou hospitalização; 
Proceder ao socorro de 

urgência/emergência; - Encaminhar os 

pacientes para exames radiológicos e 
outros, visando a obtenção de 
informações complementares sobre o 
caso a ser diagnosticado; - Prestar 

| serviços no âmbito da saúde pública, 
| executando atividades clínicas 

| epidemiológicas e laboratoriais, visando 

a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde coletiva. Participar na elaboração 
de diagnóstico de saúde na área, 
analisando dados de morbi-natalidade, 
verificando a qualidade e utilização dos 
serviços e a situação da saúde da 

comunidade para o estabelecimento de 

prioridades a serem implantadas e/ou 
implementadas: Fazer perícias e 

participar da Junta Medica para fins de 
posse, licença e aposentadoria; - Prestar 

informações e pareceres sobre assuntos 

Prestar 

ambulatorial, 

  
  

   



  

  

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAIBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 

    

GABINETE DO PREFEITO 
de sua especialidade; - Delegar funções 

já equipe auxiliar, participando da 

capacitação de pessoal, bem como da 

supervisão dos demais recursos 

envolvidos na prestação de cuidados de 
saúde, visando maior eficiência no 

desenvolvimento das ações; Participar 

periodicamente de trabalho de 
' imunizações; Elaborar os relatórios 

periódicos e fornecer dados estatísticos 
sobre sua atividade, Orientar e controlar 
o trabalho de enfermagem; Estudar, 

orientar, implantar, coordenar e executar 

projetos e programas especiais de saúde 

pública; Atuar no controle de moléstias 
transmissíveis, na realização de 

inquéritos epidemiológicos e em 
trabalhos de educação sanitária; 

  

Executar outras tarefas inerentes a 

profissão e correlatas. Clinicar e 
medicar pacientes atuando na clínica 
geral e dentro de sua especialidade, 
assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou 
do qual participa; responsabilizar-se por 

qualquer ato profissional que tenha 

praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; 

respeitar a ética médica; guardar sigilo 
das atividades inerentes as atribuições 

do Emprego, levando ao conhecimento 
do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público 
ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; 
cfetuar cxames médicos; emitir 

diagnósticos; prescrever medicamentos; 
realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica, para   promover a saúde e bem-estar do 
paciente; planejar e executar atividades | 
de cuidado paliativo; participar das 
atividades de ensino, pesquisa e| 
extensão; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de 

ESTADO DA PARAIBA 

MUNICIPIO DE CABEDELO 

| 
E - + 
| | Curso Superior em 

| Medicina — Registro 

| Especialidade do 

| cargo a ser ocupado, 
| reconhecido pela 

Brasileira — AMB, 

ou ainda Certificado 
de Conclusão de 
Curso de 

Especialização 

| Teconhecido por 

| Orgãos Oficiais ou 
Certificado de 

| Conclusão de 
Residência Médica 
reconhecido por 
Órgão Oficial 

competente).   

GABINETE DO PREFEITO 

;no Conselho de | da pele e anexos, realizando | 
| Classe; e -| 

Médico- | Comprovação de 
. | Especialidade 

Dermatologista | Medica (Título 
| fornecido por | 
Sociedade da 

Associação Médica | 

| exame micológico direto ou cultura. 

  

complexidade associadas ao seu, 

emprego. | 

Realizar assistência médica, | 

Diagnosticando c tratando de afecções | 

intervenções clínicas e cirúrgicas, | 

utilizando os recursos técnicos e, 
materiais apropriados, para extrair | 
órgãos ou tecidos patológicos ou | 

traumatizados, corrigir sequelas ou | 

lesões e promover a saúde e bem estar | 

do paciente: realizar as atribuições de | 
médico e demais atividades inerentes ao | 
cargo. Implementar ações e coordenar | 

programas e serviços de promoção à | 
saúde das pessoas, efetuar perícias, | 
auditorias e sindicâncias médicas. | 
Adotar medidas de precaução padrão de | 
biossegurança. Realizar consulta e 

atendimento médico aos usuários 

(incluindo adultos e crianças) efetuando 

anamnese, exame físico, propedêutica | 
instrumental, atendimentos de urgência | 

e emergência. Interpretar dados de | 
exame clínico e exames complementares | 
e diagnosticar estado de saúde de | 

clientes. Discutir diagnóstico, 

prognóstico, tratamento ce prevenção 

com clientes, responsáveis e familiares. 
Planejar e prescrever tratamento de 

usuários, incluindo atendimento a 

pacientes portadores de hanseníase; 
biópsias da pele e anexos, retirando 

fragmentos dos tecidos, para exame 
histopatológico; Realizar pequenas 

cirurgias, utilizando instrumentos 
especiais, para retirar formações da pele, 

fazer raspagem de lesões da pele, 
empregando bisturi, para possibilitar 

Prescrever e controlar drogas, 

medicamentos, hemoderivados, 
imunopreviníveis, fitoterápicos e 
cuidados especiais. Implementar ações 

para promoção da saúde, elaborar e 
avaliar prontuários, emitir receitas e 
realizar procedimentos operacionais   

(PSP) 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

| padrão. Participar de equipes 
| interdisciplinares e multiprofissionais, 

| realizando atividades em conjunto, tais 
como: visitas médicas, discussão de 

| | casos, reuniões administrativas, visitas 

domiciliares etc. Elaborar relatórios e | 

laudos técnicos em sua área de) 
especialidade. Participar de programa de 

| capacitação quando convocado. 

| Trabalhar segundo normas técnicas de 
| segurança, qualidade, produtividade, 
| higiene e preservação ambiental. 

| Executar tarefas pertinentes à área de 
| atuação, utilizando-se de equipamentos 

| e programas de informática, Manter 

| registro adequado dos pacientes 
| cxaminados, anotando a conclusão 

diagnosticada, tratamento prescrito e 

evolução da doença; preencher 
adequadamente a produção diária de 

acordo com as solicitações da Secretaria 

de Saúde. Executar outras tarefas 
compatíveis com as cxigências para o 

exercício da função. Prestar atendimento 

de urgência se necessário. Participar das 
atividades de educação em saúde 

participando de grupos de orientação 

aos usuários sempre que necessário. 
Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. Notificar doenças 

e/ou agravos de notificação compulsória 
colaborando com o serviço de 

| Vigilância Epidemiológica. Realizar 

| palestras de capacitação, Diagnosticar e 

| tratar de afecções da pele e anexos, 
| realizando intervenções clinicas e 

cirúrgicas, utilizando os recursos 
| técnicos e materiais apropriados, para 

| extrair órgãos ou tecidos patológicos ou 

| traumatizados, corrigir sequelas ou | 
| lesões e promover a saúde e bem estar | 

| 

  

    
do paciente; realizar as atribuições de | 

| médico e demais atividades inerentes ao 

| cargo 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

" GABINETE DO PREFEITO a 
| Diploma de | Realizar assistência integral (promoção | 

Graduação em |e proteção da saúde, prevenção de 
Medicina; e Registro | agravos, diagnóstico, tratamento, | 

| Profissional no | reabilitação e manutenção da saúde) aos | 
| Conselho Regional | individuos e famílias em todas as fases | 
de Medicina do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira | 
| Médico de Saúde da Família | idade. Fazer consultas clínicas e| 

procedimentos na Unidade Básica de | 

Saúde e, quando indicado ou necessário, | 
no domicílio e/ou nos demais espaços | 

comunitários (escolas, associações etc) 
Executar atividades de demanda 

espontânea e programada em clínica 

médica, pediatria, ginecoobstetrícia, | 
cirurgias ambulatoriais, pequenas 

urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos. 

Encaminhar, quando necessário, 
usuários a serviços de média e alta | 
complexidade, respeitando fluxos de | 

referência e contra-referência locais, | 
mantendo sua responsabilidade pelo 

| acompanhamento do plano terapêutico | 
| do usuário, proposto pela referência. 

Indicar à necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo | 

acompanhamento do usuário. Contribuir 
e participar das atividades de Educação 
Permanente dos Agentes Comunitários 

de Saúde, Auxiliares de Enfermagem e 
Auxiliares de Saúde Bucal. Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento das 

Unidades Saúde da Família. Elaborar 
documentos médicos: prontuários, 

emitir receitas, atestados de saúde e de 
óbito, protocolos de condutas médicas, 
laudos, relatórios, pareceres, | 
declarações, formulários de notificação | 

compulsória, material informativo e 
normativo. Participar do processo de 

| territorialização e mapeamento da área 
de atuação da equipe, identificando 

| grupos, famílias e indivíduos expostos a 

| riscos, inclusive aqueles relativos ao 
| trabalho, e da atualização contínua 

  

    
   



  

  

Página 10 

| Médico- 

| Ginecologista Obstetra 

  

Tédico- 

Neurologista 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

— GABINETE DO PREFE. 

| Curso Superior em 
Medicina; - Registro 

[no Conselho 

| Regional de Classe; 

le. Comprovação de 
| Especialidade 
| Médica (Titulo 

fomecido por 
| Sociedade da 
Especialidade do 
Cargo a ser ocupado, 

reconhecido pela 
Associação Médica 
Brasileira-AMB, ou 

ainda Certificado de 
Conclusão de Curso 
de Especialização 
reconhecido por 

Órgãos Oficiais ou 
Certificado de 

Conclusão de 
| Residência Médica 
| reconhecido por 

Orgão Oficial 
| competente). 

  

  
| 

Curso Superior em | 
| Medicina, - Registro | 
'no Conselho de 

| Classe e - 
| Comprovação de 
' Especialidade | 

TO o 
dessas informações, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no 

planejamento local. 

Clinicar e medicar pacientes atuando na 
clínica geral e dentro de sua 

especialidade: assumir 
responsabilidades sobre os 
procedimentos médicos que indica ou | 

do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha | 

praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; 

respeitar a ética médica; planejar c| 
organizar qualificação, capacitação e 

treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua 
e demais campos da FASP, guardar 
sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do Emprego, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do 

serviço público; apresentar de relatórios 
das atividades para análise, executar 

outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; atender à mulher no ciclo 

gravidico-puerperal, prestando 
assistência médica específica, para 

preservar a vida e a saúde da mãe e do 

filho; realizar procedimentos, tratar de 
afecções do aparelho reprodutor 

feminino c órgãos anexos, empregando 
tratamento  clinico-cirúrgico, para 
promover ou recuperar a saúde; 

participar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, e, realizar as 

atribuições de Médico e demais | 
atividades inerentes ao emprego. 

  

Realizar assistência médica, 

diagnosticar e tratar doenças e lesões 
orgânicas do sistema nervoso central e 
periférico, realizando exames clínico e 

subsidiário, visando a saúde e bem-estar | 
do paciente; Realizar as atribuições de 

  
  

ESTADO DA PARAIBA 
MUNICIPIO DE CABEDELO 

[Medica (Título 
fornecido por 

Sociedade da 
' Especialidade do 
' cargo a ser ocupado, 
| reconhecido pela 

Associação Médica 

Brasileira -AMB, ou 

| ainda Certificado de 

Conclusão de Curso 
|de Especialização 
reconhecido por 
Órgãos Oficiais ou 

| Certificado de 
| Conclusão de 
Residência Médica 

| reconhecido por 
| Orgão Oficial 
| competente) 

  

GABINETE DO PREFEITO 
Médico e demais atividades inerentes ao 

emprego. Implementar ações e 
coordenar programas c serviços de 
promoção à saúde das pessoas, efetuar 

perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; Adotar medidas de precaução 
padrão de biossegurança: Realizar 

consulta e atendimento médico aos 

usuários cfetuando anamnese, exame 

físico, —propedéutica instrumental, 
atendimentos de urgência e emergência; 

Interpretar dados de exame clinico e 
exames complementares e diagnosticar 
estado de saúde de clientes. Discutir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
prevenção com clientes, responsáveis e 

familiares; planejar e prescrever 

tratamento de usuários; prescrever e 
controlar drogas, medicamentos, 
hemoderivados, imunopreviníveis, 

fitoterápicos e cuidados especiais. 

Implementar ações para promoção da 
saúde, claborar c avaliar prontuários, 
emitir receitas e realizar procedimentos 
operacionais padrão; Elaborar relatórios 

e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de 
capacitação quando convocado; 

Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, 
| higiene e preservação ambiental; 

| Executar tarefas pertinentes à área de 

| atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática; Manter 
registro adequado dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão 

diagnosticada, tratamento prescrito e 

evolução da doença; preencher 
adequadamente a produção diária de 

| acordo com as solicitações da Secretaria | 

| de Saúde; Executar outras tarefas | 

| compatíveis com as exigências para o, 
| exercicio da função; Prestar atendimento | 
| de urgência se necessário; Participar das | 
[atividades de educação em saúde 

participando de grupos de orientação 
aos usuários sempre que necessário, 

    
  

  Exercer outras responsabilidades / 

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICIPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO O 

| atribuições correlatas; Notificar doenças 

| | e/ou agravos de notificação compulsória 
| colaborando com o serviço de 

Vigilância Epidemiológica. 
  

' Curso Superior em | Realizar assistência médica, examinar e 
| Medicina — Registro | medicar os olhos, empregando 
'no Conselho de | processos adequados e instrumentação 

| Classe; e — | especifica, tratamentos clínicos ou 

| Comprovação de | cirúrgicos, prescrevendo lentes 

| Especialidade corretoras e medicamentos, para 

| Medica (Título | promover ou recuperar a saúde visual; 

| Médico- | fornecido por | realizar as atribuições de médico e 

| . Sociedade da | demais atividades inerentes ao cargo. 

| Oftalmologista Especialidade do | Implementar ações e coordenar 
| cargo a ser ocupado, | programas e serviços de promoção à 

| reconhecido pela | saúde das pessoas, efetuar perícias, 
| | Associação Médica | auditorias e sindicâncias médicas; 

| Brasileira -AMB, ou | Adotar medidas de precaução padrão de 

ainda Certificado de | biossegurança: Realizar consulta e 
Conclusão de Curso | atendimento médico aus usuários 

ide - Especialização | (incluindo adultos e crianças) efetuando 
| reconhecido por | anamnese, exame físico, propedêutica 
' Órgãos Oficiais ou | instrumental, atendimentos de urgência 
| Certificado de e emergência; Interpretar dados de 

| Conclusão de | exame clínico e exames complementares 
| Residência Médica |e diagnosticar estado de saúde de 

| reconhecido por | clientes Discutir diagnóstico, 

"Órgão Oficial | prognóstico, tratamento e prevenção 

competente). com clientes, responsáveis e familiares; 

planejar prescrever tratamento de 

| usuários; prescrever e controlar drogas, 

| medicamentos, hemoderivados, 

imunopreviníveis, fitoterápicos e 
cuidados especiais. Implementar ações 
para promoção da saúde, elaborar e 

avaliar prontuários, emitir receitas e 

| realizar procedimentos operacionais 

padrão: Elaborar relatórios e laudos 
| técnicos em sua área de especialidade; 

Participar de programa de capacitação 
| quando convocado; Trabalhar segundo | 

normas técnicas de segurança, 
qualidade, produtividade, higiene e| 

| preservação ambiental; Executar tarefas 

pertinentes à área de atuação, utilizando- 

se de equipamentos e programas de 
| informática; Manter registro adequado | 

      
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 

GABINETEDO PREFEITO | O = 
| dos pacientes examinados, anotando a 

| conclusão diagnosticada, tratamento | 

| prescrito e evolução da doença.; 
| | preencher adequadamente a produção | 
| | diária de acordo com as solicitações da 

| | Secretaria de Saúde; Executar outras 

| | tarefas compatíveis com as exigências 
| | para o exercício da função; Prestar | 

| atendimento de urgência se necessário, | 
| Participar das atividades de educação | 

em saúde participando de grupos de | 

orientação aos usuários sempre que 

necessário; Exercer outras 

responsabilidades/atribuições correlatas, 

Notificar doenças e/ou agravos de 
notificação compulsória colaborando 

| com o serviço de Vigilância 

| Epidemiológica. 
. 

  

Curso Superior em | Realizar assistência médica, realizando 
Medicina — Registro | atendimento na área de ortopedia; — 

no Conselho de | Desempenhar funções da medicina 

  

  

Classe; e — preventiva e curativa; — Realizar 

| Médico- Comprovação de | atendimentos, exames, diagnóstico, | 
. specialidad | ê e acomy dos | 

Ortopedista Medica (Título | pacientes; — Executar qualquer outra | 
| fornecido por | atividade que, por sua natureza, esteja | 

Sociedade da | inserida no âmbito das atribuições | 

| Especialidade do | pertinentes ao emprego e à área, 

| cargo a ser ocupado, | Implementar ações e coordenar 
| reconhecido pela | programas e serviços de promoção à 

| Associação Médica | saúde das pessoas, efetuar perícias, 

| Brasileira -AMB, ou | auditorias e sindicâncias médicas; 
| ainda Certificado de | Adotar medidas de precaução padrão de 

Conclusão de Curso | biossegurança; Realizar consulta e | 

  
de Especialização | atendimento médico aos usuários 

reconhecido por | (incluindo adultos e crianças) efetuando | 
! "Órgãos Oficiais ou | anamnese, exame físico, propedêutica | 
| | Certificado de | instrumental, atendimentos de urgência | 

| | Conclusão de | e emergência; Interpretar dados de 
| | Residência Médica | exame clínico e exames complementares | 
| | reconhecido por |e diagnosticar estado de saúde de 

| Orgão Oficial | clientes; Discutir diagnóstico, 
| competente). prognóstico, tratamento e prevenção 

| com clientes, responsáveis e familiares; 

Planejar e prescrever tratamento de 
usuários; Prescrever e controlar drogas, 

medicamentos, i       

   



  

  

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

INETEDO PREFEITO . . 
| imunopreviníveis, fitoterápicos e | 

| cuidados especiais. Implementar ações | 
| | para promoção da saúde, elaborar e 

| avaliar prontuários, emitir receitas e 

| realizar procedimentos operacionais 

padrão; Participar de equipes 

| interdisciplinares e multiprofissionais, 
realizando atividades em conjunto, tais 

como: visitas médicas, discussão de 

casos, reuniões administrativas, visitas 

domiciliares, Elaborar relatórios e 

laudos técnicos em sua área de 
especialidade, Participar de programa de 

capacitação quando convocado: 

Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, 

higiene e preservação ambiental; 

Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática; Manter 

registro adequado dos pacientes 

examinados, anotando a conclusão 

diagnosticada, tratamento prescrito e 
| evolução da doença; preencher 

adequadamente a produção diária de 

acordo com as solicitações da Secretaria 

de Saúde; Executar outras tarefas 

compativeis com as exigências para o 

exercício da função; Prestar atendimento 
de urgência se necessário; Participar das 
atividades de educação em saúde 

participando de grupos de orientação 
aos usuários sempre que necessário; 

Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas: Notificar doenças 

c/ou agravos de notificação compulsória 
colaborando com o serviço de 
Vigilância Epidemiológica. 

  

       

  

“Curso Superior em | Realizar atendimento na área de | 
' Medicina - Registro | pediatria; desempenhar funções da     

  

Lo | no Conselho | medicina preventiva e curativa; realizar 
| Médico- | Regional de Classe; | atendimentos. exames, diagnóstico, 

Pediatra e- Comprovação de terapêutica, acompanhamento dos 

| | Especialidade pacientes e executar qualquer outra 
| Médica (Titulo | atividade que, por sua natureza, esteja 
| | fornecido por | inserida no âmbito das atribuições 
l . "| Sociedade da | pertinentes ao cargo e área. Participar, 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

GABINETE DO PREFEITO | o 
| Especialidade do conforme a política intema da 
Cargo a ser ocupado, | instituição, de projetos, cursos, eventos, 

reconhecido pela | comissões, convênios e programas de 
| Associação Médica | ensino, pesquisa e extensão; Elaborar 

Brasileira-AMB, ou | relatórios e laudos técnicos em sua área 

| ainda Certificado de | de especialidade, Participar de programa 
| Conclusão de Curso | de treinamento, quando convocado. 
| de Especialização | Assessorar, claborar e participar de 

reconhecido por | campanhas educativas nos campos da 
| Órgãos Oficiais ou | saúde pública e da medicina preventiva; 

| Certificado de | Participar, articulado com equipe 

| Conclusão de | multiprofissional, de programas e 
' Residência Médica | atividades de educação em saúde 
reconhecido por | visando à melhoria de saúde do 
Órgão Oficial | indivíduo, da família e da população em 
competente) geral, Efetuar exames médicos, emitir 

diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos 

exames e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica em 
ambulatórios, hospitais, unidades 

sanitárias, escolas, setores esportivos. 

entre outros; Manter registro dos 
| pacientes examinados, anotando a 
| conclusão diagnóstica, o tratamento 

prescrito e a evolução da doença; 
Realizar atendimento individual, 
individual programado c individual 

interdisciplinar a pacientes; Efetuar a 

notificação compulsória de doenças; 

Realizar reuniões com familiares ou 

responsáveis de pacientes a fim de 
prestar informações e orientações sobre 

a doença e o tratamento a ser realizado: 
Prestar informações do processo saúde- 
doença aos indivíduos e a seus 

familiares ou responsáveis; Participar de 

grupos terapêuticos através de reuniões 
realizadas com grupos de pacientes 
específicos para prestar orientações € 
tratamentos e proporcionar a troca de 

| experiências entre os pacientes; 

| Participar de reuniões comunitárias em 
espaços públicos privados ou em 

comunidades, visando à divulgação de 
| falores de risco que favorecem | 
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ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

enfermidades; Promover reuniões com 
profissionais da área para discutir, 
conduta a ser tomada em casos clínicos 

mais complexos, Participar dos 

processos de avaliação da equipe e dos | 
| serviços prestados à população; Realizar | 

diagnóstico da comunidade e levantar | 
indicadores de saúde da comunidade | 

| para avaliação do impacto das ações em 

| saúde implementadas por equipe; 
Representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado | 

em Conselhos, Comissões, reuniões com 
las demais Secretarias Municipais; 
Participar do processo de aquisição de 

serviços, insumos ec equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela 
preservação e guarda dos equipamentos, 

aparelhos e instrumentais utilizados em 
sua especialidade, observando a sua 
correta utilização; Utilizar equipamentos 

de proteção individual conforme 
preconizado pela ANVISA; Orientar os 
servidores que o auxiliam na execução 
das tarefas típicas do cargo; Realizar 
outras atribuições afins. 

  T 

| 

  
Curso Superior em | Realizar assistência médica, realizando 

Medicina — Registro | atendimento na área de pneumologia, 
no Conselho dc pncumoclogia sanitária desempenhar 

| 
| 

| 
| 

| 
|   Classe; e — | funções da medicina preventiva e 

Médico- | Comprovação de | curativa; realizar atendimentos, exames, 
. | Especialidade diagnósticos c acompanhamento dos 

Pncumologista | Medica (Titulo | pacientes, bem como executar qualquer 

| fornecido por | outra atividade que, por sua natureza, 
| Sociedade da | esteja inserida no âmbito das atribuições 

| | Especialidade do | pertinentes ao cargo e à área. 

| | cargo a ser ocupado, | Implementar ações e coordenar 
| reconhecido pela | programas e serviços de promoção à 
Associação Médica | saúde das pessoas, efetuar perícias, 

| Brasileira -AMB, ou | auditorias e sindicâncias médicas: 
| ainda Certificado de | Adotar medidas de precaução padrão de 
Conclusão de Curso | hiossegurança; Realizar consulta e 
de Especialização | atendimento médico aos usuários 
reconhecido por | (incluindo adultos e crianças) efetuando 

Orgãos Oficiais ou anamnese, exame físico, propedêutica 
Certificado de | instrumental, atendimentos de urgência 
Conclusão de e emergência, Interpretar dados de 

    
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

Residência Médica | exame clínico e exames complementares 

| reconhecido por | e diagnosticar estado de saúde de 
| Órgão Oficial | clientes; Discutir diagnóstico, | 

competente). prognóstico, tratamento e prevenção 
com clientes, responsáveis e familiares, | 
planejar e prescrever tratamento de 

usuários; prescrever e controlar drogas, 

medicamentos, hemoderivados, 
imunopreviníveis, fitoterápicos e 

cuidados especiais. Implementar ações 

para promoção da saúde, elaborar e 
avaliar prontuários, emitir receitas e 

realizar procedimentos operacionais 
padrão; Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, 

produtividade, higiene c preservação 
| | ambiental; Executar tarefas pertinentes à 

área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos programas de 
informática; Manter registro adequado 

dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença.; 

preencher adequadamente a produção 
| diária de acordo com as solicitações da 

Secretaria de Saúde; Executar outras 

tarefas compativeis com as exigências 
para o exercício da função; Prestar 

| atendimento de urgência se necessário; 
| Participar das atividades de educ: 

em saúde participando de grupos de 

orientação aos usuários sempre que 
necessário; Exercer outras 
responsabilidades/atribuições correlatas; 

| Notificar doenças e/ou agravos de 
| notificação compulsória colaborando 

| com o serviço de Vigilância | 
Epidemiológica. 

    

    
Curso Superior | Clinicar e medicar pacientes atuando na | 
completo em |clínica geral e dentro de sua 

Medicina; especialidade; assumir 
Certificado de | responsabilidades sobre os | 

conclusão procedimentos médicos que indica ou 
. . Residência Médica | do qual participa; responsabilizar-se por 

Radiologista [em Radiologia e | qualquer ato profissional que tenha 
| Diagnóstico por | praticado ou indicado, ainda que este | 

| Imagem, | tenha sido solicitado ou consentido pelo | 

| Médico- 

  

o & 
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| 
I 

| 
| 

| | 
| | 
| 

  
| | | | 
| | 
| | 

| 
Reumatologista | 

| | | | 

Médico- 

  

| Conclusão de Curso | atendimento 

l reconhecido por ai 

reconhecido 

Comissão Nacional 
de Residência 
Médica; ou Título de 

especialista em 
Radiologia e 
Diagnóstico por 
Imagem, 

reconhecido pela 

Associação Médica 
Brasileira e 
registrado no 
Conselho Regional 
de Medicina; e 
registro profissional 
no Conselho 

Regional de 
Medicina. 

Curso Superior em | Realizar assistência 
Medicina — Registro 

no Conselho de 
Classe; e — 
Comprovação de 
Especialidade 

Medica (Titulo 
fornecido por 
Sociedade da 

Especialidade do 
cargo a ser ocupado, 
reconhecido pela 
Associação Médica 
Brasileira -AMB, ou 
ainda Certificado de 

de Especialização 

GABINETE DO PREFEITO 
pela paciente ou seu representante Tegal; | 

respeitar a ética médica; planejar e | 

organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais | 
servidores lotados no órgão em que atua 
e demais campos da FASP;, guardar | 
sigilo das atividades inerentes as. 

| atribuições do Emprego, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico | 

| informações ou noticias de interesse do | 
serviço público ou particular que possa | 

fo e | 
| interferir no regular andamento do | 
| serviço público; apresentar de relatórios | 
das atividades para análise; executar 

| Outras tarefas da mesma natureza ou | 
| nível de complexidade associadas ao seu | 

| emprego: realizar, supervisionar | 
| interpretar exames radiológicos e de | 
imagens em geral, incluindo | 
| mamografia, empregando — técnicas | 
especiais, para atender à solicitações | 

' médicas ou orientando sua execução e | 
| analisando os resultados finais; auxiliar | 

'no tratamento clinico-cirúrgico, para | 
promover ou recuperar a saúde; | 

| participar das atividades de ensino, | 

' pesquisa e extensão; e, realizar as 
(atribuições de Médico e demais 
| atividades inerentes ao emprego. 

  

médica, | 

| diagnosticar e tratar as doenças do | 

| tecido conjuntivo, e doenças em geral; 
efetuar exames médicos, emitir, 
diagnósticos, prescrever medicamentos | 

e realizar outras formas de tratamento | 
para promover a saúde e bem-estar do 
paciente; realizar as atribuições de 
médico e demais atividades inerentes ao | 
cargo. Implementar ações e coordenar | 
programas e serviços de promoção à 
saúde das pessoas, efetuar perícias, | 
auditorias e sindicâncias médicas. | 
Adotar medidas de precaução padrão de | 
biossegurança: realizar consulta e| 

médico aos usuários | 
(incluindo adultos e crianças) efetuando | 

  

ESTADO DA PARAÍBA 

    

MUNICÍPIO DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

| Órgãos Oficiais ou | instrumental, atendimentos de urgência 
| Certificado de e emergência. Interpretar dados de 
| Conclusão de | exame clínico e exames complementares 
| Residência Médica e diagnosticar estado de saúde de, 
reconhecido por | clientes. Discutir diagnóstico, 

são Oficial | prognóstico, tratamento e prevenção | 
competente). com clientes, responsáveis e familiares; | 

  

usuários; Prescrever e controlar drogas, 
medicamentos, hemoderivados, 
imunopreviníveis, fitoterápicos e 
cuidados especiais; Implementar ações 
para promoção da saúde, elaborar e 
avaliar prontuários, emitir receitas e 
realizar procedimentos operacionais 
padrão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; 
Participar de programa de capacitação 
quando convocado; Trabalhar segundo 
normas técnicas de segurança, 
qualidade, produtividade, 
preservação ambienta; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando- 
se de cquipamentos e programas de 
informática, Manter registro adequado 
dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença; 
preencher adequadamente a produção 
diária de acordo com as solicitações da 
Secretaria de Saúde; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função; Prestar | 

| atendimento de urgência se necessário; 

| Participar das atividades de educação 
em saúde participando de grupos de 
orientação aos usuários sempre que 

  

necessário; Exercer outras 
| responsabilidades / atribuições 
| correlatas; Notificar doenças e/ou 
agravos de notificação compulsória 
colaborando com o serviço de 

| Vigilância Epidemiológica. 

  

Planejar e prescrever tratamento de | 

higienc ec, 

Médico- 

Ultrassonografista 

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

  

Curso Superior em 
Medicina — Registro 

GABINETE DO PREFEITO 
| Realizar assistência médica, através de | 
| consulta e atendimento médico aos | 

no Conselho de | usuários (incluindo adultos e crianças) | 
Classe; e — efetuando anamnese, exame físico, | 
' Comprovação de propedêutica instrumental, atendimentos | 
| Especialidade de urgência e emergência; Interpretar | 
| Medica (Título dados de exame clínico e exames | 
| fornecido por complementares e diagnosticar estado | 

| Sociedade da de saúde de clientes; Efetuar exame de | 

Especialidade do ultrassonografia obstétrica; | 
| cargo a ser ocupado, ginecológico; transfontancla; abdominal | 
| reconhecido pela e pélvico; grandes vasos; 

| Associação Médica 
| Brasileira — AMB, 
| ou ainda Certificado 

musculoesquelético, partes moles - 
analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com 

[de Conclusão de os padrões normais, para confirmar ou | 

| Curso de informar o diagnóstico; manter registro 
| Especialização dos pacientes examinados. Implementar 
| reconhecido por ações c coordenar programas e serviços 

| Orgãos Oficiais ou 
| Certificado de 
| Conclusão de 
| Residência Médica 
| reconhecido 

de promoção à saúde das pessoas, | 

efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; Adotar medidas 
de precaução padrão de biosscgurança; 

[5 por Trabalhar segundo normas técnicas de | 
| Orgão Oficial segurança, qualidade, produtividade, 
| competente) higienc c preservação ambiental, 

| 
| 

Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos | 

e programas de informática, Manter 
registro adequado dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão 

diagnosticada, tratamento prescrito e | 
evolução da doença; preencher | 
adequadamente a produção diária de | 
acordo com as solicitações da Secretaria | 

de Saúde: Executar outras tarefas | 
compatíveis com as exigências para o 
exercicio da função; Prestar atendimento 

de urgência se necessário; Participar das 
atividades de educação em saúde 
participando de grupos de orientação 
aos usuários sempre que necessário; 

Exercer outras 

' responsabilidades/atribuições correlatas; 
Notificar doenças e/ou agravos de | 
notificação compulsória colaborando 
com o serviço de Vigilância 
Epidemiológica; Realizar palestras de | 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 
“GABINETE DO PREFEITO 

| capacitação, matriciamento e outras | 
| atividades educativas com profissionais | 

| de saúde dentro de sua área de 
| conhecimento; auxiliar nas atividades | 

| administrativas das unidades. | 

  

   



  

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
MUNICÍPIO DE CABEDELO 

VETO TOTAL 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do 

art.51, 82º c/c o art. 73, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, por 

considerar inconstitucional, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
031/2021, que “INSTITUI O PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO 

DIABETES NAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS”, de autoria do Vereador Evilásio Cavalcanti. 

RAZÕES DO VETO 

É certo que a intenção da propositura é louvável, pois 
visa Instituir o Programa de Prevenção ao Diabetes nas Escolas e 
Creches da Rede Pública Municipal de ensino de Cabedelo, 

entretanto, a negativa de sanção que ora subscrevo, cinge-se na 
existência de vício de iniciativa da presente propositura, pelas razões 
que passo a expor: 

  

O conteúdo apresentado viola o art.61, parágrafo 1º, 
inciso II, alínea “b”, do Diploma Constitucional. Vejamos: 

  

Art. Bl. À iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos. na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

81º 380 de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
l- disponham sobre: 

  

  

  

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios:     
  

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 

art.44, II, ao dispor sobre a competência legislativa privativa do 

Prefeito Municipal, assim estabelece: 

  

Art.44. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis 
que versem sobre: 

    

   

  

Il - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos; 

É.J     

Importante salientar que a Lei Orgânica Municipal 
deve estar em consonância com os princípios delineados pelas 
Constituições Federal e Estadual, conforme preceituado no caput, do 
art.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 simétricas à Constituição Federal, 
conforme consta na parte final do caput do art. 25 da Carta Maior. 

Nesse contexto, no que concerne a iniciativa de leis 
que disponham sobre organização administrativa e serviços públicos, 
a Constituição Federal estabeleceu expressamente em seu art. 61, $ 
1º, alínea “b”, que é de iniciativa privativa do Presidente da 
República, sistemática que também foi adotada pela Lei Orgânica 
Municipal. 

Se
. 
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Sobre o tema em debate, vejamos o posicionamento 
pacífico dos Egrégios Tribunais: 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — Lei Municipal nº 11.990, de 29 
de abril de 201, que institul o Programa “Empresa Amiga da 
Educação”. no âmbito do Município de São José do Rio Preto - Matéria 
relativa à Administração Municipal, de iniciativa reservada ao Chefe 
do Poder Executivo - Vício de iniciativa - Dfensa ao princípio da 
harmonia e independência dos Poderes - Violação aos artigos 5º, 47, 
incisos II, XIV, XIX, “a” e 144, da Constituição Estadual. Pedido procedente. 
TUSP. ADI nº 211435-86.2016.8.26,0000, Rel. Ricardo Anafe, julgamento em 
12/08/2016. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 11.38], de 9 de outubro 
de 2013, do Município de São dosé do Rio Preto, editada a partir de 
proposta parlamentar, que institui Programe Municipal de 
Primeiros Socorros na rede de ensino pública e particular local - 
Legislação que versa questão atinente ao planejamento, à 
organização, à direção e à execução dos serviços públicos, atos de 
governo afetos à competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Incal ? Inobservância da competência reservada 
conferida ao Prefeito que acabou por implicar em afronta ao 

princípio da separação dos poderes - Execução da lei municipal 
contestada, ademais, que exigirá o empenho de considerável 

antia, vol contratação ou manejo de pessoal capacitado 
para ministrar os cursos ali previstos (v. arts. 30 e 70 da Lei nº 
11.381/13) e outras despesas necessárias, em especial deslocamento dos 
educandos para as visitas ao Corpo de Bombeiros (v. art. 50 da Lei nº 
11.381/18), sem que se tivesse declinado a respectiva fonte de custeio - 
Vícios de inconstitucionalidade aduzidos na exordial que. destarte. 
ficaram evidenciados na espécie, por afronta aos preceitos contidos nos 
artigos do, 25 e 47, incisos II e XIV. todos da Constituição do Estado de 
São Paulo - Precedentes desta Corte-Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada procedente. 
(TU-SP - ADI; 01955386520138260000 SP 0195538-85.2013.8.28.0000, 
Relator: Paulo Dimas Mascaretti Data de Julgamento: 05/02/2014, 
Írgão Especial, Data de Publicação: 11/02/2014) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº (1.979, de 25 de 
abril de 2DIB, do Município de São José do Rio Preto. de iniciativa 
parlamentar. que “Institui o Programa Municipal de Prevenção e 
Assistência à Pessoa com Traço Falciforme ou Anemia Falciforme 
(depranccitose). Programa governamental - Competência do 
Executivo para a organização e planejamento das políticas públicas 
- Vício de iniciativa - À matéria regulamentada pela norma 
impugnada insere-se no âmbito da competência legislativa 
atribuída pela Constituição an chefe do Poder Executivo Municipal, 
por ser inerente ao planejamento e organização do Município. 

y 

Criação de despesas sem indicar a fonte dos recursos disponíveis para 
fazer frente aos novos encargos - Ocorrência. Violação aos arts. 5º, 25, 
47.1. XIV E XIX, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, tndos da 
Constituição do Estado de São Paulo - Inconstitucionalidade reconhecida 
- Ação procedente.” 

(J-SP - ADI; 21407497720168260000 SP 2/40749-77.2016.8.28.0000. 
Relator: Carlos Bueno. Data de Julgamento: 30/11/2018, Órgão Especial, 
Data de Publicação: 07/12/2016) 

  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE VACINAÇÃO DOMICILIAR DE 
IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS VÍCIO DE INICIATIVA 
INGONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. | - Lei nº 3.700/2017 do 
Município de Linhares, criou o programa de vacinação domiciliar a 
idosos e pessoas com necessidades especiais, determinando que a 

responsabilidade para a aplicação e fornecimento das vacinas 
seria da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares. 2 - Analisando 
atentamente 0 caderno processual, verifico que a lei acima 
referida viola o art. 31, inciso IV da Lei Orgânica do Município de 
Linhares, que dispõe que compete privativamente ao Prefeito criar, 
estruturar e delimitar as atribuições das Secretarias Municipais e 

órgãos da administração pública municipal, padecendo, portanto, 
de vício formal. 3 - À legislação viola ainda o inciso Il do art. B3, 

parágrafo único da Constituição do Estado do Espirito Santo, uma vez 
que cria atribuições que impactarão diretamente na organização 

administrativa do Poder Executiva, uma vez que determina a mobilização 
dos servidores lotados na Secretaria de Saúde do Município para a 
aplicação das vacinas em domicílio, o que poderá refletir, ainda, no 

aumento de despesas daquele Órgão, o que também é vetado pela 
Constituição Estadual. 4 - Ação julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 3.700/2017 do Município de Linhares.(TJ- 
ES - ADI: OD036148720188080000, Relator: MANDEL ALVES RABELO, Data 
de Julgamento: 12/07/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 
17/07/2018)   

  

  
  

No presente caso, o Autógrafo dispôs expressamente no 

art.1º, que “Fica instituída no Município de Cabedelo, o programa de 

prevenção ao diabetes nas creches e escolas públicas do Município, 

visando identificar alunos diabéticos ou tendentes a desenvolver a 

doença, encaminhando-os a tratamento de saúde e alimentação 
»” 

adequada”. 

Ato contínuo, em seu art. 3º prevê que “caso haja 
respostas positivas ao questionário, o aluno será encaminhado à 

rede pública de saúde pedindo prioridade no atendimento visando a 

realização de consultas e exames específicos para a constatação de 
problemas de saúde relacionados ao diabetes.” 

/ 

v 
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REM   Ocorre que, não compete ao Poder Legislativo criar 

atribuições a serem desempenhadas por órgãos do Poder 
Executivo, pois, do contrário, resta sobejamente caracterizada 

ofensa à separação e independência entre os Poderes, por mais ESTADO DA PARAÍBA DE CABEDELO 

nobre que seja a proposta. CABEDELO GABINETE DO PREFEITO ET 

A esse respeito, é pacífico na doutrina, bem como na 

jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a 

função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 

organização, direção e execução de atividades inerentes ao Poder 

Público. Por outro lado, ao Poder Legislativo, de forma primacial, 
cabe a função de fiscalizar e editar leis revestidas de generalidade e O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

abstração, sem interferência na gestão a cabo do Poder Executivo. legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 - Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Cabedelo -, 

PORTARIA Nº 1.570 DE 22 DE JUNHO DE 2021 

Portanto, não pode o Executivo ser compelido pelo 

Legislativo a promover projeto que, apesar de bem intencionado, não 
encontra eco nas regras constitucionais de divisão de competências e RESOLVE: 

separação dos Poderes. 

Por isso que as hipóteses de desrespeito à esfera de 

competência de outro Poder levam à inconstitucionalidade formal 

da propositura normativa, impondo a declaração de nulidade 

total como expressão de unidade técnico-legislativa. 

Art. 1º - PRORROGAR, por 60 (sessentz) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelas Portarias nº 9.454 de 30 

de novembro de 2020 e nº 1.459 de 26 de abril de 2021, referente 30 Processo nº 

2020/002474-9, em face das razões apresentadas pela Presidente da Comissão Processante 

A mencionada mácula, portanto, transgride frontalmente no Memorando nº 21.995/2021. 

o princípio da separação e harmonia entre os poderes, positivado no 
art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil e, por Art. 2º- Esta Portariz entra em vigor nesta data. 
simetria, a Lei Orgânica do Município de Cabedelo. 

Registre-se por oportuno que Projetos de Leis que 

versem sobre atribuições das Secretarias e órgãos da 
Administração Pública, disponha sobre a organização e o VITOR HUGO PERO TO CASTELLIANO 
funcionamento da administração municipal são de iniciativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo. 

Como podemos observar o Autógrafo em comento, é 

formalmente inconstitucional, uma vez que usurpa atribuição 
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reservada unicamente ao Prefeito Municipal, tendo em vista que GABINETE DO PREFEITO 
compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo exercer a Aus Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 

. me . 2... 2.1: e ep: 58.101-085 - Telef : 3250: 

direção superior da administração pública, cabendo-lhe deliberar a "mai prefetoQeabeico pb ao 

e e) 

V 

  respeito da oportunidade da criação e implantação de políticas 

públicas voltadas à rede pública de ensino municipal. 

. 4 . ESTADO DA PARAÍBA 
Assim, como já externado, apesar da brilhante GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

iniciativa, padece de constitucionalidade, impondo-se o veto. CABEDELO GABINETE DO PREFEITO 
OT 

Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos 

conduziram a vetar integralmente o Projeto de Lei em tela, as quais PORTARIA Nº 1.571 DE 22 DE JUNHO DE 2021 

ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros desta Casa 

de Leis. 

/ Í O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

Cabedelo, 29 de junho de f 021. atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 222 e 230 da Lei 523/1989 — 
f / 

/ Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo -, ul 
VITOR HUGO slltbro CASTELLIANO 

Preffito 

b RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR, os servidores DANIELLA CABRAL DE ALBUQUERQUE, PAULO 

EDUARDO DE ALMEIDA COSTA e JEAN CASTRO ZAMPIERI, para, sob a presidência 

da primeira, constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com vistas a 

dar continuidade no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração do 

Processo Administrativo nº 2018/007189-5; 

Art,2º - 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: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 

Email: prefeito(Ocabedelo.pb.gov.br 
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Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito 

PORTARIA Nº 1.584 DE 29 DE JUNHO DE 2021 

CABEDELO 
GOVERNO MUNICIPAL 

INSTITUI E REGULAMENTA A TURMA 
DE RECURSOS ADMINISTRATRIVOS 
DA PROCURADORIA GERAL DE 
CABEDELO PARA JULGAMENTO DOS 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA ORIUNDOS DO 
PROCON MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista no disposto da Constituição Federal/88, pelo 

art. 22,88, inciso Il da Constituição co Estado e de zcordo com o art. 73, IV, da LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL, 

RESOLVE: 

Am. 1º. Fica instituída, no âmbito da Procuradoria Geral do Município de 

Cabedelo, a Turma de Recursos Administrativos da Procuradoria Geral do Município de 

Cabedelo, para julgamento dos processos 

administrativos do PROCON Municipal, que será composta pelos seguintes membros: 

recursos administrativos oriundos dos 
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|- Diego Carvalho Martins — Presidente; 

Il - João Augusto da Nóbrega Neto - Membro; 

Hi = Marcílio José Viana de Oliveira - Membro; 

Art. 28 Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2021. 
   

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 cabedelo pb.gov.br E ) 

ELE 

- ESTADO DA PARAÍBA 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNIC. DE CABEDELO 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 1/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na R Vereador Benedito Ribeiro de Araújo, 648 - Praia Formosa - Cabedelo - PB, às 
10:00 horas do dia 14 de Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa especialzada em disponibilização, 
implantação de sistemas de informação em nuvens para locação, suporte e licença de 
uso de SOFTWARES integrados de gestão municipal, visando à modernização dos 
procedimentos administrativos, gestão financeira e contábil, gestão pessoal, gestão 
patrimonial, gestão de licitações e contratos dentre outras demandas da administração 
pública, incluindo os serviços de importação, migração e conversão de dados, instalação, 
configuração, parametrização dos dados, hospedagem, manutenção de sistemas, suporte 
técnico e assessoria no processo de implantação e treinamento dos usuários para 
utilização em diversos setores e departamentos do órgão, contabilidade e finanças da 
instituição, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de 
Referência Anexo | do edital Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 1300 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
32284799. E-mail: ipsemetdipseme pb. gov.br ou joaothomaz(Dipseme pb. gov.br . Edital: 
wyawtce pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 02 de Julho de 2021 

João Thomaz da Silva Neto 
Pregoeiro Oficial 

. ESTADO DA PARAÍBA 
CAMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa Especializada na prestação de serviços 
de digitalização de documentos, contemplando preparação, organização, traslado e 
armazenamento de documentos físicos e digitais, realização de gestão, incluindo a definição de 
rotinas de busca e recuperação dos documentos armazenados fisicamente. Para suprir as 
necessidades da (Câmara Municipal de Cabedelo-PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: LINUS LOG LTDA - R$ 105.927,96. 
Cabedelo - PB, 21 de Junho de 2021. Maria das Graças Carlos Rezende - Presidente da Câmara. 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa Especializada na prestação de  erviços de digitalização de 
documentos, contemplando p orç ar de 
documentos físicos e digitais, realização de gestão, incluindo a definição de rotinas de busca e 
recuperação dos documentos armazenados fisicamente. Para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Cabedelo-PB, Fundamento Legal: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0039, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2020, realizado pela prefeitura de tpojuca. Dotação: 
recursos próprios do município de cabedelo: 01.010 — câmara municipal de cabedelo; 
01.031.1001.2001 — manter as atividades administrativa do legislativo; 15. 33.90.39.99 — outros 
serviços de terceiros — pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 29/12/2021. Partes Contratantes: Câmara 
Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00035/2021 - 21.06.21 - LINUS LOG LTDA - R$ 105.927,96. 

Página 15 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO TERCEIROO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
305/2018 do DM 004/2018 

OBJETO: É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 

SECRETARIA DE FINANÇAS. : DM nº 004/2018. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 

Municipal de Cabedelo e: TERCEIRO ADITIVO AO CT Nº 305/2018 — SÃO PEDRO 

ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA , inscrito no CNPJ sob o nº 

11.028 722/0001-70 OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO CONTRATO O 

presente Termo Aditivo tem por objetivo proogar o prazo de vigência do contrato nº 

305/20 18, por mais 12 (doze) meses, permanecendo vigente até 05 de julho de 2022. O 

presente termo encontra amparo art 55, 62 & 3º da Lei Federal nº 8 666/03 

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2020 
RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO- Secretário de Finanças 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2021 

Nos temos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00078/2021, que objetiva: 

Aquisição de material de EPI e fardamento para uso exclusivo dos servidores da 

SEINFRA e Mercado Público de Cabedelo, que executam serviços no municipio; 

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: META COMERCIO 

E SERVICOS EIRELI - R$ 10.440,00; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI — ME - 

R$ 8 538,00; RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 - R$ 1.930,00. 

Cabedelo - PB, 30 de Junho de 2021 

UBIRACI SANTOS DE CARVALHO - Secretário de Infraestrutura 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00034/2021 

Aos 01 dias do mês de Julho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva - Monte Castelo - 
Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidianamente a Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 

Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; 

e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00078/2021 que objetiva o registro de 
preços para: Aquisição de material de EPI e fardamento para uso exclusivo dos servidores da SEINFRA e 
Mercado Público de Cabedelo, que executam serviços no munícipio; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO - CNPJ nº 09.012 493/0001-54. 

VENCEDOR: META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 29.903.019/0001-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

3 iCamisa polo com bolso —ALEK/ALEX und 150 15,00, 2.250,00 

Tamanho G — Cor AZUL MARINHO 

— com a logomarca da 

SEINFRA/CABEDELO no bolso e 
nas costas 

4 Camisa polo com bolso —ALEX/ALEX und 150 15,00) 2.250,00 

Tamanho M - Cor AZUL MARINHO 
— com a logomarca da 
SEINFRA/CABEDELO no bolso e 
nas costas 

5 (Calça com elástico nalALEX/ALEX und 150 13,80) 2.970,00 

cintura bolso trassiro — 

Tamanho G — Cor AZUL MARINHO 
— com bolso traseiro 

6 (Calça com elástico nalALEX/ALEX und 150 19,80 2.970,00 

cinturar bolso traseiro — 
Tamanho M — Cor AZUL MARINHO 
— com bolso traseiro 

TOTAL10.440,00 

VENCEDOR : 

CNPJ: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

1 

REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI — ME 

22.226.628/0001-42 

MARCA 

de PROTEPLUS/INCOLOR/RJ/CA und 

para28018 
óculos 
segurança 
proteção (lente 
incolor) tem por 
finalidade 
proteger os 
olhos contra 
impactos 
mecânicos, 
pedaços volantes 
e raios 
ultravioletas. 

Luva | de  couroZANEL/RASPA/CA 16074 
cano normal + 

Tamanho G 

camisa polo “ADONAY/POLO 

Tamanho M — Cor 

VINHO — com a 

logomarca da 
SEINFRA/CABEDELO 

no lado direito 
no peito bordado 

—ADONAY/POLO 
Corl 

Camisa pelo 
Tamanho 6G — 

VINHO — com a 

logomarca aa 
SEINFRA/CABEDELO 

no lado direito 
no peito bordado 

Bota de couro. CARTOM/TOP PLUS/ 

60 pares nº40 4029391 
pares nº41 30 
pares nº42 15 
pares nº38 15 
pares nº43 

caipares 

200 

60 

20 

40 

160 

UNID. |QUANT.|P.UNIT.| P. TOTAL 

3,60 720,00 

13,90 834,00 

18,00 360,00 

18,00 720,00 

36, 905.904,00 

TOTAL8.538,00 
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VENCEDOR: RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 

CNPJ: 37.840.719/0001-40 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID. QUANT.) P.UNIT. |P.TOTAL 

9 Camisa Linho de Botão “ALVES und 15 39,00) 585,00 

Tamanho G -— Cor BRANCA - com a 

logomarca da SEINFRA/CABEDELO 

no lado esquerdo no peito 

bordado 

10 Camisa Linho de Botão “ALVES und 15 39,00) 585,00 

Tamanho BABYLOOK - Cor BRANCA 

— com a logomarca da 

SEINFRA/CABEDELO no lado 

esquerdo no peito bordado 

11 Bota de borracha WORD pares 20 38,00) 760,00 

antiderrapante, cano médio, 

cor branca -— com a logomarca 

da SEINFRA/CABEDELO 10 pares 

nº40 10 pares nº43 

TOTAL 1.930,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 

publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar contratações 
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de 

licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 

através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00078/2021, parte integrante do presente 
instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser 
utilizada 

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 
00078/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES CERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00078/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 29.903.019/0001-20. 

Item(s) 3-4-5-6 

Valor: R$ 10.440,00. 

- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI — ME. 

CNPJ: 22.226.628/0001-42. 

Item(s; 1-2-7-8-12. 
Valor: R$ 8.538,00. 

- RICARDO ARAUJO ALVES 064832 13476. 

CNPJ: 37.840.719/0001-40. 

Item(s) 9 - 10-11. 

Valor: R$ 1.930,00. 

Total: R$ 20.908,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 01 de Julho de 2021 

UBIRACI SANTOS DE CARVALHO - Secretário de Infraestrutura 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Cozinha, visando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00068/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02090 — SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12.365. 1004.2022 — Manter as Creches e Pré- Escolas 

do Município 12.361.1005.2028 -— Manter ao Custeio das Atividades do Ensino 

Fundamental (MDE) Elemento de Despesa: 449052 — Equipamentos e Material 

Permanente Fonte de Recurso: 1111 — Receitas de Impostos e de Transferências de 

Impostos— Educação 1124 — Outras Transferências de Recursos do FNDE/Manutenção 
da Educação Infantil Salário Educação. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e CT Nº 

00163/2021 - 01.07.21 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - 

R$ 43.800,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: A aquisição de telas malha pop de ferro para atender as necessidades da 

Defesa Civil Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00080/2021. 

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária. 02.290- COORDENADORIA EXECUTIVA 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CABEDELO Projeto Atividade: 

06. 182.2023.2086 — Promover Ações da Defesa Civil Elemento de Despesa: 3390.30 — 

Material de Consumo Fonte de Recurso: 1001 Recursos Ordinários. VIGENCIA: até o 

final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e: CT Nº 00164/2021 - 01.07.21 - DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - R$ 

13.428,00; CT Nº 00165/2021 - 01.07.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 

21.960,00. 

Cabedelo, 28 de Junho a 02 de Julho de 2021 

   


