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Prefeitura Municipal de Caturité

Trabalhando para Desenvolver

Lei n.° 0067/2001, de 05 de março de 2001.

CRIA CARGOS DA ESTRUTURA
BÁSICA ADMINISTRTIVA DO
MUNICÍPIO, REVOGA DISPOSITIVOS
DE LEI QUE MENCIONA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Caturité-PB:

Faço saber que a Câmara Municipal,
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Ficam criados na Estrutura Básica
da Prefeitura Municipal de Caturité - PB, os cargos a seguir denominados,
cuja distribuição é a seguinte:

GABINETE DO PREFEITO - GP

a - Assessoria Jurídica
b - Secretario Chefe de Gabinete
c - Assessoria Especial de Planejamento
d - Assessoria de Comunicação.
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II

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

a - Secretário de Administração
b - Diretor do Departamento de Administração
c - Chefe da Divisão de Material e Património
d - Chefe da Divisão de Arquivo.
e - Chefe da Divisão de Recursos Humanos

III

SECRETARIA DE FINAÇAS - SEFIN

a - Secretário de Finanças
b - Chefe da Divisão de Fiscalização e

Arrecadação
c - Chefe da Divisão de Contabilidade
d - Tesouraria.

IV

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE, TURISMO E LAZER - SEMEC

a - Secretário de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
b - Diretor do Departamento de Ensino
c - Diretor do Depto. de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
d - Chefe da Divisão do Ensino Fundamental
e - Chefe da Divisão de Ensino Infantil
f- Chefe da Divisão de Administração Escolar
g - Chefe da Divisão de Controle e Distribuição de

Merenda Escolar.

SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL - SESAS
a- Secretário de Saúde e Ação Social
b - Diretor do Departamento de Saúde
c - Diretor do Departamento de Ação Social
d - Chefe da Divisão Epidemiológica
e - Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária
f - Chefe da Divisão de Proteção ao Menor e ao Idoso
g - Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento

Comunitário.
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VI

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SEINFE
a - Secretário de Infra Estrutura
b - Diretor do Depto. de Obras e Serviços Urbanos
c - Chefe da Divisão de Rodovias Vicinais
d - Chefe da Divisão de Transportes e Máquinas.

VII
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

E DESENVOLVIMENTO RURAL - SAMADER

a - Secretário de Agricultura Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural
b - Diretor do Departamento de Fomento Rural
c - Chefe da Divisão de Meio Ambiente.

§ 1° - Os Cargos integrantes da Presente Lei, são
de provimento em comissão, cuja ocupação independe de prévio concurso,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2° - Os cargos a que se reporta o caput deste
artigo, possuem denominação específica, simbologia e quantitativo de vagas
de acordo com o estabelecido no ANEXO L E os vencimentos fixados
para cada cargo integrante da Presente Lei, encontram-se demonstrados no
ANEXO II.

§ 3° - A Representação Gráfica da Estrutura
Administrativa de que trata a presente Lei, encontra-se demonstrada em
organograma contido no ANEXO III .

§ 4" - Os vencimentos destinados aos ocupantes dos
cargos criados por esta Lei, terão cota única, sendo vedado: Gratificação,
representação, adicional, abono, ou outra espécie remuneratória, ressalvando-
se o direito a diárias justificadas e previamente autorizadas pelo Chefe do
Poder Executivo.

Art. 2° - Para regulamentação da presente Lei, o
Chefe do Poder Executivo editará Decreto, determinando os objetivos, a
competência, as limitações e demais normalizações pertinentes aos cargos
ora criados.



Art. 3° - Ficam revogados os Artigos 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 da Lei n.° 0003 de 09 de
Janeiro de 1997, permanecendo vigentes os dispositivos não alcançados pela
presente Lei, desde que não conflitantes.

Art. 4° - Para o cumprimento da presente Lei e
suas consequências de dispêndio financeiro, fica o Prefeito autorizado a
fazer, na Lei Orçamentaria, os reajustes e adequações necessárias.

Art. 5° - Revogadas as disposições conflitantes,
estalei retroagirá em sua vigência a 1° de Janeiro de 2001.

Gabinete do Prefeito, 05 de março de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal



ANEXO I
(Art. 1° -§2°)

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO;

Gabinete do Prefeito:

Denominação
Assessor Jurídico - ASJUR
Secretário Chefe de Gabinete
Assessor Especial de Planejamento
Assessor de Comunicação

Símbolo
ASJ
SMI
CCI
CCII

N.° de vagas
01
01
01
01

ÓRGÃOS AUXILIARES DE NATUREZA INSTRUMENTAL E
SUBSTANTIVA.

SECRETARIAS, DIRETORIAS e CHEFIAS

Denominação
Secretário Municipal de Administração
Diretor do Depto. de Administração
Chefe da Div. De Material e Património
Chefe da Divisão de Arquivo
Chefe da Divisão de Rec. Humanos

Símbolo
SMI
CCI
CCII
CCII
CCII

N.° de vagas
01
01
01
01
01

Secretário Municipal de Finanças
Tesoureiro
Chefe da Divisão de Fisc. e Arrecadação
Chefe da Divisão de Contabilidade

SMI
CCI
CCII
CCII

01
01
01
01

Sec. de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Laieç
Diretor do Depto. de Ensino
Diretor do Depto. de Cultura, Esportes, Turismo c Lazer
Chefia da Div. do Ensino Fundamental
Chefia da Div. de Ensino Infantil
Chefia da Div. de Administração Escolar
Chefia da Div. de Cont. e Dist. Merenda Escolar

SMI
CCI
CCII
CCII
CCII
CCII
CCII

01
01
01
01
01
01
01



Secretário de Saúde e Ação Social
Diretor do Depto. de Saúde
Diretor do Depto. de Ação Social
Chefe da Div. Epidemiológica
Chefe da Divisão de Vig. Sanitária
Chefe da Div. de Apoio ao Menor e ao Idoso
Chefe da Div. de Apoio ao Desen. Comunitário

SM I
CCI
CCI
CCII
CCH
CCII
CCII

01
01
01
01
01
01
01

Secretário de Infra Estrutura
Diretor do Depto. de Obras e Serv. Urbanos
Chefe da Divisão de Rodovias Vicinais
Chefe da Divisão de Transp. E Máquinas

SMI
CCI
CCII
CCII

01
01
01
01

Secretário de Agricultura Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural.
Diretor do Depto. de Fomento Rural
Chefe da Divisão de Fiscalização Ambiental

SMI

CCI
CCII

01

01
01



ANEXO II
(Art. l ° -§2° )

VENCIMENTOS

SIMBOLOGIA
ASJ

S M I *
CCT
ccn

VENCIMENTOS
1.200,00
900,00
650,00
450,00

* Os vencimentos dos Secretários Municipais ( SM I), embora figurem no presente
anexo, foram fixados pelo Poder Legislativo.



ANEXO III
ORGANOGRAMA

(Art. 1°, §3°)
GA8NETE DO PREFEITO

SECRETARIO
CHEFE DOGABNETE

ASSE S SOR ESPECIAL
l«- PLANEJAMENTO

BECRETARAS

DEPARTAMENTO
DEADMNISTRAÇAO

DIVISÃO DE
MMÊHAL E PATRCMOMO

DIVISÃO DE
RECURSO S HUMANOS

DIVISÃO DE
ARQUIVO

SECRETARA
DE E D UCACAOC UlTURA

ESPORTE TURISMO

DEPARTAMENTO
DE ENSINO

DM SÃO DE
ENSINO FUNMNE NT AL

DMSAODE
ENSINO Wf A N TIL

DIV1SAODE
AD MINIST RAÇÃO £ SC OLA B

DIVISÃO DE
CO NTRCt E E DISTRIBUIÇÃO

DE NE RE NOA ESCOLAR

DEPARTAMENTO
D Ê CULTURA ESPORTE

TURISM} E LAZ B!

SECRETAR*
DE INF HA ESTRUTURA

DEPARTAMENTO
DE OBRAS E

SERVIÇOe URBANOS

DIVISÃO DE
TRANSPORTE E MÃO. UNAS

ASSESSOB DE
COMUNICAÇÃO

SÊCRETARF1
DE fiMANCAS

Dl VI SÃO DE
FISCAL E AC AO EA RREC ADAÇAO

DMSAODE
CMTAMJ -

SECRETAR*
OE SAÚDE E AÇAO SOOAL

DEPARTAMENTO
oe SAÚDE

DIVISÃO
EPIDEMOtOOCA

DIVISÃO DÊ
VIGILÂNCIA SANIT ARA

CEPARTAMENTD
DEACAO SOCIAL

DMSAODE
APOO AOhíNOR E IDOSO

DMSAODE
APOCAO DESENVOLVIMENTO

CO «INI Pi RIO

SECRETAHP
DEAGRCULUIHA

DE SENVO LV l« NT O H UR AL

DEPARTAMENTO
DÊFOWNTOBURAL



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

Lei n°0068 de 25 de abril de 2001.

ALTERA LEI QUE MENCIONA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Caturité - Estado da Paraíba:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A PRESENTE LEI.

Art. 1° - Fica alterado o artigo 1D da Lei n° 0001, de 03
de janeiro de 1997, que dispõe sobre a criação do Diário Oficial do Município.

f

Parágrafo Único - A alteração que se refere o cáput deste
artigo prende-se a transformação de diário em mensário, passando o Órgão
Oficial de divulgação do Município, a condição de MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

Art. 2° - Na ocorrência de necessidade de divulgação imediata
de matéria ou qualquer ato oficial e que não possa aguardar a publicação
mensal, se adotará para tal, edição extra.

Art. 3° - Revogadas as disposições conflitantes, esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 de Abril de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 0069/ 2001, DE 25 DE ABRIL DE 2001.

ALTERA O ARTIGO 2° DA
LEI N° 055/99 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Caturité - Estado da Paraíba:

FAÇO SABER QUE A CAMARÁ MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A PRESENTE

LEI

Art. 1° - O Artigo segundo da Lei n° 0055/99 de
03 de novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação.

Art. 2° - O valor da remuneração dos cargos de Assessor
Parlamentar será de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) constituído de
uma única parcela.



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

Parágrafo Único - Para cumprimento da remuneração
estabelecida no caput deste artigo, fica estabelecida carga horária
de (20) vinte horas semanais para os ocupantes dos cargos de que
trata a Lei n° 055/99 (Assessor Parlamentar).

Art 3° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Caturité - PB, 25 de abril de
2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Constitucional.



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI n° 0070, de 25 de abril de 2001.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO
CHAFARIZ COM DESSALINIZADOR EM
SERRARIA, ONDE FAZ PARTE 00 MUNICÍPIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CATURITÉ - PB:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a presente

LEI

Art. 1° - Fica denominado de SEVERINO EUFRÂZIO
BARBOSA, o chafariz localizado em Serraria.

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

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de abril de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito.



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI n° 0071, de 25 de abril de 2001.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO POSTO
TELEFÓNICO DA LOCALIDADE DE SERRARIA
DE CIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CATURITÉ - PB:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a presente

LEI

Art. 1° - Fica denominado de JOÃO ADÃO
FILHO, o Posto Telefónico da Localidade de Serraria de Cima.

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

Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de abril de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito.
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Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

Lei n°0072, de 30 de abril de 2001.

DISCIPLINA O ORDENAMENTO
DO ARTIGO 37, INCISO IX DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM
RELAÇÃO AO MUNICÍPIO,
ESTABELECENDO NORMAS
DE CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL POR NECESSIDADE
E EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPO DE
CATURITÉ - PB:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte

LEI
Art. 1° - Para atender necessidade temporária e inadiável e de

excepcional interesse público, poderão ser efetuadas no âmbito da
administração municipal, contratações de pessoal por tempo determinado,
mediante contrato administrativo padronizado, do qual constarão todos os
direitos, vantagens, deveres e obrigações das partes.

§ 1° - Para efeito deste artigo será considerado de excepcional
interesse público o atendimento de serviços que por sua natureza, tenham
características inadiáveis e delas decorram ameaças ou prejuízos à vida, a
segurança, à continuidade de obras e à subsistência, bem como atividades
relacionadas com áreas de educação, energia elétrica, telefonia, saúde e
informática.



Ill - estarem dia com suas obrigações militares
IV- estar no gozo dos direitos políticos
V- ter boa conduta
VI - gozar de boa saúde
Vlt - ter os títulos específicos ou profissionais para o

desempenho da função técnica.

Parágrafo Único - É vedado o desvio de função da pessoa
admitida nas condições desta lei, sob pena de nulidade do ato, com a
consequente responsabilidade administrativa a autoridade que permitir ou
autorizar tal distorção funcional.

Art. 7° - O contratado fará jus:

I - Estipêndio financeiro fixado no respectivo contrato, com
observância do salário mínimo nacional, salvo
disposição contratual de redução de carga horária, onde
ser observará a contraprestação salarial em
equivalência a proporcionalidade da jornada de trabalho;

II - Garantia de reajuste salarial no mesmo índice e período
de reajustes gerais de salários dos servidores do
Município;

III - Igualdade de remuneração com os servidores da função
que irá ocupar

IV - Salário - família no mesmo valor pago ao servidor
público municipal que desenvolva semelhante função

V - Diárias, quando necessitar de ausentar-se do município
por mais de 24 (vinte e quatro) horas, a serviço

VI - Ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de
acidentes de trabalho;

VII - Licença para tratamento de saúde, não podendo ir além
do prazo de duração do liame contratual;

VIII - Aposentadoria especial, quando vítima de acidente em
serviço que venha resultar em invalidez permanente;

IX- Pensão mensal devida à família do admitido, no caso de
falecimento ocorrido na vigência contratual, cujo
benefício é inacumulável com qualquer outra pensão
recebida dos cofres públicos, de qualquer esfera de
governo.

§ 1° - O valor dos proventos de aposentadoria especial e da
pensão mensal, não será inferior ao padrão básico inicial da tabela geral
de vencimentos do Município.

§ 2° - Os benefícios de que tratam os incisos VII e VIII, serão
devidos e pagos pelo INSS;

§ 3° - A fim de atender aos encargos previstos no parágrafo
anterior, recolherá ao INSS, os valores exigidos pela legislação pertinente.



Art. 2° - Considera-se como excepcional interesse público as
admissões que visem:

I atendimento de situações de calamidade pública;
II - combate a surtos epidêmicos;
III - promoção de campanhas de saúde pública;
IV - implantação e manutenção de serviços essenciais

à população, especialmente a continuidade de obras e a
prestação de serviços essenciais à população,
especialmente a continuidade de obras e a
prestação dos serviços de segurança, água, esgoto,
energia, limpeza pública, telefonia e transportes públicos;

V - execução de serviços técnicos, fiscalização,
supervisão ou gerenciamento de obras e serviços;

VI - suprimento de docentes em sala de aula, de pessoal
especializado nas áreas de informática, bem como na
execução de serviços de creches públicas, nos casos de
licença por repouso de gestante, licença para
tratamento de saúde, licença por motivo de doença em
pessoa de família, licença para tratamento de interesse
pessoal, licença em caráter especial. Exoneração,
demissão, aposentadoria e falecimento.

Art. 3° - As admissões de que trata o artigo, além das
determinações desta lei, observarão obrigatoriamente os ditames dos
artigos: 18, 19. 20,21 e 22 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 4° - O prazo de duração dos contratos decorrentes desta
lei, será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado apenas por igual
período.

Parágrafo Único - As admissões de pessoal com base nesta
lei, se dará através de processo simplificado, sem o rigor de concurso
público, mas com ampla divulgação.

Art. 5° - As admissões decorrentes desta lei, serão
contratadas pelo Prefeito e Pelo Presidente da Câmara, observando-se as
peculiaridades e necessidades de cada Poder.

Parágrafo único - Os atos de admissão deverão ser publicados
no mensário oficial do Município, sob forma de resenha e deles se dará
conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Art. 6° - Para admissão, somente poderá ser feita a existência
de recursos orçamentártos próprios, sendo ainda, exigidos do contratado
os seguintes pré-requisitos:

I - nacionalidade brasileira
II - ser maior de 18 ( dezoito) anos



Art. 8° - A dispensa do admitido ocorrerá:

I - a pedido
II - a critério da administração, quando o admitido não

corresponder as atribuições destinadas;

Art. 9° - Será aplicada a pena de dispensa, com a consequente
rescisão unilateral do contrato, quando o admitido:

I - incorrer em responsabilidade civil ou administrativa;
II - ausentar-se injustificadamente do serviço;
III- faltar com c respeito hierárquico e aos colegas;
IV - praticar usura em qualquer de suas formas;
V- receber comissões, vantagens de quaisquer espécies

em razão da função que exerça;
VI - empregar material, bem ou equipamento, sob sua

responsabilidade, em atividade diversa da que foi
autorizado a praticar;

Art. 10 - A rescisão do contrato ou ato de dispensa que se
referem os artigos 8° e 9°, compete ao Prefeito ou Presidente do Poder
Legislativo, quando for o caso.

Art. 11 - É vedado ao pessoal admitido nos termos desta
lei, sob pena de imediata rescisão de contrato:

I - ser nomeado ou designado, ainda que a título de
substituição, para exercício de cargo de provimento em
comissão ou função de confiança;

II - ser novamente contratado com fundamento nesta lei.

Art. 12 - O tempo de serviço prestado em virtude de
contratação, nos termos da presente Lei, não servirá de vínculo
empregatício de qualquer natureza.

Art. 13- Ficam ratificados, validados e reconhecidos os atos
de contratação de pessoal, efetivados pelos Poderes Executivos e
Legislativos efetivados em caráter de excepcionalidade e de acordo com o
conteúdo desta Lei e celebrados em anterioridade à presente Lei.

Art. 14 - Revogadas as disposições conflitantes, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

Lein." 0073/2001, de 25 de maio de 2001.

REGULAMENTA A DESTINAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS, PARA ATENDER A
NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS
CARENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATURITÉ.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte

LEI.

Art. T. •• A presente Lei tem como objctivo, regulamentar a destinação de recursos
orçamentados para alender às pessoas carentes do Município, visando suprir as necessidades
consideradas de pequeno valor económico, para tanto, estabelecendo critérios c forma de
comprovação.

Art. 2° - O chefe do Poder Executivo Municipal fica autori/ado a realizar despesas com
destinação de recursos para atender a pessoas físicas, que comprovem ser pobres na forma da Lei
e não disponham de meios para suprir suas necessidades especialmente cm relação a:

a) Exames especiali/ados não oferecidos dirctamcntc pela rede medico hospitalar do
município;

b) Aquisição de óculos;
c) Aquisição de medicamentos;
d) Aquisição de passagens;
e) Aquisição de material de construção;
O Aquisição de géneros alimentícios;
g) Atendimento a gestantes e ao recém nascido, inclusive com enxoval;
h) Aquisição de colchões, redes c agasalhos;
i) Aquisição de ataúdes;
j) Aquisição de botijões de gás;
k) Aquisição de próteses dentárias;
1) Segundas vias de documentos de registros civis c certidões de casamento;
m) Transporte de pessoas carentes;
n) Concessão de ajuda financeira;
o) Ajuda a estudantes;

§ 1°. - A utili/ação de recursos, para os fins previstos neste artigo, será feita na estrita
observância da Lei de Dirclrí/cs Orçamentarias e no limite previsto no orçamento cm vigor,
devendo submctcr-sc ao controle c fiscali/ação por parte do Conselho Municipal de Assistência
Social.
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§ 2° - A dcslinação de recursos orçamcntários aqui prevista poderá ser feita mediante repasse
direto ao beneficiário, ou através da aquisição dos produtos para distribuição com as pessoas
carentes, nos termos desta Lei.

§ 3°. - O atendimento aos carentes, a qualquer dos títulos constantes deste artigo, dependerá de
prévio cadaslramcnto do beneficiário, através da Secretaria competente, devendo constar do
cadastro, nome completo, relação dos dependentes económicos, data de nascimento, estado civil ,
profissão, número de documento identificador, endereço e outros dados indispensáveis à perfeita
identificação do beneficiário.

§ 4°. - A pessoa responsável pela família cadastrada firmará termo, declarando ser pobre na
forma c sob as penas da Lei. c, se restar dúvidas quanto ao estado de pobrc/,a do beneficiário,
determinará o Secretário da pasta responsável pelo cadastramcnlo que seja feito levantamento c
estudo sobre a verdadeira situação económica do cadastrado.

§ 5°, - Para a comprovação da concessão dos benefícios previstos nesta lei. o beneficiário ou seu
representante legal deverá assinar termo ou recibo circunstanciado, onde. obrigatoriamente,
deverá ficar consignado o valor c a especificação do benefício, c ainda o nome completo,
endereço e documento de identificação.

Art. 3°. - A distribuição dos serviços, produtos, géneros c demais benefícios previstos nesta lei,
atendidos os critérios acima estabelecidos, será feito pelo Poder Executivo Municipal, através de
seu órgão ou Secretaria competente a qual se vincular o programa ora instituído.

Art. 4°. - Para o atendimento do que determina esta Lei. deverão ser observados os princípios de
direito administrativo, as normas estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica
Municipal, na Lei Complementar Federal no. 101/2000 e nas demais normas pertinentes c
aplicáveis à espécie.

Art. 5°. - Os custos adicionais que se fi/.ercm necessários, em decorrência das despesas
instituídas por esta lei, não previstos no orçamento em vigor, necessariamente deverão ser
submetidos à aprovação pelo Poder Legislativo, nos termos da Legislação Federal em vigor.

Art. 6°. - No que couber, e se necessário, os demais dispositivos desta lei poderão ser
regulamentados por Decreto do Poder Executivo.

Art. 7°. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de CATURITÉ, cm 25 de maio de 2001.

JOSÉ DO EGITíTltEZERRA CABRAL
Prefeito



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N.° 0074/2001, DE 25 DE MAIO DE 2001.

ESTABELECE AS DIRETRIZES,
ORIENTAÇÕES E METAS
ORÇAMENTARIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2002 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATURITÉ - PB.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte

LEI.

Art. 1°. - São estabelecidas as diretrizes orçamentarias para o exercício de 2002, nos
termos do § 2° do Art. 165 da Constituição Federal, Art. 35 § 2°. inciso II dos Atos
das Disposições Constitucionais Transitórios e Art. 4°. da Lei Complementar 101 de
04/05/200, compreendendo as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal, e orientação para a elaboração da proposta orçamentaria anual.

§ 1°. - As metas e prioridades da administração pública municipal, para o exercício
de 2002, são:

I - Ofertas de vagas no ensino regular fundamental para todas as crianças em idade
escolar;

II - Expansão, melhoria e aperfeiçoamento do ensino fundamental no município;

III - Oferta de educação infantil em creches e estabelecimentos de ensino pré-escolar
para todas as crianças de famílias carentes residentes no município;

IV - Desenvolvimento em articulação com os Governos Federal e Estadual em ações
voltadas a implementação de programas de:

a) merenda escolar
b) renda mínima
c) transporte escolar
d) erradicação do trabalho infantil
e) preservação do meio ambiente
f) construção de casas populares
g) preservação do património histórico-cultural e artístico local



h) campanhas de arradicação
i) saneamento básico
j) segurança pública
k) urbanismo

V - Implementação de ações voltadas para o desenvolvimento da atividade agrícola e
pecuária do município.

VI - Adoção de programas voltados para a assistência social geral.

VII - Oferta de assistência médico hospitalar , odontológico e laboratorial a toda
população;

VIII - Execução de programas e ações voltadas para assegurar o desenvolvimento e
implementação de infra estrutura básica.

IX - Apoio as atividades de eventos;

X - Adoção de medidas objetivando incrementar a receita municipal e o equilíbrio
das contas públicas.

Art. 2°. - Na elaboração do orçamento municipal para o exercício de 2002 deverão
ser observados os seguintes critérios:

I - As despesas serão orçadas segundo os valores praticados em junho de 2001;

II - O chefe do Poder Executivo Municipal deverá encaminhar até 30 de junho do
corrente exercício, para a Câmara Municipal, a previsão de receitas e respectiva
memória de calculo para o ano de 2002;

m - A Mesa da Câmara deverá encaminhar ao Prefeito Municipal, até 31 de julho do
corrente exercício a proposta orçamentaria relativa as dotações do Legislativo
Municipal para o exercício de 2002, observadas as disposições do Art. 29A da
Constituição Federal, coma redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional
25/00.

IV O Prefeito deverá encaminhar à Câmara Municipal o Projeto de Lei
Orçamentaria Anual para 2002 até 31 de agosto de 2001;

V - A Câmara Municipal deverá devolver para sanção do Prefeito, o projeto com os
respectivos autógrafos até 15 de dezembro de 2001;

VI - O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentaria Anual e publica-la até 31 de
dezembro de 2001.



VII - A Lei Orçamentaria Anual deverá ser acompanhada dos demonstrativos a
anexos previstos no Art. 5°. da Lei Complementar no. 101 de 04 de maio de 2000;

VIII - Na lei orçamentaria, a receita prevista e a despesa fixada deverão obedecer à
classificação constante dos anexos 3 e 4 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

IX - A Lei orçamentaria anual deverá destacar as dotações do orçamento da
seguridade social, identificando as fontes de recursos.

X - A lei orçamentaria anual deverá consignar, sob o título de Reserva de
Contingência, dotação genérica no valor de 5% da Receita Corrente Liquida prevista
para o exercício.

XI - Para que a reserva de contingência tenha realidade material durante o exercício
financeiro de 2001 só poderá ser comprometida 95% da receita corrente líquida com
as despesas orçamentarias;
XII - Durante a execução orçamentaria, a Reserva de Contingência só deverá ser
utilizada para:

a) - financiar passivos contingentes imprevisíveis ou de valor imprevisível
quando da elaboração da Lei Orçamentaria;

b) - pagar despesas relativas a eventos extraordinários que representem riscos à
vida, à saúde ou a segurança da população;

c) cobrir frustração de arrecadação de receita de transferências que deveria ser
empregada em projetos / atividades pertinentes as metas e prioridades da
administração municipal fixada para 2002.

§ l". - Não sendo sancionada e publicada a Lei Orçamentaria Anual até 31 de
dezembro do ano em curso, o Orçamento das dotações relativas as atividades ou
projetos pertinentes as metas previstas no Art. 1°. - desta Lei poderá ser executado,
como proposto, à razão de um doze avos por mês.

§ 2°. - Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentaria Anual, o Prefeito
Municipal divulgará o cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de
arrecadação para o exercício de 2002.

§ 3°. - Ocorrendo frustração das metas bimestrais de arrecadação, ou seja, receita
arrecada até o bimestre inferior a previsão, atos do Poder Executivo e da Mesa da
Câmara Municipal determinarão a limitação de empenho observando-se que:

a) - a limitação de empenho ou, simplesmente, limitação de despesa deverá ser
no montante equivalente ao da diferença entre a receita arrecadada e a
prevista até o bimestre;



b) - caberá ao Poder Executivo limitar suas despesas em valor igual ao produto
da multiplicação do percentual de sua participação determinado no
orçamento, excluída a reserva de contingência, pelo montante determinado de
acordo com a alínea "a" acima;

c) caberá a Câmara Municipal limitar suas despesas em valor igual ao produto
da multiplicação do percentual de sua participação determinado no
orçamento, excluída a reserva de contingência , pelo montante determinado
de acordo com a alínea "a" acima;

d) as despesas com pessoal e encargos, bem como para o pagamento do
principal e encargos da dívida não serão objeto de limitação.

Art. 3°. As ajudas e doações a pessoas físicas deverão processar-se de
conformidade com Lei Municipal específica a ser submetida à Câmara Municipal,
até 31 de agosto do ano em curso, sancionada e publicada antes do inicio do ano de
2002.

Art. 4°. - É vedado consignar no orçamento municipal para 2002, dotações para
subvenções económicas.

Art. 5° - As subvenções sociais previstas no orçamento só poderão ser transferidas
mediante convénio, obrigando-se a beneficiária a prestar contas e obedecer na
formalização do instrumento e na liberação de recursos as regras do Art. 116 da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 6°. - A cada programa / subprograma das áreas de educação, saúde e assistência
social previsto no orçamento, deverá ser associado um produto, medido segundo
unidades não monetárias, tendo custo unitário estimado igual ao total das dotações
previstas orçamento para o programa / subprograma dividido pelo número de
unidades físicas previstas.

§ 1°". Por unidades físicas entenda-se unidade do produto esperado pelo
emprego de recursos públicos, exemplo: número de alunos matriculados;
número de atendimentos odontológicos; número de consultas médicas,
número de famílias assistidas etc.
§ 2°.- Ao final do exercício, o custo unitário terá sido o valor da despesa
realizada no programa/subprograma dividido peto número de unidades
efetivamente produzidas.
§ 3° - Até 31 de Janeiro de 2003, o Prefeito fará divulgar o custo unitário
previsto, o custo unitário realizado, o produto por programa/subprograma,
a quantidade estimada e a quantidade realizada.
§ 4°-Informar-se-á, também, o total das despesas realizadas pela
administração pública e o total gasto na realização dos programas das
áreas de saúde, educação e assistência social.



Art. 7°. - O anexo I a esta lei, estabelece para os exercícios financeiros de 2002, 2003
e 2004 as metas para:

I. despesas e receitas;
II. a dívida municipal em relação à receita corrente líquida;
III. o resultado nominal;
IV. o resultado primário;
V. os passivos financeiros e permanentes

Art. 8° . - O anexo II a esta lei demonstra o confronto entre despesas fixadas
receitas estimadas no orçamento para o exercício de 2000 e as receitas e despesas
efetivamente realizadas em 2000.

Art. 9° . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10° Revogam-se as disposições em contrário.

HJOSÉ DO EGITOTSEZERRA CABRAL
Prefeito



METAS FISCAIS A N E X O l

DISCRIMINAÇÃO

Passivo Financeiro Total
Passivo Permanente Total

Despesa Total (A)
Receita Total (B)
Resultado Nominal © = (B) - (A)
Despesa c/Encargos e Amortização de Dívidas (D)
Rec. C/Juros, Amortiz. De Emprest Ou Renda (E)
Resultado Primário { C ) + (B) - ( E )

Despesas Correntes
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Diversas Despesas de Custeio
Transf. A Instituições Multigovernamentais
Transferencias a Pessoas
Contribuição para o PASEP

Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras

Total

Receitas Correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital
Alienação de Bens
Transferencias de Capital

Total

VALOREM R$ 1,00
2001

106.981.54

2.482.000,00
2.652.000,00
(170.000,00)

-
-

2.482.000,00

1.917.000,00
826.410,00
243.000,00
507.670,00

10.000,00
266.400,00

37.000,00
26.520,00

565.000,00
545.000,00
20.000,00

2.482.000,00

2.087.000,00
44.600,00
4.400,00

-
2.034.500,00

3.500,00

565.000,00
-

565.000,00

2.652.000,00

2002
117.679,69

2.730.200,00
2.917.200,00
(187.000,00)

2.730.200,00

2.108.700,00
909.051,00
267.300,00
558.437,00

11.000,00
293.040,00
40.700,00
29.172,00

621.500,00
599.500,00
22.000,00

2.730.200,00

2.295.700,00
49.060,00
4.840,00

2.237.950,00
3.850,00

621.500,00

621.500,00

2.917.200,00

2003
129.447,66

3.003.220,00
3.208.920,00
(205700,00)

3.003.220,00

2.319.570,00
999.956,10
294.030,00
614.280,70

12.100,00
322.344,00
44.770,00
32.089.20

683.650,00
659.450,00
24.200,00

3.003.220,00

2.525.270,00
53.966,00

5.324,00

2.461.745,00
4235.00

683.650,00

683.650,00

3.208.920,00

2004
142.392,43

3.303.542,00
3.529.812,00
(226.270,00)

3.303.542,00

2.551.527,00
1.099.951,71

323.433,00
675.708,77

13.310,00
354.578,40
49 247,00
35.298,12

752.015,00
725.395,00

26.620,00

3.303.542,00

2.777.797,00
59.362,60

5.856,40

2.707.919,50
4.658,50

752.015,00

752.015,00

3.529.812,00

Prefeito Municipal
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ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS DE 2000

Discriminação

DESPESA CORRENTE
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Diversas Despesas de custeio
Transf. A Inst. Multigovernamentais
Transferencias a Pessoas
Contribuição para o PASEP

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Reserva de Contingência
TOTAL GERAL

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Transferencias de Capital

TOTAL GERAL

Estimado/Previsto

1.523.000,00
626.100,00
190.860,00
446.540,00

16.800,00
197.700,00
24.000,00
21.000,00

530.000,00
370.000,00

160.000,00
2.053.000,00

1.683.000,00
34.600,00
1.400,00

1.644.500,00
2.500,00

370.000,00
370.000,00

2.053.000,00

Realizado

1.823.831,42
752.691,22
261.105,20
534.378,55

1.994,13
225.637,27

34.434,00
13.591,05

272.665,59
272.665,59

-
2.096.497,01

1.723.800,47
30.063,39
2.358,76

1.691.378,32

383.841,69
383.841,69

2.107.642,16

Diferença
Valorem R$

(300.831,42)
(126.591,22)

(70.245,20)
(87.838,55)
14.805,87

(27.937,27)
(10.434,00)

7.408,95

257.334,41
37.334,41

(43.497,01}

(40.800,47)
4.536,61
(958,76)

(46.878,32)

(13.841,69)
(13.841,69)

( 54.642, 16>

%

119,75
120,22
136,80
119,67

11,87
114,13
143,48
64,72

51,45
73,69

102,12

102,42
86,89

168,48
102,85

103,74
103,74

102,66

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N." 0075/2001, DE 25 DE MAIO DE 2001.

AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO
ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATURITE-PB.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte

LEI.

Art. 1°. - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder abertura de
crédito especial até o montante de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), destinados a ocorrer
com ao pagamento de parcelas do débito negociado parcelamento com o INSS.

Art. 2°. - Para atender a classificação funcional programática, o crédito de que
trata o artigo anterior, obedecerá a seguinte distribuição por unidades orçamentarias.

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
15824922.019 - Pagamento da Divida junto ao INSS
3.2.5.6 - Benefícios da Previdência Social 30.000,00

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
15824922.020 - Pagamento da Divida junto ao INSS
3.2.5.6 - Benefícios da Previdência Social 30.000,00

Art. 3°. - Para cobertura do crédito ora autorizado, serão utilizados recursos do
produto de anulações de dotações conforme preceitua o Art. 43 da Lei 4.320.

Art. 4°. - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

j .
1EZÍJOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL

Prefeito Municipal
Caturité-PB



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N°. 0076/2001. DE 25 DE MAIO DE 2001

INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA
MÍNIMA VINCULADA À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO BOLSA ESCOLA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATURITÉ:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte LEI.

Art. 1° - Fica criado o Programa de Renda Mínima vinculada à Secretaria de Educação - Bolsa
Escola -, com o objetivo de incentivar e viabilizar a permanência das Crianças beneficiárias na rede
escolar e oferecer ações socioeducativas em horário complementar.

Art. 2° - Os recursos da União originários do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à
Educação - Bolsa Escola -, criada pela Medida Provisória n°, 2.140, de 13 de Fevereiro de 2001, serão
destinados exclusivamente às famílias que preencherem as seguintes condições:

I - Ter renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo;
Tl - Ter filhos e/ou dependentes com idade de 06 (seis) a 15 (quinze)

anos matriculados em estabelecimentos de ensino fundamental;
ffl- Ter comprovação de residência no Município.

§ 1° - Considera-se família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos
que com ela possuam laços de parentesco que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e
mantendo sua economia pela contribuição de seus membros.

§ 2° - Serão computados para cálculo de renda familiar os rendimentos de todos os membros
adultos que compõem a família, inclusive os valores concedidos por programas federais instituídos de
acordo com preceitos constitucionais, tais como, previdência rural, seguro-desemprego e renda mínima
a idosos e deficientes, bem como programas estaduais e municipais de complementação pecuniária.
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Art. 3° - No âmbito do Município, caberá a Secretaria Municipal de Educação a implantação e
execução do programa ora instituído.

Art. 4° - Fica autorizado o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal de Controle Social,
com no mínimo 50% de participação da sociedade civil, para acompanhamento e avaliação da
execução do Programa deste Município, composto por 05 (cinco) representantes, assim compreendidos:

I- 01 (um) representante do Poder Executivo;
n - 01 (um) representante do Poder Legislativo;
111-01 (um) representante dos pais;
IV - 01 (um) representante das Associações Comunitárias;
V - 01 (um) representante dos professores.

§ 1° - Para cada representante será indicado 01 (um) suplente.

§ 2° - A composição do Conselho Municipal de Controle Social, após indicação das respectivas
instituições com direito a assento, será efetivada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5° - A Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Controle Social devem trabalhar
em parceria na execução do Programa.

Art. 6° - À Secretaria de Educação e ao Conselho Municipal de Controle Social competem a
elaboração de normas que disciplinarão os mecanismos de inscrição e seleção das famílias, bem como a
execução do Programa, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei, na Medida Provisória n°.
2.140, de 13 de Fevereiro de 2001 e subsequentes, e no Regulamento aprovado por Decreto.

Art. 7° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de Maio de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito
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Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N." 077/2001. DE 31 DE MAIO DE 2001.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATURITE-PB.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte

LEL

CAPITULO I
Da Finalidade

Art. 1° - Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de
Caturité - PB, denominado CMDRS, com a finalidade de descentralização administrativa e
financeira municipal, assessoramento e proposição de políticas relativas ao Setor Primário
da Economia, através da participação da sociedade, objetivando o processo de
Municipalizaçào da Agricultura, competindo-lhe especificamente:

I - Fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos destinados ao Setor
Primário;

II - Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável -
PMDRS;

III - Celebrar convénios com outras instituições, visando acões que venham
melhorar o padrão de vida dos habitantes das comunidades rurais do município:

IV Propor dotação orçamentaria com recursos Federal, Estadual e
Municipal, em consonância com o PMDRS,

V - Estimular o associativismo entre as organizações comunitárias rurais;



VI - Difundir, estimular e acompanhar ações que visem a preservação dos
recursos naturais e do meio ambiente;

VII - Coordenar e assessorar as ações que visem o desenvolvimento das
Comunidades Rurais e suas Associações;

Parágrafo Único - A execução das ações propostas e planos emanados do
CMDRS ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura ou órgão correlato.

CAPÍTULO II
Da Composição do CMDRS

j Art. 2° - O CMDRS terá a seguinte composição:
1-07 Representantes das entidades estabelecidas no município:

a) Prefeitura Municipal -01.
b) Câmara de Vereadores - 02 (Situação e Oposição).
c) Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 01.
d) Igreja Católica -01.
e) Igrejas Protestantes - 01.
f) EMATER-PB-01

II - 08 Representantes de Comunidades Rurais, Associações
Ou Cooperativas.

§1° - A composição do CMDRS poderá ser alterada para mais ou para
menos por decisão da maioria simples dos membros;

* §2° - A cada membro efetivo, corresponderá um suplente, o qual substituirá
o titular em ausência temporária, impedimento ou exclusão, não podendo assumir o cargo
que o efetivo ocupe na Diretoria do CMDRS;

§3 A representação das Comunidades Rurais, Associações ou
Cooperativas terá maioria de pelo menos 01 ( um) representante sobre a das entidades;

§4 - Cada membro só poderá representar uma entidade;

Art. 3° - Os membros serão indicados pelas respectivas entidades
representadas, para um mandato de 2 ( dois ) anos, podendo a qualquer tempo substituí-los
conforme sua conveniência, através de correspondência encaminhada ao CMDRS.

Art. 4° - O CMDRS terá uma Diretoria Executiva composta por um
Presidente, um Vice - Presidente e um Secretário, eleitos pelos membros para um mandato
de 02 (dois) anos, com direito a reeleição.

Parágrafo Único - No caso de afastamento temporário ou definitivo de
algum membro da Diretoria Executiva, o diretor subsequente assumirá a vaga, escolhendo-
se um dos membros do Conselho através de eleição para o cargo vago, para completar o
mandato.



Art. 5° - O mandato dos membros do CMDRS será gratuito e reconhecido
como serviço público relevante.

Art. 6° - Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer a 5 (
cinco ) reuniões do Conselho, incluindo as extraordinárias.

Art. 7° - O CMDRS reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente, em data,
local e horário escolhidos pelos membros, com maioria dos representantes das Associações
ou Comunidades Rurais e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou 2/3
dos membros efetivos.

Art. 8° - As decisões do CMDRS serão tomadas através de votação por
maioria simples, cabendo o voto de desempate ao presidente, as quais serão expressas em
Ata, no livro próprio.

CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais

Art. 9° - O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
PMDRS e Programas elaborados pelo CMDRS serão executados com:

I - Recursos próprios do Município, do Estado e da União, transferidos para
o Município;

II - Recursos de Convénios e doações de entidades públicas e privadas;

Art. 10 - O Regimento Interno será elaborado logo após esta Lei entrar em
vigor, vigorando após sua aprovação pelo CMDRS..

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e ficam
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ DO EGITO VEÍERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-PB



Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEIN°. 078/2001. DE 12 DE JUNHO DE 2001

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO
MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional de Caturité - Estado da Paraíba:

FAÇO SABER QUE A CAMARÁ MUNICIPAL APROVOU E EU

SANCIONO A SEGUINTE LEI.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Município, através do Departamento de Vigilância Sanitária,
exercerá acões de Vigilância Sanitária sobre bens, produtos naturais ou industrializados,
locais e atividades que, direta ou indiretamente, possam produzir casos de agravo à saúde
pública ou individual.

Art. 2° - No desempenho das ações previstas no artigo anterior, serão
empregados todos os meios e recursos disponíveis, e adotados os processos e métodos
científicos e tecnológicos adequados, as normas e padrões aprovados pelo Governo Federal,
bem como aplicados os preceitos legais e regulamentares editados, visando obter maior
eficiência e eficácia no controle e fiscalização em matéria de saúde.

Art. 3° - Os serviços de Vigilância Sanitária deverão manter estreito
entrosamento com os serviços de Vigilância Epidemiológica e Farmacológica, bem como
apoiar-se na rede de laboratórios de saúde pública, a fim de permitir uma ação coordenada e
objetiva na solução e acompanhamento dos casos sobre controle.

Art. 4° - O Departamento de Vigilância Sanitária, subordinado a Secretaria
de Saúde do Município, incube a expedição de normas técnicas sanitárias e a fiscalização,
nas seguintes áreas:

T - Coleta e destino do lixo e dejetos;
II - Prédios destinados à habitação coletiva ou individual;
III - Locais de reuniões públicas, em recinto aberto ou fechado, para lazer ou
atividades desportivas;
IV - Necrotérios, cemitérios ou locais públicos para velórios;



V - Farmácias, Drogarias, Postos de Medicamentos, Postos de Socorro e
Similares;
VI - Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares;
VII - F eiras-Livre s, Mercados e outros locais onde se exponha a venda
ou efetive consumo de alimentos;
VIII - Açougues ou locais de abate de animais destinados ao consumo
humano;
IX - Comércio e produção de substância ou produto de uso humano.

Art. 5° - O departamento deverá manter equipe devidamente identificada,
afím de realizar o cumprimento da Legislação Sanitária, as prescrições desta Lei e as
normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Código Penal.

CAPÍTULO II
DAS EXPEDIÇÕES DE LICENÇA SANITÁRIA

Art. 6° - Fica determinado que todo estabelecimento sujeito a
controle e fiscalização sanitária, deverá possuir licença sanitária.

§ 1° - A autoridade sanitária municipal, somente expedirá a licença sanitária
se o estabelecimento estiver em condições higiênico-sanitárias adequadas conforme
legislação vigente e normas técnicas previstas.

§ 2° - Os estabelecimentos considerados inaptos pela autoridade sanitária
municipal e possuírem licença sanitária, terão o prazo de 15 (quinze) dias para
regularizarem a sua situação, a fim de se submeterem a uma nova inspeção.

§ 3° - Se for constatado a reincidência do comprometimento dos padrões
higiênico-sanitários nos estabelecimentos inspecionados, a autoridade sanitária municipal
poderá determinar o imediato cancelamento da licença sanitária, sem prejuízo das sanções
cabíveis no caso.

Art 7° - A Licença Sanitária terá validade de 01 (um) ano, sendo sua
renovação obrigatória.

Parágrafo Único - Sempre que a Autoridade Sanitária Municipal constatar
qualquer comprometimento dos padrões higiênico-sanitário nos estabelecimentos re-
inspecionados, poderá determinar o imediato cancelamento da licença sanitária sem
prejuízo das sanções cabíveis

Art 8° - A cobrança de taxa para Expedição de Licença Sanitária nos
estabelecimentos de que trata o art. 6° desta Lei, levará em conta a área construída e terá
como referência a UFIR ( Unidade Fiscal de Referência ) ou outro indicador que venha
substituir.

Art. 9° - Os valores fixados para o pagamento da licença sanitária são
escalonados em níveis de variação definidos pela área construída, de acordo com o
estabelecido no anexo U desta Lei.



Art. 10 - A arrecadação deverá ser feita através de documento adotado pela
Secretaria Municipal de Finanças com recolhimento a cota única do Município, sendo
repassado mensalmente para Secretaria de Saúde do Município, para as atividade s do
Departamento.

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Ari.11 - As infrações à Legislação Sanitária Municipal são as previstas no
seguinte Código.

Art. 12 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as
infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as seguintes
penalidades:

I - Advertência;
II - Multa;
III - Apreensão de Produto;
IV - Inutilização do Produto;
V - Interdição total ou parcial do estabelecimento até 30 (trinta) dias;
VI - Cassação temporária ou definitiva da Licença para funcionamento do
estabelecimento.

Art. 13-0 resultado da infracão sanitária é imputável a quem lhe deu causa
ou para ela concorrer.

§ 1° - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração
não teria ocorrido.
§ 2° - Exclui a imputação de infração a causa, decorrente de força maior ou
provenientes de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que
determinar avaria, deteriorização ou alteração do produto ou bens do
interesse da saúde.

Art. 14 - As infrações sanitárias classificam-se em:
I - Leves - aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias
atenuantes;
II - Graves - aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
III - Gravíssima - aquelas em que seja verificada a existência de uma ou
mais circunstâncias agravantes.

§ 1° - A multa será arbitrada em UFTR (Unidade Fiscal de Referência) ou
outro indicador que venha substituir, respeitando-se os mínimo e máximo de
10 (dez) e 1.000 (mil), respectivamente.



§ 2° - Sem prejuízo no disposto nos artigos 12 e 13 deste Código, na
aplicação da penalidade a Autoridade levará em conta a capacidade
económica do infrator.

Art. 15 - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:

i - Nas infrações leves, 10 UFIR's a 30 UFlR's;
II - Nas infrações graves, de 31 UFlR's a 60 UFIR's;
III - Nas infrações gravíssimas, de 61 UFIR's a 100 UFIR's.

Art. 16 ~ Para imposição da pena e sua graduação a Autoridade Sanitária
observará:

I - As circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - A gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde;
Hl - Os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.

Art. 17 - São circunstâncias atenuantes:

I - A ação do infrator não ter sido fundamental para consecução do evento;
II - A errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável,
quando patente a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do
fato.
III - O infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou
minorar as consequências do ato lesivo à saúde que lhe for imputado;
IV - Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para prática do ato;
V - Ser o infrator primário e a falta cometida, de natureza leve;

Art. 18 - São circunstâncias agravantes:

I - Ser o infrator reincidente;
II - Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária
decorrente do consumo, pelo público, do produto elaborado em contrário ao
disposto na Legislação Sanitária;
III - O infrator coagir outrem para execução material da infração.
IV - Ter a infração consequências calamitosas a saúde;
V - Se, tendo conhecimento do ato lesivo a saúde, o infrator deixar de firmar
as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo;
VI - Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má- fé.

Parágrafo Único - A reincidência específica torna o infrator passível de
enquadramento na penalidade máxima e caracteriza a infração como gravíssima.

Art. 19 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a
aplicação da pena será cominada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 20 - Constituem Infração Sanitária:



I - Expor à venda produtos em desacordo com as normas técnico-sanitárias
previstas no Código de Defesa do Consumidor;
II - Expor à venda produtos para consumo humano com prazo de validade
vencido ou apresentando sinais de deterioração;
III - Construir, instalar ou fazer funcionar qualquer estabelecimento ou
serviço submetido ao regime desta Lei sem a licença do órgão competente;
IV - Comercializar ou produzir substâncias ou produtos de interesse da
saúde individual ou coletiva em instalações ou locais inadequados e/ou sem
autorização do órgão sanitário competente;
V - Obstar a ação das autoridades sanitárias no exercício regular de suas
funções;
VI - Reaproveitar vasilhames de saneantes ou outros produtos tóxicos para
envasilhar substâncias ou produtos destinados ao uso ou consumo humano;
VII - Não observar as exigências sanitárias relativas à imóveis pelos seus
proprietários ou quem detenha a posse do uso;
VIII Fraudar, adulterar ou falsificar alimentos, inclusive bebidas e
medicamentos ou outros produtos inerentes ao interesse da saúde pública;
IX - Deixar de cumprir normas quanto ao destino dos dejetos e do lixo;
X Impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às
doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados
perigosos pelas autoridades sanitárias;
XI - Reter atestado de vacinação obrigatória, deixar de executar, dificultar
ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem a prevenção das
doenças transmissíveis e sua disseminação à preservação e a manutenção da
saúde.
XII - Deixar aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doenças
ou zoonoze transmissível ao homem, de acordo com o disposto nas normas
em vigor;
II11 Aplicar pesticidas, raticidas, fungicidas, inseticidas, defensivos
agrícolas e outros produtos congéneres, pondo em risco a saúde individual
ou coletiva, transgredindo as técnicas e regulamentos aprovados pelos órgãos
pertinentes;
XIV - Proceder a cremação ou sepultamento de cadáveres ou utilizá-los
contrariando as normas sanitárias.
XV - Deixar de cumprir qualquer das normas emanadas das autoridades
sanitárias na defesa da saúde individual ou coletiva.

Art. 21 - Independem da licença para funcionamento os estabelecimentos
integrantes da administração pública, ou por ela instituídos, ficando, porém, sujeitos às
exigências pertinentes às instalações, equipamentos, aparelhagem e assistência,
responsabilidade e direção técnica.

Art. 22 - Quando a infração implicar na coordenação definitiva do produto
oriundo de outra Unidade da Federação, após aplicação das penalidades cabíveis, será o
processo respectivo remetido à Coordenação de Vigilância Sanitária do Estado da Paraíba
para as providências de sua competência.



Art. 23 - Quando a autoridade sanitária estadual entender que, além das
penalidades que cabem impor, a falta cometida ensejar a aplicação de outras da
competência da Coordenadoria da Vigilância Sanitária do Estado e não delegadas,
procederá na forma do artigo anterior.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 24 - As infrações sanitárias serão apuradas em processo administrativo
próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, observados os ritos e prazos
estabelecidos neste código.

Art. 25 - O auto de infração será lavrado na sede da repartição ou no local
em que for verificado a infração, pela autoridade sanitária que houver constatado, devendo
conter:

I - Nome do infrator, seu domicílio e os demais elementos necessários à sua
qualificação e identificação civil;
II - Local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada;
III - Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamento
transgredido;
IV - Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que
autoriza a sua imposição;
V - Ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo
administrativo;
VI •- Assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas
testemunhas e do autuante;
VII - Prazo de interposição do recurso, se cabível.

Parágrafo Único - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feito
neste, a menção do fato e, se possível, testemunhar a ocorrência.

Art 26 - As pessoas físicas ou jurídicas que estejam descumprindo as
normas sanitárias, objeto da fiscalização, serão autuadas e notificadas para, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, sanarem as irregularidades encontradas, sob pena de
interdição do estabelecimento ou cassação da licença respectiva.

Parágrafo Único - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser
prorrogado uma vez por igual período, caso sejam apresentadas justificativas continentes,
ou o prazo a juízo do autuante, tenha sido considerado insuficiente para a conclusão das
providências recomendadas.

Art. 27 - Toda penalidade aplicada deverá ser comunicada ao infrator, tendo
este o prazo de 10 (dez) dias, a partir da comunicação para, querendo, recorrer da decisão,
cabendo a autoridade recorrida decidir em até 15 (quinze) dias
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§ 1° - A primeira instância para recurso administrativo será o Diretor do
Departamento de Vigilância Sanitária Municipal e a última, o Secretário Municipal de
Saúde.

§ 2° - Os prazos para recurso são os mesmos previstos no caput deste artigo.
§ 3° - Os recursos não têm efeito suspensivo, salvo se admitido,

cautelarmente ou expressamente pela autoridade recorrida ou pela instância superior, no ato
do recebimento da peça recursal.

Art. 28 - Esgotados os prazos previstos no artigo 25 deste Código, sem a
adoção das providências recomendadas, o processo administrativo será concluso pela
autoridade competente com a aplicação das penalidades estabelecidas neste código.

§ 1° - Nos casos em que a infração resultar em grave perigo para a saúde da
população, a autoridade sanitária poderá, de imediato, aplicar as penalidade previstas nos
incisos III, IV e V do artigo 12, como medida cautelar, devendo neste caso, o processo
administrativo ser concluído no prazo máximo de 10 (dez) dias.

§ 2° - Para o processo administrativo aplicam-se no que couber, as normas
vigentes no Município e, complementar ou supletivamente, as disposições do Capítulo II,
do Título X, da Lei Estadual n°. 4.427, de 14 de Setembro de 1982 e as prescrições do
Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Art. 29 - A autoridade sanitária recorrerá ao auxílio da autoridade policial
para execução das medidas estabelecidas neste Código, mediante requisição à instância
competente.

Art. 30 - São competentes para aplicação das penalidades definidas nesta
Lei, o Diretor da Vigilância Sanitária Municipal e o Secretário Municipal de Saúde.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31 - A Secretaria de Saúde do Município poderá celebrar convénio de
cooperação técnica com entidades congéneres, do Estado ou da União, para a execução dos
serviços da Vigilância Sanitária.

Art. 32 - Ficam as Secretarias de Saúde, Administração e Finanças do
Município, em cada área de competência, autorizadas a baixar normas técnicas
complementares para execução desta Lei.

Art. 33 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e ficam
revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ DO EGITOTCEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal



ANEXO l

VALORES DA LICENÇA SANITÁRIA

TABELA I
GRUPO DE RISCO (VALORES EM UFIR)

I
40

II
30

III
20

TABELA II
LISTA DE ESTABELECIMENTOS, ATIVIDADES E PRODUTOS

SUJEITO AO CONTROLE SANITÁRIO, DEFINIDOS DE ACORDO COM
O GRAU DE RISCO PARA SAÚDE

GRUPO I
01 - INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
02- INDUSTRIAS DE AGROTOXICOS
03 - INDUSTRIAS DE SANEANTES SANITÁRIOS
04 - INDUSTRIAS DE ALIMENTOS
05 - INDUSTRIAS DE EMBALAGENS
06- INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS
07 - INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS
08 - INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS
09- HOSPITAIS E SANATÓRIOS
10 - FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
11 - BANCOS DE SANGUE E ÓRGÃO HUMANOS
12 - BANCOS DE LEITE HUMANO
13-AGUAS MINERAIS
14-DESINFETIZADORES, DEDETIZADORES E DESENTUPIDORAS

GRUPO II
01-CASAS E FRIOS
02 - AÇOUGUES E FRIGORÍFICOS
03 - DEPOSITO DE ALIMENTOS
04 - FEIRAS LIVRES E COMERCIO AMBULANTE DE ALIMENTOS
05 - LANCHONETES, PASTELARIAS E SIMILARES



06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- SUPERMERCADOS, PANIFICADORAS E PIZZARIAS
- SORVETERIAS E SIMILARES
- MARMITERIAS
- FARMÁCIAS E DROGARIAS
- DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS
- POSTOS DE MEDICAMENTOS
- LABORATÓRIOS DE PRÓTESES
- I .ABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS
- LABORATÓRIOS DE ANATOMO PATOLÓGICO
-CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MEDICAS E ODONTOLÓGICAS
- CLÍNICA DE ENFERMAGEM
- CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA
- CLÍNICAS VETERINÁRIAS
-CLUBES E ASSOCIAÇÕES SOCIAIS
- HOTÉIS, POUSADAS E SIMILARES

GRUPO I I I
01 - DEPÓSITOS E CASAS DE FRUTAS E VERDURAS
02 - ESCOLAS
03 - ACADEMIAS DE GINASTICA
04 - OTICAS
05 - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS
ODNTOLÓGICOS
06 - DEPOSITO DE BEBIDAS
07 - COMERCIO DE ALIMENTOS
08 - INSTITUTOS OU SALÕES DE BELEZA E AFINS

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-PB
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ANEXO II

TAXAS DE LICENÇA SANITÁRIA

ÁREA M2

ATE 30
DE 31 A 100
DE 101 A 200
DE 201 A 300
DE 301 A 400

DE 401 A 1000
DE 1000 A 3000

VALORES EM UFIR
10
20
30
35
40
50
70

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal

Caturité-PB
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ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 0079 DE 20 DE SETEMBRO DE 2001.

ALTERA A LEI n° 65/2000 E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ -

ESTADO DA PARAÍBA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A
SEGUINTE

L E I .

Art l ! - Para atendimento aos mandamentos dos artigos
29, VII, 29-A § 1° da Constituição Federal e ainda o que determina o Art.
20, II da LC. 101/2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, fica os subsidio
dos vereadores do Município de Caturité-PB , para a Legislatura 20017
2004 , fixados nos seguintes patamares :

I vereador, parcela única de RS 900 (novecentos
reais);

II- Ao vereador Presidente, será conferido subsidio em
100 % (cem pôr cento), a mais , do valor destinado aos vereadores.

§ 1°- A percepção dos valores acima fixados só será
efetivada se atendidas as disposições do Art. 29-A da Constituição Federal
(5% -cinco pôr cento da receita municipal e da obrigatória observação
dos gastos com o pessoal (70%-Setenta pôr cento dos recursos da
Câmara, incluindo-se o pagamento dos subsídios dos vereadores);

§ 2° - Para pagamento dos subsídios de que trata este
artigo, a Mesa Diretora da Câmara Municipal, com vistas à se evitar



pagamento em excesso e superiores aos determinantes do §1°, atentará
sobre a arrecadação das receitas municipais, no sentido de conferir
subsídios aos vereadores, dentro dos limites constitucionais.

Art. 2°- Em decorrência de afastamento pôr doença
devidamente comprovada perante a Mesa Diretora da Câmara, através
de atestado médico firmado pôr autoridade médica competente, o
vereador afastado perceberá seus subsidiais integralmente.

Art. 3°- A ausência injustificada às sessões plenárias da
Câmara Municipal, implicará para o vereador faltoso, descontos em seus
subsídios, cujo quantitativo será aferido de forma proporcional ao
numero de faltas em relação ao total das reuniões mensais fixadas no
Regimento Interno.

Art. 4° - No período do recesso legislativo, quando
convocada extraordinariamente, a Câmara de Vereadores conferirá aos
vereadores que atenderem ao chamamento, indenização correspondente a
10 % (dez pôr cento), dos subsídios, para cada sessão realizada, vedada o
pagamento em valor superior ao estabelecido como subsídio mensal,
independentemente o numero de sessões extraordinárias convocadas no
período de recesso legislativo.

Art. 5°- As despesas decorrentes desta lei, correrão a
conta das despesas orçamentarias próprias do Poder Legislativo.

Art. 6°- Revogadas as disposições em contrario e cuidar
a presente Lei do Atendimento da EC 25 de 14/02 /2000c ao Art.29-Ada
Constituição Federal e ainda a Lei Complementar 101/2000, esta lei tem
sua vigência retroativa a 1° de Janeiro de 2001, revogando-se
expressamente os dispositivos da Lei n° 65 de 22 de dezembro de 2000,
que conflitem com a presente lei.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2001,

JOSÉ DO EG1TO BEZERRA CABRAL
Prefeito.



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 0079 DE 20 DE SETEMBRO DE 2001.

ALTERA A LEI n° 65/2000 E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ -

ESTADO DA PARAÍBA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A
SEGUINTE

LEI.

Art 1°- Para atendimento aos mandamentos dos artigos
29, Vil, 29-A § 1° da Constituição Federal e ainda o que determina o Art.
20, U da LC. 101/2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, fica os subsidio
dos vereadores do Município de Caturité-PB , para a Legislatura 20017
2004 , fixados nos seguintes patamares :

I - vereador, parcela única de RS 900 (novecentos
reais);

II- Ao vereador Presidente, será conferido subsidio em
100 % (cem pôr cento), a mais , do valor destinado aos vereadores.

§ 1°- A percepção dos valores acima fixados só será
efetivada se atendidas as disposições do Art. 29-A da Constituição Federal
(5% -cinco pôr cento da receita municipal e da obrigatória observação
dos gastos com o pessoal (70%-Setenta pôr cento dos recursos da
Câmara, incluindo-se o pagamento dos subsídios dos vereadores);

§ 2° - Para pagamento dos subsídios de que trata este
artigo, a Mesa Diretora da Câmara Municipal, com vistas à se evitar
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pagamento em excesso e superiores aos determinantes do §1°, atentará
sobre a arrecadação das receitas municipais, no sentido de conferir
subsídios aos vereadores, dentro dos limites constitucionais.

Art. 2°- Em decorrência de afastamento pôr doença
devidamente comprovada perante a Mesa Diretora da Câmara, através
de atestado médico firmado pôr autoridade médica competente, o
vereador afastado perceberá seus subsidiais integralmente.

Art. 3°- A ausência injustificada às sessões plenárias da
Câmara Municipal, implicará para o vereador faltoso, descontos em seus
subsídios, cujo quantitativo será aferido de forma proporcional ao
numero de faltas em relação ao total das reuniões mensais fixadas no
Regimento Interno.

Art. 4° - No período do recesso legislativo, quando
convocada extraordinariamente, a Câmara de Vereadores conferirá aos
vereadores que atenderem ao chamamento, indenização correspondente a
10 % (dez pôr cento), dos subsídios, para cada sessão realizada, vedada o
pagamento em valor superior ao estabelecido como subsídio mensal,
independentemente o numero de sessões extraordinárias convocadas no
período de recesso legislativo.

Art. 5°- As despesas decorrentes desta lei, correrão a
conta das despesas orçamentarias próprias do Poder Legislativo.

Art. í»"- Revogadas as disposições em contrario e cuidar
a presente Lei do Atendimento da EC 25 de 14/02 /2000e ao Art.29-Ada
Constituição Federal e ainda a Lei Complementar 101/2000, esta lei tem
sua vigência retroativa a 1° de Janeiro de 2001, revogando-se
expressamente os dispositivos da Lei u" 65 de 22 de dezembro de 2000,
que conflitem com a presente lei.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito.
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ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N°. 080/2001. DE 31 DE OUTUBRO DE 2001.

RATIFICA A INSTITUIÇÃO
DA CRIAÇÃO DOS CARGOS
DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO E EFETIVOS DA
CÂMARA MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CATURITÉ - ESTADO DA PARAÍBA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE

LEI.

Art.l0- Fica ratificada a criação dos cargos de
provimento em comissão e efetivos formalizado através do Projeto
de Resolução de n°05/97 de 16 de junho de 1997, na conformidade
dos Anexos I, II, desta Lei.

Art. 2°- A simbologia, a remuneração e
quantitativos de vagas previstos para os cargos criados,
constarão dos anexo, I e II desta Lei.
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Art. 3° - Na aferição de atribuições destinadas
aos ocupantes dos cargos de que trata esta Lei, serão
observados os princípios legais norteados na norma de criação ora
ratificada, ficando a Mesa Diretora, autorizada 'a edição de ato
legal próprio, pertinentes de modo à disdpiinar-se as atribuições
de cada função.

Art. 4° - As despesa destas lei, correrão a conta
das dotações orçamentarias próprias desta Câmara .

Art.4°- Revogadas as disposições em contrario,
esta Lei retroagirá em sua vigência a 1° de agosto de 2001.

Gabinete do Prefeito, 31 de Outubro de 2001.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito



ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO Quantitativo Símbolo Vencimento

DIRETOR DE

TESOUREIRO

SECRETÁRIA

SECRETARIA

DA CÂMARA

(01)

(01)

(01)

CC- I

CC-I

CC-II

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 200,00

José do EgittrlBezeTva Cabral
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO Quantitativo Símbolo Vencimento

AGENTE ADMINISTRATIVO (02 )

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (02)

CM-AGA

CM-ASG

Salário Mínimo

Salário Mínimo
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ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité

Lei N.° 081/2001, de 21 de Novembro de 2001.

Dispõe sobre o Plano
Plurianuat do Município de
Caturité, para o período de
2002 a 2005.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art 1° O Plano Plurianual do Município de Caturité para o período
de 2002 a 2005, constituído pelos anexos desta Lei, será executado nos termos a Lei
de Diretrizes Orçamentarias de cada exercício e de cada Orçamento Anual.

Art. 2°. - O Plano Plurianual foi elaborado observado as seguintes
diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - Ofertas de vagas no ensino regular fundamental para todas as
crianças em idade escolar;

II - Expansão, melhoria e aperfeiçoamento do ensino fundamental
no município;

III - Oferta de educação infantil em creches e estabelecimentos de
ensino pré-escolar para todas as crianças de famílias carentes residentes no município;

IV - Desenvolvimento em articulação com os Governos Federal e
Estadual em ações voltadas a implementação de programas de:

a) Merenda escolar
b) Renda mínima
c) Transporte escolar
d) Erradicação do trabalho infantil
e) Preservação do meio ambiente
f) Construção de casas populares
g) Preservação do património histórico-cultural e artístico local
h) Campanhas de erradicação
i) Saneamento básico
j) Segurança pública
k) Urbanismo
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M - Implementação de ações voltadas para o desenvolvimento da
atividade agrícola e pecuária do município.

VI - Adoção de programas voltados para a assistência social geral.

VII - Oferta de assistência médico hospitalar, odontológico e
laboratorial a toda população;

VIII - Execução de programas e ações voltadas para assegurar o
desenvolvimento e implementação de infra-estrutura básica.

IX - Apoio às atividades de eventos;

X - Adoção de medidas objetivando incrementar a receita
municipal e o equilíbrio das contas públicas.

Art. 3°. - O Poder Executivo, fica autorizado a introduzir
modificações no presente Plano Plurianual no que respeitar a objetivos, ações e metas
programados para o período por ele abrangido.

Art. 4°. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 21 de Novembro de 2001.

JOSÉ DO EGITOIBEZERRA CABRAL
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

Lei N.° 82/2001 de 21 de Novembro de 2001.

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Caturíté-PB, para o exercício
de 2002 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITE - PB:

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1° - Fica aprovado o Orçamento do Município de
Caturíté, PB, para o exercício de 2002, discriminado pelos anexos desta Lei que
estima a Receita em R$ 2.917.200,00 (Dois Milhões Novecentos e Dezessete Mil e
Duzentos Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de
Tributos, rendas e outras fontes de Receitas, na forma da Legislação em vigor,
conforme desdobramento a seguir

- RECEITAS CORRENTES 2.935.225,00
1.1 - Receita Tributária 61.000,00
1.3 Receita Patrimonial 4.480,00
1.6 - Receita de Serviços 160.000,00
1.7 Transferências Correntes 2.698.385,00
1.9 Outras Receitas Correntes 11.000,00

2 RECEITAS DE CAPITAL 275.000,00
2.4 Transferências de Capital 275.000,00

9 RETIFICAÇÃO -293.025,00
9.7 - Retificação Transferências -293.025,00

Correntes

T.O.T.A.L. 2.917.200,00
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Art. 3° •- A Despesa será realizada de modo a atender aos
encargos do Município, com a manutenção dos serviços públicos, transferências e
despesas de capital, de acordo com o desdobramento a seguir:

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS

01.01 Câmara Municipal 162.0/00,00
02.01 Gabinete do Prefeito 260.000,00
02.02 - Secretaria de Administração 228.200,00
02.03 Secretaria de Finanças 163.000,00
02.04 Secretaria de Educação e 1.000.000,00

Cultura
02.05 Secretaria de Saúde e Assist. 551.000,00

Social
02.06 Secretaria de Agricultura 88.000,00
02.07 - Sec. de Obras e Infra-Estrutura 465.000,00

T.O.T.A.L 2.917.200,00

DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

01 Legislativa 162.000,00
04 - Administração 416.200,00
08 Assistência Social 131.000,00
10 Saúde 420.000,00
11 Trabalho 135.000,00
12 Educação 918.000,00
13 Cultura 35.000,00
15 Urbanismo 274.000,00
16 Habitação 20.000,00
17 Saneamento 10.000,00
20 Agricultura 88.000,00
24 - Comunicações 81.000,00
25 Energia 40.000,00
26 Transporte 40.000,00
27 Desporto e Lazer 47.000,00
28 Encargos Especiais 100.000,00

T.O.T.A.L. 2.917.200,00

Art. 4° - Para execução do Orçamento de que trata a presente Lei,
fica o Poder Executivo autorizado a:
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l - Contratar, mediante as garantias que ajustar, operações de
crédito por antecipação da Receita até o limite de 8% (Oito por cento) do total da
Receita estimada;

l! - Abrir Créditos Suplementares até o limite do 80% {Oitenta por
Cento) do valor do Orçamento, de acordo com o disposto no artigo 7° e 43° da Lei
4.320.

Art. 5° - Esta Lei, entrará em vigor no dia 1° de Janeiro de 2002,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 21 de Novembro de 201.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 083/2001. DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB;

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

Art. 1° - Fica criado nos termos da legislação Federal, Estadual e Municipal que
regem a matéria, o Conselho Municipal de Saúde - CMS, com funções de caráter
deliberativo, normativo, físcalizador, e consultivo, como órgão colegiado superior,
responsável pelo Sistema Único de Saúde - SUS - no Município de Caturité - PB, com
objetivo de estabelecer, acompanhar e avaliar a política municipal de saúde e efetivar a
participação da comunidade na gestão do Sistema.

Art. 2° - Compete ao Conselho Municipal de Saúde:

I - Atuar na formulação de estratégias e no controle da política de saúde,
incluídos aos seus aspectos económicos e financeiros, que serão fiscalizados mediante
acompanhamento de execução orçamentaria;

II - Articular-se com os demais órgãos colegiados do Sistema Único de Saúde,
das esferas Federal, Estadual de Governo e ONG'S;

III - Organizar e normalizar Diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de
Saúde, estabelecidas na Conferência Municipal de Saúde, adequando-as à realidade
epidemiológica e à capacidade organizacional dos serviços;

IV -- Propor adoçao de critérios que definam padrão de qualidade e melhor
resolutividade das ações e serviços de saúde, verificando, também, o processo de
incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área;

V - Propor critérios para a programação e para execuções financeiras e
Orçamentaria do Fundo Municipal de Saúde, acompanhando a movimentação de
recursos;

VI - Analisar e deliberar as contas do órgãos integrantes do SUS;



VII Propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do
funcionamento do Sistema Único de Saúde no Município;

VIII - Examinar propostas e denúncias, responder consultas sobre assuntos
pertinentes à ações e serviços de saúde, bem como apreciar a respeito de deliberação do
colegiado;

IX - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das açòes e serviços de saúde,
prestadas a população pelos órgãos e entidades públicas e privadas, integrantes do SUS
no Município, impugnando aqueles que eventualmente contrariam as diretrizes da
política de saúde ou a organização do sistema;

X - Incentivar e defender a municipalização de ações, serviços e recursos de
saúde como forma de descentralização de atividades;

XI Solicitar informações de caráter operacional, técnico-administrativo,
ecnômico-financeiro, de gestão de recursos humanos e outros que digam respeito a
estrutura e licenciamento de órgãos públicos e privados, vinculados ao SUS,

XII - Divulgar e possibilitar o amplo conhecimento do SUS no Município, à
população, e às Instituições públicas e privadas;

XIII - Definir os critérios para a elaboração de contratos ou convénios, entre o
setor público e as entidades privadas, no que tange a prestação de serviços de Saúde;

XIV Apreciar previamente os contratos e convénios referidos no inciso
anterior e acompanhar e controlar seu cumprimento;

XV Estabelecer diretrizes quanto à localização e ao tipo de unidades
prestadoras de serviços públicos e privados, no âmbito do SUS;

XVI - Garantir a participação e o controle comunitário, através da sociedade
civil organizada, nas instâncias colegiadas gestoras das ações de saúde;

XVII - Apoiar e normatizar a organização de Conselhos Comunitários de Saúde;

XVIII -- Promover articulações com os órgãos de fiscalização do exercício
profissional e outras entidades representativas da sociedade civil, para definição e
controle dos padrões éticos, para pesquisa e prestação de serviço de saúde;

XIX - Promover articulação entre os Serviços de Saúde e as instituições de
ensino profissional e superior, com finalidade de propor prioridades, métodos e
estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, assim
como à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições;

XX - Elaborar, aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e
as propostas de suas modificações, bem como encaminhá-lo à homologação do
Executivo Municipal;

XXI - Outras atribuições estabelecidas em normas complementares;



XXII - Solicitar a convocação da Conferência Municipal de Saúde, no mínimo a
cada dois anos.

Art. 3° - O Conselho Municipal de Saúde será paritário e composto em uma das
partes pelos representantes do Governo, trabalhadores de saúde e prestadores de
serviços públicos e privados e, em outra parte por representantes de usuários.

§ 1° - O segmento do Governo terá a seguinte composição:

01 Representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

§ 2° - O segmento dos Prestadores de Serviço terá a seguinte composição:

01 Representante do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito Municipal.

§ 3° - O segmento dos Trabalhadores de Saúde terá a seguinte composição:

01 Representante do Programa Saúde na Família - PSF.
01 Representante das Unidades de Saúde do Município.

§ 4° - O segmento designado como usuário terá a seguinte composição:

01 Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
02 Representantes das Associações de Moradores do Município
01 Representante da Igreja.

Art. 4° - Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão indicados pelos
segmentos e entidades que representam e nomeados pelo Prefeito Municipal;

§ 1° - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros
titulares, automaticamente assumirá o suplente, até que se procedam novas indicações;

§ 2° - Perderá o mandato o Conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de
comparecer a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas no período de um ano,
salvo se estiver representado pelo suplente;

Art. 5° - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre seus
pares, durante a Conferência Municipal de Saúde.

Art. 6° - A iunção de membro do CMS é considerada de interesse público e não
será remunerada, ficando sua nomeação a cargo do Prefeito Municipal.

Art. 7° - O mandato dos membros do CMS será de dois anos, renovável por igual
período, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos.

§ 1° - No término do mandato do Poder Executivo Municipal, considerar-se-ão
dispensados, após nomeação dos substitutos, os membros do CMS, representante do
Poder Público Municipal - artigo 3°, § 1° , item T da presente Lei;



§ 2° - Não poderá haver coincidência do término de mandatos entre os
representantes dos seguimentos, Poder Público e Usuários.

Art. 8° - Considerar-se-ão colaboradores do CMS, as Universidades e demais
entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de saúde.

Art. 9° - O Conselho reunir-se-á ordinariamente no mínimo uma vez por mês e
extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por requerimento da maioria
dos seus membros.

§ 1° - As reuniões do CMS instalar-se-ão com a presença dos seus membros com
direito a voto, que deliberarão pela maioria simples dos presentes.

§ 2° - Cada membro terá direito a um voto.

§ 3° - O presidente do CMS terá somente o voto de qualidade, bem como a
prerrogativa de deliberar "AD REFERENDUM" do plenário

Art. 10 - Caberá aos Conselheiros a designação do Vice - Presidente e do
Secretário Executivo do CMS, que deverão ser escolhidos entre seus membros titulares.

Art. 11 - O CMS poderá constituir Comissões que contribuam para o andamento
de seus trabalhos.

Parágrafo Único - Para composição das Comissões de que trata o caput deste
artigo, poderão ser convidados como colaboradores: entidades, autoridades, cientistas e
técnicos nacionais ou estrangeiros.

Art. 12 - Nos termos da Lei Federal n° 8.142, art. 1°, § 2°, as decisões do CMS
deverão ser homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde, na fase regimental.

Parágrafo Único - As decisões do CMS serão consubstanciadas em deliberações,
cabendo à Secretaria Municipal de Saúde, tomar as medidas administrativas necessárias
para sua efetivação.

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Saúde proporcionará ao CMS, as condições
para o seu pleno e regular funcionamento e lhe dará o suporte técnico - administrativo
necessário, sem prejuízo de colaborações dos demais órgãos e entidades nele
representados.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de Novembro de 2001

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 084/2001. DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DO
POSTO DE SAÚDE DA
LOCALIDADE DE CAMPO
DE EMAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ
PB:

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

Art.l0- Fica denominado de ANTÓNIO LINDOLFO DA SILVA, o
Posto de Saúde da localidade de Campo de Emas.

Art.2° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art.3°- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de Novembro de 2001

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipal de Caturité
Trabalhando para Desenvolver

LEI N° 085/2001. DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001.

DENOMINA DE ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL A UNIDADE
EDUCACIONAL QUE MENCIONA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1° - Fica denominada de ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL, ANTÓNIO TROVÃO DE MELO, a unidade educacional
instalada na sede do Município de Caturité - PB.

Art. 2° - Revogadas as disposições conflitantes, esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 DE Dezembro de 200 í.

JOSÉ DO EGITO BEZERRA CABRAL
Prefeito Constitucional
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