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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.929/2019 

 

CRIA O CARGO DE FISCAL 

AMBIENTAL NO QUADRO 

GERAL PERMANENTE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado no quadro permanente de servidores 

do Município o cargo de Fiscal Ambiental, com as 

respectivas denominações, quantidades, vencimentos, 

requisitos de investidura e atribuições descritos no Anexo 

I desta Lei. 

 

Art. 2°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado à 

abertura de Concurso Público para o preenchimento total 

ou parcial, imediato ou mediante cadastro de reserva, das 

vagas de provimento efetivo criadas por esta Lei no 

âmbito da administração municipal. 

 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão à conta das dotações orçamentárias do 

Município, ficando o Chefe do Poder Executivo 

autorizado, desde já, a proceder à necessária 

suplementação de crédito. 

 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 25 de novembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

CARGO PÚBLICO EFETIVO 

DENOMINAÇÃO, QUANTITATIVO, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS DE INVESTIDURA E 

ATRIBUIÇÕES 

 

CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

PARA 

INVESTIDURA 

ATRIBUIÇÕES 

Fiscal 

Ambiental 

3 R$ 998,00 + 

Gratificações 

40 h/s 

 

Ensino Médio 

Completo 

 

Organizar e executar tarefas 

ligadas à gestão ambiental no 

Município; orientar à 

população sobre como 

empreender ações para a 

preservação do ambiente; fazer 

coleta e análise de amostras da 

diversidade ambiental do 

Município; orientar e 

coordenar trabalhos de defesa 

acerca de fenômenos que 

possam causar desequilíbrios 

variados; orientar e fiscalizar as 

ações da Secretaria junto ao 

Município; fazer cumprir a 

legislação de preservação e 

defesa do meio ambiente e 

fiscalizar as empresas, 

indústrias, residências, 

instituições de prestação de 

serviços privados, órgãos de 

serviço público, e outras 

instituições, com vistas a 

orientar os cidadãos quanto à 

legislação ambiental aplicável 

e quanto ao exercício regulador 

do poder de polícia do 

município; executar visitas de 

fiscalização ambiental; efetuar 

vistorias permanentes ou 

periódicas com finalidades de 

garantir a preservação da 

defesa do meio ambiente, 

orientando, notificando e 

aplicando, quando necessário, 

as penalidades previstas em lei 

ou regulamento; efetuar 

notificações e autuações, 

registros e comunicando 

irregularidades; efetuar 

diligências para a verificação 

das alegações dos cidadãos, 

decorrentes de requerimentos e 

denúncias contra o meio 

ambiente; fiscalizar, advertir, 

lavrar autos de inspeção, 

infração e notificação, instaurar 

processos administrativos, 

aplicar penalidades, embargar, 
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e tomar todas as medidas 

necessárias para interromper o 

fato gerador de danos 

ambientais e má qualidade de 

vida da população; encaminhar 

os autos de infração ambiental 

ao órgão ambiental competente 

do SISNAMA para a 

instauração do respectivo 

processo administrativo; 

apreender os instrumentos e os 

produtos da infração devendo 

encaminhá-los ao órgão 

ambiental para as providencias 

cabíveis; proceder diligências, 

prestar informações e emitir 

pareceres, elaborar relatórios e 

boletins estatísticos, prestando 

informações em processos 

relacionados com sua área de 

competência; auxiliar em 

estudos visando o 

aperfeiçoamento e atualização 

dos procedimentos fiscais, 

lançamento, arrecadação ou 

fiscalização do meio ambiente, 

executar outras atividades afins 

com sua área de competência. 
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LEI MUNICIPAL Nº 1.930/2019 

 

INSTITUI NO ÂMBITO DA 

SAÚDE MUNICIPAL DE SANTA 

RITA ESTADO DA PARAÍBA O 

PROGRAMA DE 

QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES 

DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

(PQA-VS), PREVISTO NA 

PORTARIA Nº1.708/2013 E AS 

POSTERIORES VINCULADAS 

AO PROGRAMA. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o 

incentivo adicional do Programa de Qualificação das 

Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) aos servidores 

municipais de saúde submetidos ao regime jurídico 

próprio, bem como aos contratados, em conformidade 

com o que determina a legislação pertinente à Vigilância 

em Saúde durante o período de adesão deste Município ao 

Programa, tudo de acordo com a Portaria nº 1.708 de 16 

de agosto de 2013. 

 

Parágrafo único. O incentivo financeiro do PQA-VS 

somente perdurará enquanto existir, na esfera federal, 

programa de repasse de recursos para o Município que 

atendam especificamente ao Programa de Qualificação 

das Ações de Vigilância em Saúde – PQA-VS, nos termos 

da Portaria mencionada no caput deste artigo e alterações 

posteriores. 

 

Art. 2º O incentivo por desempenho Profissional será 

concedida aos servidores integrantes do Programa de 

Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, 

conforme o que determina esta lei. 

 

Art. 3º Fica estabelecido que os recursos repassados pelo 

Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de 

Saúde referentes ao PQA-VS, serão distribuídos da 

seguinte forma: 

I - 60% (sessenta por cento) serão destinados aos 

servidores mencionados no art. 2, incluindo direção, 

gerência e apoio e; 

II – 40% (quarenta por cento) serão destinados a 

investimento e custeio na gestão do sistema de Vigilância 

em Saúde Municipal. 

 

Parágrafo Único. Os recursos do Programa de Qualidade 

das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) que, 

porventura, tenham sido creditados anteriormente à edição 

desta lei, serão destinados na forma do estabelecido por 

esta lei.   

Art. 4º Os valores recebidos dos recursos PQA-VS 

(Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em 

Saúde), atribuídos aos servidores que a elas fazem jus em 

função do alcance das metas de desempenho individual e 

do alcance das metas de desempenho institucional da 

unidade de lotação do servidor a serem definidos por meio 

de ato normativo designado pelo secretario de saúde. 

 

Art. 5º Fica estabelecido como avaliação de desempenho 

individual, além do cumprimento das metas de 

desempenho institucional os seguintes fatores mínimos: 

I - produtividade no trabalho, com base em parâmetros 

previamente estabelecidos de qualidade e produtividade; 

II - trabalho em equipe e; 

III - cumprimento das normas de procedimento e de 

conduta no desempenho das atribuições do cargo. 

 

Art. 6º Farão jus à premiação do PQA-VS, os servidores 

em exercício de suas funções, sendo que o pagamento da 

premiação de que se trata desta lei ficará condicionado aos 

critérios de isonomia, de assiduidade e dedicação dos 

servidores no cumprimento das suas atividades.  

 

Art. 7º Não fará jus ao Incentivo PQAVS o servidor que:  

I - deixar de comparecer às atividades educativas e de 

planejamento da Equipe da Vigilância em Saúde;  

II - que estiver em licença médica por 15 dias ou mais;  

III - que não cumprirem as metas mínimas estabelecidas 

pelo Ministério da Saúde para manutenção do 

financiamento do PQAVS;  

IV - estiver afastado com ou sem ônus, para outro órgão 

ou entidades da administração direta autarquias e 

fundações de nível municipal, estadual ou federal.  

§ 1º - Caberá o Departamento de Vigilância em Saúde 

informar a Secretaria Municipal de Saúde quando ocorrer 

às situações descritas neste artigo.  

§ 2º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde, por meio 

de seus servidores, o envio regular à Secretaria Municipal 

de Administração a relação de servidores que farão jus ao 

recebimento do incentivo do PQAVS. 

 

Art. 8º As faltas atribuídas aos servidores que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer ao 

expediente, também será descontado na produtividade. 

 

Art. 9° Em caso de desistência, exoneração, rescisão ou 

afastamento do serviço em qualquer circunstância, o 

servidor perderá o direito ao incentivo por desempenho 

profissional e o valor que caberia ao servidor, será 

novamente dividido entre os demais servidores, 

normalizando o incentivo no momento de contratação do 

novo servidor pelo poder municipal.  

 

Art. 10 O percentual dos repasses financeiros do PQA-

VS, destinados aos servidores mencionados no art. 2 

ocorrerá através de incentivo financeiro, que terá natureza 

indenizatória, não se incorporará aos vencimentos do 

servidor, não integrará os proventos da aposentadoria, não 

servirá de cálculo para quaisquer outras vantagens. 
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I - Os pagamentos serão efetuados em folha de pagamento 

dos servidores, incidindo apenas as obrigações tributárias 

vigentes. 

 

Art. 11 O incentivo financeiro que trata dos valores 

correspondentes aos percentuais do PQA-VS, será pago 

trimestralmente aos servidores ocupantes dos cargos 

definidos no art. 2 desta lei, no mês subsequente ao repasse 

por parte do governo federal ao município. 

 

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 26 de novembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 

 

 

Secretaria de Administração 

Comissão Permanente de Licitação 

 

CONVOCAÇÃO 

 

O Município de Santa Rita, por  intermédio do Pregoeiro 

devidamente designado pela Portaria N°301/2019, torna 

público que tendo em vista as  empresas AGS 

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI e  L & J 

TRANSFER LTDA  não terem apresentado as  amostras 

no prazo determinado, ficando as mesmas 

DESCLASSIFICADAS, no curso do Pregão Presencial 

nº 042/2019, cujo objeto é Aquisição de Fardamentos 

Escolares  para atender a rede municipal de ensino de 

Santa Rita. Informa e convoca as empresas WILLAMS 

MEDEIROS JÚNIOR, MARIA L. CAMINHA DA 

SILVA e DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO 

EIRELLI, para comparecerem às 09:30 horas do dia 03 

de dezembro de 2019, para realização de nova sessão de 

fase de negociação.  Maiores informações poderão ser 

obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 

sede da CPL, Praça Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa 

Rita – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 

úteis. 

 

Santa Rita - PB, 26 de Novembro de 2019 

 

ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA 

MENEZES - Pregoeira 

 

 

Instituto de Previdência do Município 

IPREV-SR 

 

PORTARIA Nº 133/2019 

 

Dispõe sobre concessão de pensão e 

adota outras providências. 

 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA-PB, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 

15/2018, e em consonância com o Parecer Jurídico nº 

183/2019, emitido nos autos do Processo n° 21660/2019, 

 

RESOLVE 

 

CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter 

VITALÍCIO, ao Sr. (a) SEVERINO JOSÉ MARTINS 

DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 526.233.004-53 e 

DEFERIMENTO do pedido de Pensão por Morte 

temporária ao Sr. BRUNO PALHANO MARTINS 

DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 109.121.844-77, na 

condição de companheiro e filho, respectivamente, da Sra. 

BERNADETE RODRIGUES PALHANO, matrícula 

nº 0002273, servidora pública municipal, falecida em 

29/09/2019, com base no art. 40º, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, com redação dada pela EC nº 41/03, c/c art. 8º, 

inciso I, e art. 41, inciso II e art. 42, inciso I, ambos da 

Lei Municipal nº 1.298/2007. 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

Santa Rita, 20 de Novembro de 2019. 

 

Thácio da Silva Gomes 

Superintendente 

 

 

PORTARIA Nº 134/2019 

 

Dispõe sobre concessão de pensão e 

adota outras providências. 

 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA-PB, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 

15/2018, e em consonância com o Parecer Jurídico nº 

188/2019, emitido nos autos do Processo n° 2075/2019, 

 

RESOLVE 

 

CONCEDER PENSÃO POR MORTE, em caráter 

VITALÍCIO, a Sra. ELISÂNGELA MENDONÇA DE 

MORAIS, inscrita no CPF nº 049.372.374-97, na 

condição de esposa, do Sr. ANTÔNIO ALVES DE 

MORAIS, matrícula sob nº. 9531, servidor público 

municipal aposentado, falecido em 07/11/2019, com base 

no art. 40º, § 7º, inciso I, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela 

EC nº 41/03, c/c art. 8º, inciso I, e art. 41, inciso I e art. 

42, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 1.298/2007. 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

Santa Rita, 22 de Novembro de 2019. 

 

Thácio da Silva Gomes 

Superintendente 
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