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PODER EXECUTIVO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.997/2021 
 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 
1.801, DE 10 DE JULHO DE 2017, 
QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS, NO ÂMBITO DA 
POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E 
ADOTA 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 O art. 7º da Lei Municipal nº 1.801, de 10 de julho 
de 2017, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 7º O benefício eventual na forma de Auxílio 
Moradia Emergencial, será concedido ao (à) 
cidadão (ã) com risco iminente de desabrigo 
compulsório, capaz de concorrer para a 
vulnerabilidade social do cidadão ou da sua família 
e que se enquadre no perfil estabelecido na 
legislação social em vigor, pertinente à matéria, 
obedecendo a um dos seguintes critérios para a sua 
inclusão: 
 
(....) 
 
§ 2º Comprovação da situação de vulnerabilidade 
social constatada e atestada por profissional da 
Equipe Técnica do Setor de Serviço Social da 
Secretaria Municipal de Assistência Social – 
SMAS, deste município, por intermédio do 
respectivo Parecer Técnico Social, após visita 
técnica psicossocial “in loco”, à área de risco em 
que estiver situada a família do possível 
beneficiário e a feitura devida do levantamento de 
seu perfil socioeconômico. 
 
I - o Auxílio Moradia Emergencial de que trata 
este artigo será repassado diretamente pelo Poder 
Executivo, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SMAS, mediante 
depósito/transferência bancária em favor do 
responsável pelo recebimento do benefício, que 
deverá comprovar junto à SMAS o repasse do 
valor ao (à) responsável do imóvel que a família 
desabrigada ocupar, sob pena de responder nos 
termos da lei; 
 
II - o Auxílio Moradia Emergencial de que trata 

este artigo será concedido pelo prazo máximo de 
03 (três) anos; 
 
III - será excluído do Auxílio Moradia 
Emergencial o (a) beneficiário (a) que houver sido 
contemplado em Programa Social de Habitação, 
sofre mudança em seu perfil socioeconômico ou 
ter completado o prazo máximo previsto de 
inserção.” 
 
“Art. 9º (...) 
 
III - será vedada a concessão do benefício de 
Auxílio Funeral na forma de pecúnia, bem como 
será impossibilitada a condição de ressarcimento, 
visto a existência da prestação do serviço através 
do Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SMAS.” 

 
Art. 2º 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. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial os §§ 3º 
e 4º do art. 7º, e o inciso IV do art. 9º, ambos da Lei 
Municipal nº 1.801, de 10 de julho de 2017. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 
da Paraíba, em 09 de Setembro de 2021. 
 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
Prefeito Constitucional 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.998/2021 
 

INSTITUI A POLÍTICA DE 
ORDENAÇÃO DE PUBLICIDADE 
NAS VIAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO 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 instituído no âmbito do Município de Santa Rita 
a política de ordenação da exploração de publicidade e 
propaganda nas vias públicas por meio de outdoors, banners 
e similares. 
 
Art. 2º A municipalidade, por meio da SEMMA, fiscalizará 
a veiculação de publicidade fora das sedes das empresas, 
que deverá observar as condições a seguir: 
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§ 1º Fica vedada a aposição de publicidade externa nos 
seguintes locais: 
 
I - Em áreas de preservação permanente, tais como leitos 
dos rios e cursos d'água, reservatórios, lagos e represas e 
etc.; 
II - Imóveis situados nas zonas de uso estritamente 
residenciais;  
III - Postes de iluminação pública ou de rede de telefonia, 
inclusive cabines e telefones públicos;  
IV - Torres ou postes de transmissão de energia elétrica;  
V - Faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito;  
VI - Obras públicas, tais como pontes, passarelas, viadutos 
e túneis, ainda que de domínio estadual e federal;  
VII - Nos muros e paredes de lotes públicos, edificados ou 
não;  
VIII - As árvores de qualquer porte;  
 
§ 2º A área de utilização, autorizada e regulamentada para 
propaganda será fixada pela SEMMA, e a quantidade de 
"Outdoors" será estabelecido pelo mesmo órgão, através de 
juízo de conveniência e oportunidade, levando em 
consideração a qualidade ambiental. 
§ 3º Para se considerar regular a publicidade, a mesma deve 
ser formalizada, requerida, à SEMMA, mediante 
pagamento de taxa de expedição de autorização ambiental, 
que corresponderá ao equivalente a 03 UFM. 
§ 4º Não se incluem nesta Lei a publicidade que possui 
características específicas, com finalidade cultural, eleitoral, 
educativa, imobiliária, nomes, símbolos, entalhes, relevos 
ou logotipos, incorporados à fachada por meio de aberturas 
ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, 
integrantes de projeto aprovado das edificações. 
 
Art. 3º A inobservância das disposições desta Lei sujeitará 
os infratores às seguintes penalidades: 
 
I - Multa; 
II - Cancelamento imediato da licença do anúncio indicativo 
ou da autorização do anúncio especial; 
III - remoção do anúncio, com a destruição do outdoor. 
 
Art. 4º Na aplicação da primeira multa, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis, os responsáveis serão 
intimados a regularizar o anúncio ou a removê-lo, quando 
for o caso, observados os seguintes prazos: 
 
I - 05 (cinco) dias, no caso de anúncio indicativo ou especial; 
II - 24 (vinte e quatro) horas, no caso de anúncio que 
apresente risco iminente. 
 
Art. 5º Na hipótese de o infrator não proceder à 
regularização ou remoção do anúncio instalado 
irregularmente, a Municipalidade adotará as medidas para 
sua retirada, ainda que esteja instalado em imóvel privado, 
cobrando os respectivos custos de seus responsáveis, 
independentemente da aplicação das multas e demais 
sanções cabíveis. 
 
Parágrafo único. O Poder Público Municipal poderá 
interditar e providenciar a remoção imediata do anúncio, 
ainda que esteja instalado em imóvel privado, em caso de 
risco iminente de segurança ou da reincidência na prática de 
infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não 

respondendo por quaisquer danos causados ao anúncio 
quando de sua remoção. 
 
Art. 6º Para efeitos desta Lei são solidariamente 
responsáveis pelo anúncio o proprietário e o possuidor do 
imóvel onde o anúncio estiver instalado. 
 
§ 1º A empresa instaladora e responsável pela manutenção 
é também solidariamente responsável pelos aspectos 
técnicos e de segurança de instalação do anúncio, bem como 
de sua remoção. 
§ 2º Os responsáveis pelo anúncio responderão 
administrativa, civil e criminalmente pela veracidade das 
informações prestadas. 
 
Art. 7º As multas serão aplicadas da seguinte forma: 
 
I - Primeira multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais 
por anúncio irregular; 
II - Persistindo a infração após a aplicação da primeira multa 
e a intimação, sem que sejam respeitados os prazos ora 
estabelecidos, será aplicada multa correspondente ao dobro 
da primeira, reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da 
lavratura da anterior, até a efetiva regularização ou a 
remoção do anúncio, sem prejuízo do ressarcimento, pelos 
responsáveis, dos custos relativos à retirada do anúncio 
irregular pelo próprio ente municipal. 
 
§ 1º No caso do anúncio apresentar risco iminente, a 
segunda multa, bem como as reaplicações subsequentes, 
ocorrerá a cada 24 (vinte e quatro) horas a partir da lavratura 
da multa anterior até a efetiva remoção do anúncio. 
§ 2º Nos casos de violação de propaganda por meio de 
"banners", "lambe-lambe", faixas, pinturas e outros 
elementos que promovam profissionais, serviços ou 
qualquer outra atividade nas vias e equipamentos públicos, 
as sanções estipuladas neste artigo serão também aplicadas 
aos respectivos responsáveis. 
 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
 
Art. 9º Estipula-se o prazo máximo de sessenta dias após a 
publicação desta lei para regularização de toda e qualquer 
publicidade reconhecida como irregular e ilegal, sob pena 
de aplicação das sanções previstas na presente Lei. 
 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 
da Paraíba, em 09 de Setembro de 2021. 
 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
Prefeito Constitucional 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.999/2021 
 

INSTITUI O REGIME DE 
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA; 
FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A 
CONCESSÃO DE 
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APOSENTADORIAS E PENSÕES 
PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA 
DE QUE TRATA O ART. 40 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
AUTORIZA A ADESÃO A PLANO 
DE BENEFÍCIOS DE 
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR; 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: 
 

CAPÍTULO I 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 
 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Santa 
Rita, o Regime de Previdência Complementar – RPC, a que 
se referem os §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição 
Federal. 
 
Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria 
e pensão devido pelo Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos 
dos Poderes Executivo e Legislativo, incluídas suas 
autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público 
do Município de Santa Rita a partir da data de início da 
vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o 
limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS. 
 
Art. 2º - O Município de Santa Rita é o patrocinador do 
plano de benefícios do Regime de Previdência 
Complementar de que trata esta Lei, sendo representado 
pelo seu Prefeito Constitucional, que poderá delegar esta 
competência. 
 
Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste 
artigo compreende poderes para a celebração de convênio 
de adesão ou de contratos e suas alterações e para 
manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano 
de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos. 
 
Art. 3º - O Regime de Previdência Complementar de que 
trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores 
públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes Executivo 
e Legislativo, incluídas suas autarquias e fundações, que 
ingressarem no serviço público a partir da data de: 
 
I - publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que 
trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do 
convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefícios 
previdenciário administrado pela entidade fechada de 
previdência complementar; ou 
 
II – início de vigência convencionada no contrato firmado 
com a entidade aberta de previdência complementar. 
 
Art. 4º - A partir do início de vigência do Regime de 
Previdência Complementar de que trata esta Lei, 
independentemente da inscrição do servidor como 
participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o 

limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata 
o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e 
pensões a serem concedidas pelo RPPS do Município de 
Santa Rita aos segurados definidos no parágrafo único do 
art. 1º.  
 
Art. 5º - Os servidores definidos no parágrafo único do art. 
1º desta Lei que tenham ingressado no serviço público até a 
data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência 
Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, 
aderir ao RPC, na forma a ser regulada por lei específica, no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
vigência do Regime de Previdência Complementar. 
 
Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o 
caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo 
observar o disposto no art. 4º desta Lei.  
 
Art. 6º - O Regime de Previdência Complementar de que 
trata o art. 1º será oferecido por meio de adesão a plano de 
benefícios já existente ou plano próprio em entidade de 
previdência complementar. 
 

CAPÍTULO II 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Seção I 
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios 

 
Art. 7º - O plano de benefícios previdenciário estará 
descrito em regulamento, observadas as disposições das 
pertinentes Leis Complementares, e dos normativos 
decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, 
obrigatoriamente, a todos os servidores efetivos dos poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Santa Rita de que 
trata o art. 3º desta Lei.  
 
Art. 8º - O Município de Santa Rita somente poderá ser 
patrocinador de plano de benefícios estruturado na 
modalidade de contribuição definida, cujos benefícios 
programados tenham seu valor permanentemente ajustado à 
reserva constituída em favor do participante, inclusive na 
fase de percepção de benefícios, considerando o resultado 
líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados 
e/ou portados e os benefícios pagos.  
 
§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever 
benefícios não programados que: 
 
I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos 
eventos invalidez e morte do participante; e   
 
II – sejam estruturados unicamente com base em reserva 
acumulada em favor do participante. 
 
§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, 
o plano de benefícios previdenciários poderá prever a 
contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade 
seguradora, desde que tenha custeio específico. 
 
§3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever 
cobertura de sobrevivência do assistido, desde que 
contratada junto à sociedade seguradora. 
 

Seção II 
Do Patrocinador 
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Art. 9º - O Município de Santa Rita é o responsável pelo 
aporte de contribuições e pelas transferências das 
contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de 
benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, 
no convênio de adesão ou no contrato e no regulamento. 
 
§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser 
pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas 
autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser 
superiores às contribuições normais dos participantes. 
 
§ 2º O Município de Santa Rita será considerado 
inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer 
dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de 
qualquer obrigação prevista no convênio de adesão ou no 
contrato e no regulamento do plano de benefícios.  
 
Art. 10 - Deverão estar previstas, expressamente, no 
contrato ou no convênio de adesão ao plano de benefícios 
administrado pela entidade de previdência complementar, 
cláusulas que estabeleçam no mínimo:  
 
I - a não existência de solidariedade do Município de Santa 
Rita, enquanto patrocinador, em relação a outros 
patrocinadores; instituidores, averbadores; planos de 
benefícios e entidade de previdência complementar; 
 
II – os prazos de cumprimento das obrigações pelo 
patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso 
no envio de informações cadastrais de participantes e 
assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 
 
III – que o valor correspondente à atualização monetária e 
aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de 
pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à 
conta individual do participante a que se referir a 
contribuição em atraso; 
IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de 
adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo 
Município de Santa Rita; 
 
V – as diretrizes com relação às condições de retirada de 
patrocínio ou rescisão contratual e transferência de 
gerenciamento da administração do plano de benefícios 
previdenciário;  
 
VI – o compromisso da entidade de previdência 
complementar de informar a todos os patrocinadores 
vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento 
de patrocinador em prazo superior a noventa dias no 
pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer 
obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis. 
 

Seção III 
Dos Participantes 

 
Art. 11 - Podem se inscrever como participantes do Plano 
de Benefícios todos os servidores de provimento efetivo do 
Município de Santa Rita. 
 
Art. 12 - Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de 
benefícios o participante que: 
 

I – esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades 
de economia mista; 
 
II – esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo 
temporariamente, com ou sem recebimento de 
remuneração, inclusive para o exercício de mantado eletivo 
em qualquer dos entes da federação; 
 
III – optar pelo benefício proporcional diferido ou 
autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de 
benefícios. 
 
§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as 
regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, 
observada a legislação aplicável. 
 
§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a 
responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao 
cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, 
nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo 
patrocinador, na forma definida no regulamento do 
respectivo plano. 
 
§ 3º Havendo cessão com ônus para o cedente, o 
patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de 
benefícios. 
 
§ 4º O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, 
quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der 
sem prejuízo do recebimento da remuneração. 
 
Art. 13 - Os servidores referidos no art. 3º desta Lei, com 
remuneração superior ao limite máximo estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão 
automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios 
de previdência complementar desde a data de entrada em 
exercício.  
 
 § 1º É facultado aos servidores e membros referidos no 
caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse em 
aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo Município de 
Santa Rita, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de 
noventa dias após sua inscrição automática na forma do 
caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à 
inscrição.   
 
 § 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste 
artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da 
inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição 
integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 
sessenta dias do pedido de anulação atualizadas 
monetariamente nos termos do regulamento.  
 
 § 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo e 
a restituição prevista no §2º deste artigo não constituem 
resgate. 
 
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste 
artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será 
devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da 
devolução da contribuição aportada pelo participante. 
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§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência 
de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica 
assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 
tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do 
regulamento do plano de benefícios. 
 

Seção IV 
Das Contribuições 

 
Art. 14 - As contribuições do patrocinador e do participante 
incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS 
estabelecidas na Lei Municipal nº 1.298/2007 que exceder o 
limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de 
Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do 
art. 37 da Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. Os participantes poderão realizar 
contribuições facultativas, de caráter voluntário, sem 
contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do 
plano de benefícios ou contrato. 
 
Art. 15 - O patrocinador somente se responsabilizará por 
realizar contribuições em contrapartida às contribuições 
normais dos participantes que atendam, 
concomitantemente, às seguintes condições: 
 
I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1º ou 
art. 5º desta Lei; e 
 
II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite 
máximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o 
disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.  
 
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do 
participante e incidirão sobre a parcela da base de 
contribuição do participante que exceder ao limite máximo 
a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei, 
observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como não poderá exceder ao percentual de 
7,5% (sete e meio por cento).  
 
§ 2º Os participantes que não se enquadrem nas condições 
previstas no caput deste artigo não terão direito à 
contrapartida do Patrocinador. 
 
§ 3º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o 
Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições 
descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos 
participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, 
embora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam 
inscritos no plano de benefícios. 
 
§ 4º Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades 
previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as 
contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à 
atualização monetária e consectários de mora estabelecidos 
no Convênio ou Contrato, regulamento e plano de custeio 
do respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador 
desde já autorizado a adotar as providências necessárias para 
o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano 
de benefícios. 
 
Art. 16 - A entidade de previdência complementar 
administradora do plano de benefícios manterá controle 
individual das reservas constituídas em nome do 

participante e registro das contribuições deste e das dos 
patrocinadores. 
 

Seção V 
Do Processo de Seleção da Entidade 

 
Art. 17 - A escolha da entidade de previdência responsável 
pela administração do Plano de Benefícios será precedida de 
processo seletivo conduzido com impessoalidade, 
publicidade e transparência e que contemple requisitos de 
qualificação técnica e economicidade indispensáveis à 
garantia da boa gestão dos planos de benefícios. 
 
§ 1º A relação jurídica com a entidade será formalizada por 
convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado. 
 
§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação 
com outros Municípios desde que seja demonstrado o 
efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput 
deste artigo. 
 

Seção VI 
Do Acompanhamento do Regime de Previdência 

Complementar 
 
Art. 18 - O Poder Executivo deverá instituir um Comitê de 
Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) 
nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada 
pelo Município de Santa Rita: 
 
§ 1º Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de 
previdência complementar, os resultados do plano de 
benefícios, recomendar a transferência de gerenciamento, 
manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, 
além de outras atribuições e responsabilidades definidas em 
regulamento na forma do caput. 
 
§ 2º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao 
comando do caput, delegar as competências descritas no §1º 
deste artigo ao órgão ou conselho já devidamente instituído 
no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social desde 
que assegure a representação dos participantes. 
 
§ 3º O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) 
membros e será paritária entre representantes dos 
participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a este 
a indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, 
o voto de qualidade. 
 
§ 4º Os membros do CAPC deverão ter formação superior 
completa, e atender aos requisitos técnicos mínimos e 
experiência profissional definidos em regulamento pelo 
Município de Santa Rita na forma do caput. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 19 - As nomeações de novos servidores de cargo 
efetivo do Município de Santa Rita que possuam o subsídio 
ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite 
máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e 
pensões do Regime Geral de Previdência Social, ficam 
condicionadas ao início da vigência do Regime de 
Previdência Complementar previsto na forma do art. 3º 



DOE	Nº	1558 ANO	09 Quinta-Feira,	09	de	setembro	de	2021.	 PÁGINA	6 
 

	
desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas de educação, 
saúde e segurança. 
 
Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover 
aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão 
ou da instituição do plano de benefício previdenciário de 
que trata esta Lei, mediante a abertura, em caráter 
excepcional, de créditos especiais, a título de adiantamento 
de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar 
expressas no convênio de adesão ou no contrato. 
 
Art. 21 - O Poder Executivo Municipal regulamentará, no 
que couber, a presente Lei. 
 
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 
da Paraíba, em 09 de Setembro de 2021. 
 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
Prefeito Constitucional 

 
 

Secretaria de Administração e Gestão 
Comissão Permanente de Licitação 

 
                                Santa Rita - PB, 09 de setembro de 
2021.  
  
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, 
  
R E S O L V E: 
  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00040/2021, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA, PB, 
com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor: 
 
- BAKOF PLASTICOS LTDA  
CNPJ: 91.967.067/0001-55 
Valor R$: 188.800,00 
 
Publique-se e cumpra-se. 
  

EDILENE DA SILVA SANTOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
Santa Rita - PB, 09 de setembro de 2021.  
 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, 
  
R E S O L V E M: 
  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 043/2021, que objetiva: REGISTRO 

DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE 
ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS 
PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor: 
 
- MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 
CNPJ: 12.845.031/0001-22 
Valor da Secretaria Municipal de Saúde R$: 131.000,00 
Valor da Secretaria Municipal de Assistência Social R$: 
19.650,00 
  
Publique-se e cumpra-se. 
 

LUCIANO CORREIA CARNEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
 
                                Santa Rita - PB, 09 de setembro de 
2021.  
 
A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
  
R E S O L V E: 
  
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 046/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 
SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor: 
 
 
- DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 12.825.186/0003-69 
Valor R$: 55.380,00 
 
Publique-se e cumpra-se. 
  

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2021 
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o 
Pregão Eletrônico 053/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 23 de Setembro de 
2021. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 
www.tce.pb.gov.br; 
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www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Santa Rita/PB, 09 de Setembro de 2021. 
 

João Batista Guedes Soares Júnior 
Pregoeiro/PMSR 

 
 
COMUNICADO 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da habilitação referente à licitação 
na modalidade Tomada de Preços nº 009/2021, Tipo Menor 
Preço Global, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA 
PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO (PRAÇA DE 
CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Habilitada MALOG 
Construções e Serviços Ltda, CNPJ 08.597.968/0001-59. 
Inabilitadas: ACCOCIL Construções e Locações Ltda, 
CNPJ 02.349.757/0001-10 e COFEM Construções, 
Serviços, Tecnologia e Locações Eireli – ME, CNPJ 
17.440.286/0001-29. Abre-se vistas aos autos pelo prazo de 
05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. 
 

Santa Rita - PB, 09 de Setembro de 2021 
 

MARIA NEUMA DIAS 
Presidente – CPL/PMSR 

 
 

Instituto de Previdência do Município 
IPREV-SR 

 
PORTARIA Nº 061/2021 
 

Torna sem efeito portaria e dispõe sobre 
revogação de aposentadoria por tempo de 
contribuição 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, em 
consonância com a análise da auditoria do TCE/PB no 
Processo TC n° 20510/20, bem como o Processo n° 
16332/2019, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. TORNAR SEM EFEITO a Portaria n.º 
073/2020, emitida pela Superintendência deste Instituto em 
09 de Outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do 
Município nº 1352 de 13 de Outubro de 20208, página 02, 
Ano 08, REVOGANDO A APOSENTADORIA concedida 
ao Sr. LUIZ HERMÍNIO DO NASCIMENTO, 
matrícula n.º 0008320, ocupante do cargo de 
ORIENTADOR EDUCACIONAL (Zona Urbana), com 
lotação na Secretária Municipal de Educação. 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se todas as disposições em contrário. 
 

Publique-se, 
Dê-se ciência. 
 

Santa Rita, 27 de Agosto de 2021. 
 

THÁCIO DA SILVA GOMES 
Superintendente – IPREV/SR 

 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – CMDCA-SR 

 
RESOLUÇÃO N° 14, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.  
 

Dispõe sobre a nomeação do 2º suplente 
do Conselho Tutelar da 2ª Região. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA RITA-
CMDCA/SR, no uso de suas atribuições conforme a Lei 
1653/2015;  
 
CONSIDERANDO o pedido de afastamento da 
Conselheiro Tutelar Sr. FABIO HENRIQUE BARBOSA 
(titular) para gozo de férias, assegurado pela Lei Federal nº 
12.696/2012. 
  
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1653/2015, art.93, 
ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos 
membros titulares do Conselho Tutelar, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
convocará a/o suplente para o preenchimento da vaga.  
§ 1º Os Conselheiros Tutelares suplentes serão convocados 
de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração 
proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo 
da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e 
férias regulamentares. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – Convocar e empossar a senhora LUCIANA DE 
SOUZA PEREIRA (2º Suplente da 2ª Região) para 
assumir a função de Conselheira Tutelar, no período de 06 
de Setembro de 2021 a 05 de Outubro de 2021. 
 
Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de 
sua publicação. 
            
 Publique-se; 
   

Santa Rita, 03 de Setembro de 2021. 
 

Severina Gorete Vitorino de Almeida 
Coordenadora do CMDCA/SR. 
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Secretaria Municipal de Educação 
SME-SR 

 
EXPEDIENTE N° 030/2021 – SME/SR 
 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 2020, 
 
RESOLVE: 
 

ITEM PROCESSO N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 37542/2021 ELCY SANTINO LIMA 
AUXILIO DOENÇA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
08/08/2021 E TERMINO 
08/09/2021 

2  
39506/2021 

GLICIA MARTA DIAS DE 
MELO 

READAPTAÇÃO 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

3 47923/2021 MARIA JOSE VIANA DA 
SILVA 

AUXILIO DOENÇA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
10/08/2021 E TERMINO 
10/10/2021 

4 79103/2021 MARIZA GOMES DA SILVA 
AUXILIO DOENÇA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
03/08/2021 E TERMINO 
03/10/2021 

5 87002/2021 POLLYANA GUIMARAES 
DE ALENCAR 

LICENÇA MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

6 86523/2021 WEDJA COSTA DO 
NASCIMENTO 

LICENÇA MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

 
Publique-se, 
Dê-se ciência.           
 

Santa Rita, 08 de setembro de 2021. 
 

EDILENE DA SILVA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
EXPEDIENTE N° 031/2021 – SME/SR 
 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos artigos 171, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 24/200, publicada no DOE nº 1326, de 31 de agosto de 2020, 
 
RESOLVE: 
 

ITEM PROCESSO 
N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO 

1 49071/2021 BERNADETE MATIAS DE 
ARAUJO 

LICENÇA 
MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
17/08/2021 E TERMINO 
17/10/2021 

2 40939/2021 CARLOS ALBERTO DE 
MELO BRITO 

AUXILIO 
DOENÇA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
23/08/2021 E TERMINO 
23/09/2021 
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3 26357/2021 CLECIA MARIA DE 
FRANÇA CORREIA 

READAPTAÇÃO 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

4 77772/2021 EDVIRGENS MORAIS DE 
M DUARTE 

LICENÇA 
MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
14/08/2021 E TERMINO 
14/09/2021 

5 1006/2021 FLAVIA HELENA DA 
SILVA 

LICENÇA 
MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
12/08/2021 E TERMINO 
12/10/2021 

6 2371/2021 FLAVIA SOUSA DE SENA 

LICENÇA 
MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
28/08/2021 E TERMINO 
11/09/2021 

7 90112/2021 JOANA DARQUE 
FRANCISCA FERREIRA 

READAPTAÇÃO 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
18/08/2021 E TERMINO 
18/12/2021 

8 56326/2021 LUCIELYS ASSUNÇÃO 
COSTA MAGALHÃES 

READAPTAÇÃO 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
12/07/2021 E TERMINO 
12/07/2022 

9 10006/2021 
LUCINEIDE MARIA 
NASCIMENTO 
NOGUEIRA 

AUXILIO 
DOENÇA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
16/08/2021 E TERMINO 
16/09/2021 

10 26926/2021 MARIA DAS DORES 
JOAQUIM DA SILVA 

LICENÇA 
MEDICA 
SEC. DE 
EDUCAÇÃO 

DEFERIDO COM INICIO 
28/08/2021 E TERMINO 
28/11/2021 

 
Publique-se, 
Dê-se ciência.           
 

Santa Rita, 08 de setembro de 2021. 
 

EDILENE DA SILVA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 

PODER EXECUTIVO 
Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 
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