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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
 
  

LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2019 

Dispõe sobre os vencimentos 

dos Profissionais da Educação 

e dá outras providências. 

 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por Lei, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º - Os vencimentos constantes nos 

anexos I, II e III de que trata o art. 56 da Lei 

Complementar nº 001/2010, de 02 de junho de 

2010, passam a ser fixados nos anexos, I, II e III 

desta Lei. 

 § 1º - Os valores em reais (R$) 

estabelecidos de uma subclasse para outra, ou 

de um nível para outro, dentro de uma mesma 

classe, terão por valores de diferenciação: 

 

I- de uma subclasse para outra, o 

percentual de 10%; 

II- de um nível para outro, tomando 

por base o inicial, os percentuais 

de 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 

21%, 24% e 27%. 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

dia 1º de janeiro de 2019. 

 Art. 3º - Ficam revogadas as disposições 

em contrário. 

Solânea-PB, 15 de Março de 2019. 

 
 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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LEI COMPLEMENTAR 001/2019 
  

ANEXO I 

 

NÍVEL 

CLASSE 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

A1 1.918,30 1.975,85 2.033,40 2.090,95 2.148,50 2.206,04 2.263,59 2.321,14 2.378,69 2.436,24 

A2 2.110,13 2.173,43 2.236,74 2.300,04 2.363,35 2.426,64 2.489,95 2.553,25 2.616,56 2.679,86 

A3 2.321,14 2.390,77 2.460,41 2.530,04 2.599,69 2.669,30 2.738,94 2.808,57 2.878,22 2.947,85 

A4 2.553,25 2.629,85 2.706,45 2.783,04 2.859,66 2.936,23 3.012,83 3.089,43 3.166,04 3.242,63 

A5 2.808,58 2.892,83 2.977,09 3.061,34 3.145,63 3.229,85 3.314,11 3.398,37 3.482,64 3.566,89 

 

ANEXO II 

 

NÍVEL 

CLASSE 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

B1 2.110,13 2.173,43 2.236,74 2.300,04 2.363,35 2.426,64 2.489,95 2.553,25 2.616,56 2.679,86 

B2 2.321,14 2.390,77 2.460,41 2.530,04 2.599,69 2.669,30 2.738,94 2.808,57 2.878,22 2.947,85 

B3 2.553,25 2.629,85 2.706,45 2.783,04 2.859,66 2.936,23 3.012,83 3.089,43 3.166,04 3.242,63 

B4 2.808,58 2.892,83 2.977,09 3.061,34 3.145,63 3.229,85 3.314,11 3.398,37 3.482,64 3.566,89 

 

ANEXO III 

NÍVEL 

CLASSE 

I II    III IV V VI VII VIII IX X 

C1 2.110,13 2.173,43 2.236,74 2.300,04 2.363,35 2.426,64 2.489,95 2.553,25 2.616,56 2.679,86 

C2 2.321,14 2.390,77 2.460,41 2.530,04 2.599,69 2.669,30 2.738,94 2.808,57 2.878,22 2.947,85 

C3 2.553,25 2.629,85 2.706,45 2.783,04 2.859,66 2.936,23 3.012,83 3.089,43 3.166,04 3.242,63 

C4 2.808,58 2.892,83 2.977,09 3.061,34 3.145,63 3.229,85 3.314,11 3.398,37 3.482,64 3.566,89 

 

   Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 de março de 2019.  

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

  

LEI Nº 001/2019 

 

Estabelece piso salarial 

para os Agentes 

Comunitários de Saúde 

e Agentes de Combate 

às Endemias do 

Município de Solânea e 

dá outras providências. 

  

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SOLÂNEA, Estado da Paraíba, 

no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por Lei, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Estabelece piso salarial para os 

Agentes Comunitários de Saúde - ACS e 

Agentes de Combate às Endemias - ACE do 

Município de Solânea, no valor de R$ 1.250,00 

(Um mil e duzentos e cinquenta reais) mensais, 

conforme estabelecido pela Lei Federal nº 

13.708, de 14 de agosto de 2018. 

 
§ 1º É exigida a jornada de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais para garantia do piso 

salarial estabelecido no caput. 

§ 2º O trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias deverá ser integralmente 

dedicado a ações e serviços de promoção da 

saúde, vigilância epidemiológica e combate a 

endemias em prol das famílias e comunidades 

assistidas, dentro dos respectivos territórios de 

atuação, segundo atribuições previstas em Lei. 

 
Art. 2º - O cumprimento do piso salarial 

estabelecido no artigo anterior, fica vinculado 

aos repasses financeiros específicos ao caso, 

oriundos do Governo Federal, observadas as 

disposições dos artigos 9º-C, D e E da Lei 

11.350 de 05 de outubro de 2006. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 
          Art. 4º - Ficam revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 15 de março de 2019. 

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

 

Lei nº 002/2019 

 

“Dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento 
efetivo, alteração na 
quantidade de cargos já 
existentes no quadro 
permanente de 
servidores do Município, 
na forma que indica e dá 
outras providências.” 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE 

SOLÂNEA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Solânea aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º - Ficam criados no quadro 

permanente de provimento efetivo os cargos 

constantes no Anexo I desta Lei. 

 

 §1º - As atribuições dos cargos ora 

criados são as constantes no Anexo I.  

 §2º - Os cargos criados serão 

preenchidos mediante concurso público, ficando 

seus ocupantes subordinados ao Regime Geral 

de Previdência Social. 

 

 Art. 2º - Fica alterado o Anexo I da 

Lei 014/2010, que passa a ter a redação do 

Anexo II desta Lei. 

 Art. 3º - Os novos servidores que 

vierem a ocupar cargos no quadro permanente 

do município de Solânea, quando abrangidos 

por Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, 

não farão jus ao adicional de anuênio. 

 Art. 4º - As despesas inerentes à 

execução da presente lei correrão por conta de 

verbas próprias constantes no orçamento 

vigente, suplementadas se necessário. 

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 

de março de 2019.  

 

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ANEXO I 

NÍVEL BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE CARGO JORNADA VENCIMENTO INICIAL (R$) 

10 MONITOR DE CRECHE 40 horas 998,00 

06 MOTORISTAS (CATEGORIA “D”) 40 horas 998,00 

03 OPERADOR DE MÁQUINAS 40 horas 998,00 

03 PORTEIRO  40 horas 998,00 

03 SERVENTE DE PEDREIRO 40 horas 998,00 

03 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 40 horas 998,00 

QUANTIDADE CARGO JORNADA VENCIMENTO INICIAL (R$) 

02 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 40 horas 998,00 

10 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – 1ª FASE 

30 horas 1.918,30 

01 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL ( AEE) 

30 horas 1.918,30 

QUANTIDADE CARGO JORNADA VENCIMENTO INICIAL (R$) 

01 MÉDICO VETERINÁRIO 40 horas 1.600,00 

02 PROCURADOR JURÍDICO 40 horas 1.600,00 

02 PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E 

LITERATURA – Classe B1 

30 horas 2.110,13 

03 PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA-  Classe B1 

30 horas 2.110,13 

02 PROFESSOR DE LINGUA 
INGLESA-  Classe B1 

30 horas 2.110,13 

01 PROFESSOR DE CIÊNCIAS-  

Classe B1 

30 horas 2.110,13 

02 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA-  Classe B1 

30 horas 2.110,13 

01  PROFESSOR DE ARTES-  
Classe B1 

30 horas 2.110,13 
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Atribuições dos Cargos: 

  

MONITOR DE CRECHE  

 

Apoiar o educador nas ações de cuidar e 

educar, procurando se espelhar em sua maneira 

de agir, falar e gesticular; auxiliar as crianças na 

higiene pessoal, sempre que necessário e nos 

horários estabelecidos pela coordenação da 

creche; Colaborar com o educador na hora do 

repouso, organizando os colchonetes, lençóis, 

travesseiros e fronhas, para maior conforto das 

crianças; Responsabilizar-se pelas crianças que 

aguardam os pais após o horário de saída da 

creche, zelando pela sua segurança e bem-

estar; Fazer a limpeza e desinfecção dos 

brinquedos e demais equipamentos de 

recreação; Oferecer e/ou administrar 

alimentação as crianças nos horários pré-

estabelecidos, de acordo com o cardápio 

estipulado por faixa etária; Cuidar da 

higienização das crianças visando à saúde e 

bem estar; Estimular a participação das crianças 

nas atividades de grupo como jogos e 

brincadeiras, visando o desenvolvimento das 

mesmas; Fazer anotações nas agendas das 

crianças relatando os acontecimentos do dia 

para manter as mães informadas; Auxiliar nas 

atividades pedagógicas de acordo com a 

orientação da professora; Zelar e controlar os 

objetos e roupas individuais das crianças e da 

creche; Executar atividades correlatas. 

MOTORISTA “D” 

 

Conduzir veículos automotores, inclusive os que 

exigem apenas categoria de habilitação B ou C, 

destinados ao transporte de passageiros e/ou 

cargas; recolher o veículo à garagem ou local 

destinado quando concluída a jornada do dia; 

manter os veículos em perfeitas condições de 

funcionamento; fazer reparos de emergência; 

zelar pela conservação do veículo que lhe for 

entregue; promover o abastecimento de 

combustíveis, água e óleo; verificar o 

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, 

faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 

direção; providenciar a lubrificação quando 

indicada; verificar o grau de densidade e nível 

de água da bateria, bem como, a calibração dos 

pneus; tratar os passageiros com respeito e 

urbanidade; manter atualizado o documento de 

habilitação profissional e do veículo; executar 

outras tarefas afins. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

 

Ter habilitação exigida pelo Código Nacional de 

Trânsito, manejar e operar máquinas em geral, 

como tratores, retro-escavadeira, 

motoniveladora, pá-carregadeira, acionando 

comandos e dispositivos; Zelar pela 

manutenção da máquina, acompanhando 

painéis indicadores, acionando mecânico 
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quando necessário, para assegurar o bom 

funcionamento e a segurança das operações. 

 

PORTEIRO 

 

Zelar pela guarda do patrimônio municipal e 

exercer serviço de vigilância; Percorrer 

sistematicamente inspecionando as 

dependências dos prédios em que estiver de 

serviço; Proibir a entrada de pessoas estranhas 

e outras anormalidades no recinto; Controlar 

fluxo de pessoas, identificando, orientando e 

encaminhando-as para os lugares desejados; 

Escoltar pessoas e mercadorias aos seus 

destinos dentro do perímetro da unidade 

funcional; Fazer manutenções simples nos 

locais de trabalho; Orientar na entrada e saída 

de pessoas, zelando pelo bem estar e 

integridade física. Executar atividades 

correlatas e as por ordem de seu superior. 

 

SERVENTE DE PEDREIRO  

 

Executar tarefas manuais simples na 

construção civil; Escavar valas; Proceder a 

mistura de massa de cimento, areia, cal e 

transportá-la, bem como outros materiais, até o 

local a ser usado; Auxiliar sempre o Pedreiro em 

suas atividades; Auxiliar na execução de 

serviços de reformas e acabamentos; Executar 

outras tarefas correlatas às acima descritas, a 

critério do seu superior imediato. 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

Realizar a atenção em saúde bucal individual e 

coletiva das famílias, indivíduos e a grupos 

específicos, atividades em grupo na UBS e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio 

e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações entre outros), segundo 

programação e de acordo com suas 

competências técnicas e legais; Coordenar a 

manutenção e a conservação dos 

equipamentos odontológicos; Acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades referentes à 

saúde bucal com os demais membros da 

equipe, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar; Apoiar as 

atividades dos ACE e dos ACS nas ações de 

prevenção e promoção da saúde bucal; 

Participar do treinamento e capacitação de 

técnico em saúde bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à 

saúde; Participar das ações educativas atuando 

na promoção da saúde e na prevenção das 

doenças bucais; Participar da realização de 

levantamentos e estudos epidemiológicos, 

exceto na categoria de examinador; Realizar o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde 

bucal; Fazer remoção do biofilme, de acordo 

com a indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista; Realizar fotografias e tomadas de uso 
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odontológico exclusivamente em consultórios 

ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no 

preparo cavitário materiais odontológicos na 

restauração dentária direta, sendo vedado o uso 

de materiais e instrumentos não indicados pelo 

cirurgião-dentista; Auxiliar e instrumentar o 

cirurgião-dentista nas intervenções clínicas e 

procedimentos demandados pelo mesmo; 

Realizar a remoção de sutura conforme 

indicação do Cirurgião Dentista; Executar a 

organização, limpeza, assepsia, desinfecção e 

esterilização do instrumental, dos equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; 

Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo 

operatório, antes e após atos cirúrgicos; Aplicar 

medidas de biossegurança no armazenamento, 

manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; Processar filme radiográfico; 

Selecionar moldeiras; Preparar modelos em 

gesso; Manipular materiais de uso odontológico; 

Exercer outras atribuições que sejam de 

responsabilidade na sua área de atuação. 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

Fiscalizar obras e construções que se realizam 

no município, adotando medidas de correção de 

irregularidades e coibitórias de 

clandestinidades. Fiscalizar todos e quaisquer 

prédios e estabelecimentos abertos ao público 

no território municipal, adotando medidas de 

correção de irregularidades, bem como verificar 

a situação do lixo urbano, sua destinação pelo 

munícipe e seu acondicionamento. Autuar 

infrações e tomar providências para punição dos 

responsáveis, e todas as demais tarefas afins. 

Lavrar autos de infração por contravenção às 

posturas do município; Exercer a fiscalização do 

comércio ambulante, verificando a regularidade 

do licenciamento, trânsito estacionamento e 

numeração de ambulantes e de bancas ou 

caminhões-feira; Apreender por infração à leis e 

regulamentos, mercadorias, animais e objetos 

expostos, negociados ou abandonados nas ruas 

e logradouros públicos; Verificar a colocação de 

andaimes, tapumes e coretos, bem como a 

descarga de materiais na via pública; Comunicar 

quaisquer irregularidades na manutenção e 

conservação de obras municipais e na 

prestação de serviços públicos sujeitos a 

fiscalização municipal, tomando providências 

imediatas nos casos que requeiram urgência; 

Registrar o início, o encerramento as alterações 

ocorridas nas atividades comerciais e industriais 

e de instalações domiciliares, para posterior 

notificação, por parte do órgão fazendário; 

Exercer repressão às construções clandestinas, 

fazendo comunicações, intimações e embargos; 

Comunicar o início e o término de construções e 

demolições de prédios; Vistoriar prédios; Intimar 

proprietários a construir muros e calçadas; 

Efetuar notificações e quaisquer outras 

diligências solicitadas por órgão da Prefeitura; 

Comunicar fugas d’àgua, obstrução de esgotos, 

defeitos na rede de iluminação pública, 

calçamento de via pública, queda de árvores e 

danos em jardins públicos, inclusive quanto à 

limpeza; Informar requerimentos de localização 
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de comércio; prestar informações em processos 

relacionados com suas atividades; Auxiliar no 

lançamento de impostos em geral; Colaborar na 

alteração e revisão de tributos municipais; 

Colaborar com o cumprimento do Código de 

Obras e o Código de Posturas do Município; 

Colaborar com a limpeza e organização do local 

de trabalho; Executar outras atividades 

correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 

superior imediato. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1ª 

FASE 

 

Planejar, coordenar e executar atividades 

pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

Ministrar aula nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; Elaborar e executar o plano anual 

de trabalho em sintonia com as diretrizes da 

Política Educacional do Município e com o 

Projeto Pedagógico da Unidade Educacional; 

Participar de atividades de formação continuada 

promovidas pela Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer; Participar de atividades de 

avaliação do rendimento escolar dos alunos; 

Produzir e sistematizar material pedagógico; 

Manter atualizados os registros de aula, de 

frequência e de aproveitamento escolar do 

aluno; Acompanhar e zelar pela frequência do 

aluno à escola; Participar de reuniões e outras 

atividades programadas pelas unidades 

educacionais e pelas unidades administrativas 

da Secretaria de Educação, Esporte e lazer; 

Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o 

regimento da escola e o calendário escolar; 

Participar do processo de avaliação da unidade 

educacional; Fortalecer a gestão democrática 

das unidades educacionais; Orientar e 

acompanhar o trabalho do estagiário; Participar 

do plano global da unidade educacional; 

Constatar necessidades e encaminhar o 

educando aos setores específicos de 

atendimento; Participar de atividades cívicas e 

de promoções internas e externas; Manter-se 

atualizado sobre a legislação de ensino; Zelar 

pela disciplina e pelo material docente. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Garantir o acesso, a permanência e o 

desenvolvimento pedagógico de todos alunos 

com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação, considerando suas 

especificidades; participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; Elaborar e cumprir o plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; Zelar pela 

aprendizagem dos alunos, dando condições 

para a manutenção da saúde física e psíquica 

dos alunos; Estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor 

rendimento; Ministrar os dias letivos e horas 

aula estabelecidos, além de participar 
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integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; Colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; Executar o trabalho diário de forma 

a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem; 

Manter com os colegas o espírito de 

colaboração e solidariedade indispensável à 

eficiência da obra educativa; Realizar com 

clareza, precisão e presteza, toda escrituração 

referente à execução da programação, 

frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar 

pela conservação dos bens materiais, limpeza e 

o bom nome da escola; Executar as demais 

normas estabelecidas no regimento escolar, nas 

diretrizes emanadas dos órgãos superiores e 

legislação federal, estadual e municipal. 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Planejar, organizar, supervisionar e executar 

programas de defesa sanitária, proteção, 

aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, 

realizando estudos e pesquisas, aplicando 

medicamentos, dando consultas, fazendo 

relatórios, exercendo fiscalização e 

empregando outros métodos, para assegurar a 

sanidade do rebanho, a produção racional e 

econômica de alimentos e a saúde da 

comunidade. O Médico Veterinário ainda 

planeja e desenvolve campanhas e serviços de 

fomento e assistência relacionadas com a 

pecuária e a saúde pública, para favorecer a 

sanidade e a produtividade do rebanho; Elabora 

e executa projetos agropecuários; Programa e 

coordena atividades relativas a higiene de 

alimentos, como inspeção em estabelecimentos 

de maior risco epidemiológico, tais como 

aqueles que industrializam e/ou comercializam 

alimentos de origem animal como frigoríficos, 

supermercados, açougues e outros; Realiza 

inspeções para liberação inicial de licença 

sanitária em indústrias alimentícias tais como: 

massas, biscoitos, salgados, produtos em 

confeitarias e outros; Orienta, inspeciona e 

preenche formulários e requisições de registros 

de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da 

Saúde; Faz a profilaxia, diagnóstico e 

tratamento de doenças animais, realizando 

exames clínicos e de laboratório para assegurar 

a sanidade individual e coletiva desses animais; 

Desenvolve e executa programas de nutrição 

animal, formulando e balanceando as rações 

para aumentar a produtividade; Efetua o 

controle sanitário da produção animal para 

proteger a saúde individual e coletiva da 

população; Programa, planeja e executa 

atividades relativas à educação sanitária junto a 

creches, escolas, orientações ao público 

consumidor e aos moradores rurais quanto a 

importância de saneamento básico e riscos de 

cisticercose; Atua no programa multiprofissional 

de controle de teníases e cisticercose, atuando 

nos focos, inspecionando as condições de 

saneamento básico e orientando sobre a 

doença; Realiza coletas de amostras de 

alimentos em locais de comercialização, 

aleatoriamente e de acordo com a programação 

anual; Orienta a população em geral, sobre 

instalações de estabelecimentos alimentares, 
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legislação sanitária e informações técnicas à 

comerciantes e consumidores; Inspeciona, 

orienta e coleta amostras junto aos produtores 

de hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção “in 

loco” com a finalidade de assegurar a qualidade 

da água, utilizada na irrigação; Recolhe dados e 

emite relatório sobre as atividades do setor de 

vigilância sanitária realizadas mensalmente; 

Participa na elaboração do programa anual de 

atividades do setor; Orienta e acompanha casos 

de zoonoses, agressão por animais e doenças 

causadas por animais para seu devido controle; 

Desenvolve e executa programas de nutrição 

animal, formulando e balanceando as rações 

para baixar o índice de conversão alimentar; 

Colabora na limpeza e organização do local de 

trabalho; Executa outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

PROCURADOR JURÍDICO 

Representar em juízo ou fora dele a parte de 

que é mandatário, nas ações em que estes 

forem réus, autores ou interessados; 

acompanhar processos, prestar assistência 

jurídica, apresentando recursos em qualquer 

instância, comparecendo a audiências e outros 

atos para defender direitos ou interesses; 

estudar a matéria jurídica e de outra natureza, 

consultando leis, jurisprudências e outros 

documentos para adequar os fatos à legislação 

aplicável; preparar defesas ou acusações 

arrolando e correlacionando os fatos aplicando 

o procedimento adequado; acompanhar e 

estudar processos em todas as suas fases; 

redigir e elaborar documentos jurídicos, 

peticionários, minutas e informações sobre 

qualquer natureza administrativa, fiscal, 

trabalhista, cível, comercial, penal e outras, 

aplicando a legislação, forma e terminologia 

adequada ao assunto em questão para garantir 

seus trâmites até a decisão judicial; assessorar 

assuntos de natureza técnica especializada, 

elaborando estudos, contratos ou pareceres; 

patrocinar a defesa e os interesses do Ente pelo 

qual foi Contratado em causas judicial e 

extrajudicialmente, por determinação do 

Presidente; executar outras tarefas correlatas 

que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato. 

PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR – Classe 

B1 

Planejar, ministrar aulas e orientar a 

aprendizagem; Participar no processo de 

planejamento das atividades da escola; 

Contribuir para o aprimoramento da qualidade 

do ensino; Colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; Atualizar-se em sua área de 

conhecimentos e manter-se atualizado sobre a 

legislação do ensino. 

Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 de 

março de 2019.  

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ANEXO II 

CARGO QUANTIDADE VENCIMENTO INICIAL (R$) - 

(40 HORAS) 

MÉDICO 20 7.600,00 

ENFERMEIRO 20 2.700,00 

ODONTÓLOGO 15 2.700,00 

PSICÓLOGO 03 1.600,00 

FISIOTERAPEUTA 03 1.600,00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 01 1.600,00 

FARMACÊUTICO 02 1.600,00 

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 01 1.600,00 

NUTRICIONISTA 02 1.600,00 

FONOAUDIÓLOGO 02 1.600,00 

ASSISTENTE SOCIAL 05 1.600,00 

AVALIADOR FÍSICO 02 1.600,00 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 20 998,00 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 01 998,00 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 01 998,00 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

01 998,00 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 83 1.250,00 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40 1.250,00 

            Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 de março de 2019.  

 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 
Lei nº 003/2019 

 

“Autoriza o Executivo 

Municipal realizar 

concurso público para 

provimento de cargos 

efetivos do Município e 

dá outras 

providências.” 

 

               O PREFEITO 

MUNICIPAL DE SOLÂNEA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara Municipal de Solânea 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo 

Municipal, autorizado realizar Concurso Público 

de provas e títulos para admissão de pessoal 

para o quadro efetivo de servidores no 

município, submetidos ao Regime Estatutário,  

de acordo com o que dispõe o art. 37, II da 

Constituição Federal. 

 Parágrafo Único – As vagas para 

preenchimento são as constantes no Anexo 

Único desta Lei. 

 Art. 2º - A responsabilidade pelas 

regras do referido concurso será de empresa 

devidamente contratada para este fim, sob a 

égide da Lei n° 8.666/93 e demais normas 

vigentes concernentes ao caso. 

 Art. 3º - Os recursos para fazer 

frente às despesas oriundas desta Lei são os do 

Orçamento Geral do Município. 

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 de 

março de 2019 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
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Lei nº 003/2019 

 

ANEXO ÚNICO 

NÍVEL BÁSICO 

CARGO VAGAS JORNADA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MERENDEIRO 05 40 HORAS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SERVENTE 05 40 HORAS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - VIGILANTE 08 40 HORAS 

COVEIRO 02 40 HORAS 

ELETRICISTA 02 40 HORAS 

MONITOR DE CRECHE 10 40 HORAS 

MOTORISTAS (CATEGORIA “D”) 06 40 HORAS 

OPERADOR DE MÁQUINAS 03 40 HORAS 

PEDREIRO 02 40 HORAS 

PORTEIRO 03 40 HORAS 

SERVENTE DE PEDREIRO 03 40 HORAS 

 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO VAGAS JORNADA 

AGENTE ADMINISTRATIVO 08 40 HORAS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 03 40 HORAS 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 02 40 HORAS 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 02 40 HORAS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA–1ª FASE–A1 10 40 HORAS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – AEE 01 40 HORAS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08 40 HORAS 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 03 40 HORAS 
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NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO VAGAS JORNADA 

ENFERMEIRO 02 40 HORAS 

FARMACÊUTICO 02 30 HORAS 

FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO 01 30 HORAS 

MÉDICO 06 40 HORAS 

MÉDICO VETERINÁRIO 01 40 HORAS 

ODONTÓLOGO 10 40 HORAS 

PROCURADOR JURÍDICO 02 40 HORAS 

PROFESSOR DE LÍNG. PORTUGUESA – Classe B1 02 30 HORAS 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA -  Classe B1 0 30 HORAS 

PROFESSOR DE LINGUA INGLESA -  Classe B1 01 30 HORAS 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS -  Classe B1 01 30 HORAS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA -  Classe B1 01 30 HORAS 

PROFESSOR DE ARTES -  Classe B1 01 30 HORAS 

 

Prefeitura Municipal de Solânea - Gabinete do Prefeito, em 15 de março de 2019. 

 

 
 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 

Lei nº 004/2019 

 

 

Ratifica o protocolo 

de intenções e 

autoriza o ingresso do 

Município de Solânea 

no Consórcio 

Intermunicipal para o 

Desenvolvimento 

Urbano (CIMDURB) e 

dá outras 

providências. 

. 

               O PREFEITO MUNICIPAL DE 

SOLÂNEA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Solânea aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º - Fica ratificado na íntegra o 

protocolo de intenções Consórcio Intermunicipal 

para o Desenvolvimento Urbano (CIMDURB), 

em anexo. 

Art. 2º - Fica autorizado o ingresso do 

Município de Solânea no Consórcio 

Intermunicipal para o Desenvolvimento Urbano 

(CIMDURB), nos termos do protocolo de 

intenções. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Solânea, em 15 de 

março de 2019.  

 

                

Kayser Nogueira Pinto Rocha 

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 
Lei nº 005/2019 

 

Dispõe sobre a 

criação do serviço de 

acolhimento em 

família acolhedora, 

que deve ser 

prioritário ao 

acolhimento 

institucional, de 

acordo com o Art. 34, 

§ 1º, do ECA. 

 

               O PREFEITO MUNICIPAL 

DE SOLÂNEA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Solânea aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° - Fica instituído no Município de Solânea-

PB o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar 

destinado à garantia de direitos de crianças, 

adolescentes e, excepcionalmente, de jovens 

entre 18 e 21 anos de idade, afastados da família 

de origem por meio da medida de proteção 

prevista no art. 101, inciso VIII, da Lei n° 

8.069/1990 – Estatuto da  Criança e do 

Adolescente, determinada pela autoridade 

judiciária competente. 

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I – acolhimento: medida protetiva prevista no 

art. 101, incisos VII e VIII, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, caracterizada pelo 

breve e excepcional afastamento da criança ou 

do adolescente da sua família natural ou extensa 

com vista à sua proteção integral; 

II – família natural: a comunidade formada pelos 

pais ou qualquer deles e seus descendentes, nos 

termos do art. 25 do ECA; 

III – família extensa ou ampliada: aquela que se 

estende para além da unidade de pais e filhos ou 

da unidade do casal, formada por parentes 

próximos, com os quais a criança e o 

adolescente convivem e mantêm vínculos de 

afinidade e afetividade, nos termos do parágrafo 

único do art. 25 do ECA; 

IV – família acolhedora: qualquer pessoa ou 

família, previamente cadastrada, avaliada e 

capacitada pelo Serviço de Acolhimento Familiar, 

que se disponha a acolher criança ou 

adolescente em seu núcleo familiar, sem 

intenção de realizar adoção; 

V – bolsa-auxílio: é o valor em dinheiro a ser 

concedido à família acolhedora, por cada criança 

ou adolescente acolhido, para prestar apoio 

financeiro nas despesas do acolhido; 

 

CAPÍTULO II 
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DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
FAMILIAR 

 
 

Art. 3° - O Serviço Municipal de Acolhimento 

Familiar, a fim de assegurar a proteção integral 

das crianças e dos adolescentes, terá como 

objetivos: 

I – garantir o direito fundamental à convivência 

familiar e comunitária de crianças e 

adolescentes, possibilitando a reconstrução e o 

fortalecimento dos vínculos e o rompimento do 

ciclo de violação dos direitos; 

II - atuar em conjunto com os demais atores do 

Sistema de Garantia de Direitos para promover 

o acolhimento de crianças e adolescentes 

afastados temporariamente de sua família 

natural ou extensa/ampliada, por meio da 

medida de proteção prevista no art. 101, inciso 

VIII, da Lei nº 8.069/1990, determinada pela 

autoridade competente, em família acolhedora, 

para garantir a proteção integral preconizada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 

III – proporcionar atendimento individualizado a 

crianças e adolescentes afastados de suas 

famílias naturais ou extensas/ampliadas, tendo 

em vista seus retornos às suas respectivas 

famílias quando possível, ou a inclusão em 

família substituta; 

IV – contribuir para superação da situação vivida 

por crianças ou adolescentes, com menor grau 

de sofrimento e perda, preparando-os para 

reintegração familiar, a colocação em família 

substituta, ou para a vida autônoma no caso dos 

adolescentes; 

V- articular com a rede socioassistencial e com 

as demais políticas públicas a fim de 

potencializar o cuidado e a proteção por parte 

das famílias acolhedoras e das famílias naturais 

e extensas. 

Art. 4º - A gestão do Serviço de Acolhimento 

Familiar é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, que 

contará com a articulação e envolvimento dos 

atores do Sistema de Garantia dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes, notadamente: 

I – Poder Judiciário do Estado da Paraíba; 

II – Ministério Público do Estado do Paraíba; 

III – Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

IV – Órgãos municipais gestores das políticas de 

Assistência Social (CREAS e CRAS), Educação, 

Saúde, Habitação, Esporte, Cultura, Lazer e 

Trabalho; 

VI – Conselhos Tutelares. 

Art. 5º -  O Serviço é destinado a crianças e 

adolescentes entre zero e dezoito anos de idade 

e, excepcionalmente, a jovens entre 18 (dezoito) 

e 21 (vinte e um) anos de idade, dependendo, 

nestes casos, de parecer técnico em que deverá 

constar o grau de autonomia alcançado pelo 

acolhido, a fim de se definir a necessidade de 

manutenção até os 21 (vinte e um) anos de 

idade, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 
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8069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Art. 6º - O Serviço de Acolhimento Familiar 

atenderá crianças e adolescentes do Município 

de Solânea que tenham seus direitos ameaçados 

ou violados e que necessitem de proteção, 

sempre com determinação judicial. 

Art. 7º - A inclusão da criança ou do 

adolescente no Serviço de Acolhimento Familiar 

será realizada mediante determinação da 

autoridade competente. 

§ 1º. Os profissionais do Serviço de Acolhimento 

Familiar farão contato com as famílias 

acolhedoras habilitadas ao acolhimento, 

observadas as características e as necessidades 

da criança ou do adolescente. 

§ 2º. A duração do acolhimento varia de acordo 

com a situação apresentada e poderá ser 

interrompida por ordem judicial. 

 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS 

 

Art. 8º - O Serviço de Acolhimento Familiar 

contará com Recursos Orçamentários e 

Financeiros alocados no orçamento da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

podendo contar de forma complementar com 

recursos dos Fundos para Infância e 

Adolescência - FIA e de parcerias com o Estado 

e a União. 

Art. 9º - Os recursos alocados no Serviço de 

Acolhimento Familiar serão  destinados  a 

oferecer:  

I – Bolsa-Auxílio para as famílias acolhedoras; 

   

II - Capacitação continuada para a Equipe 

Técnica e de Apoio, preparação e formação das 

Famílias Acolhedoras; 

III – Acompanhamento e trabalho de 

reintegração familiar junto à família de origem; 

IV - Espaço físico adequado e equipamentos 

necessários para os profissionais prestarem 

atendimento e acompanhamento às famílias do 

Serviço; 

V – Manutenção dos vencimentos da equipe 

técnica e de apoio; 

VI – Manutenção de veículos disponibilizados 

para o Serviço. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal, por 

meio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, autorizado a editar 

normas e procedimentos de execução e 

fiscalização do Serviço Municipal de Acolhimento 

Familiar, por meio de Decretos, que deverão 

seguir a legislação nacional, bem como as 

políticas, planos e orientações dos demais 

órgãos oficiais. 
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Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a celebrar parcerias com 

organizações da sociedade civil e termos de 

convênio com outros órgãos públicos, na forma 

da legislação vigente, a fim de possibilitar a 

plena execução das atividades do Serviço 

Municipal de Acolhimento Familiar. 

Art. 12 - O Poder Executivo deverá 

compatibilizar a quantidade de famílias 

acolhedoras e de crianças e adolescentes 

acolhidos com as dotações orçamentárias 

existentes. 

 

CAPÍTULO V 

DA EQUIPE TÉCNICA E COORDENAÇÃO 

DO SERVIÇO 

 

Art. 13 - O Serviço de Acolhimento Familiar de 

Solânea-PB será coordenado por servidor do 

Município de Solânea-PB, com formação de nível 

superior, indicado pela Secretaria Municipal de 

desenvolvimento Social. 

Art. 14 - A Equipe Técnica do Serviço de 

Acolhimento Familiar do Município de Solânea-

PB, será formada por servidores do Município, os 

quais atuarão exclusivamente no serviço, e será 

composta na forma das Resoluções do CNAS nº 

269, de 13 de dezembro de 2006; nº 017, de 20 

de junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, 

sem prejuízo de outras resoluções e leis que 

vierem a ser instituídas. 

 

 

Art. 15 - São atribuições da Coordenação do 

Serviço de Acolhimento Familiar, sem prejuízo 

das demais atribuições não especificadas nesta 

lei: 

I – enviar o Termo de Adesão e o Termo de 

Desligamento da família acolhedora para a 

Divisão de Proteção Social Especial de Média e 

Alta Complexidade  da SMDS; 

II – encaminhar em tempo hábil relatório mensal 

à Divisão Administrativa e Financeira da SMDS, 

extraído do Sistema de Informação da Política de 

Assistência Social, no qual deverão constar: data 

da inserção da família acolhedora; nome do 

responsável; RG do responsável; CPF do 

responsável; endereço da família acolhedora; 

nome da criança(s)/adolescente(s) acolhido(s); 

data de nascimento; número da medida de 

proteção; período de acolhimento; se a criança 

e/ou adolescente necessita de cuidados 

especiais; valor a ser pago;  

III – encaminhar em tempo hábil à Divisão 

Administrativa e Financeira da SMDS relação de 

nome das famílias, nome do banco e número da 

agência e da conta bancária para depósito do 

bolsa-auxílio; 

IV - remeter mensalmente relatório, indicando 

todos os acolhidos no Serviço, ao Juiz 

competente; 

V - prestar informações ao Ministério Público e à 

autoridade judiciária competente sobre as 

crianças acolhidas; 
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VI – encaminhar à autoridade judiciária 

competente o PIA (Plano Individual de 

Atendimento) de todas as crianças e 

adolescentes acolhidos; 

VII - cumprir as obrigações previstas nesta Lei, 

bem como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, as orientações técnicas para 

os Serviços de Acolhimento e legislações  

normativas Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS); 

VIII – monitorar  supervisionar e orientar a 

Equipe Técnica e de Apoio na execução do 

Serviço; 

IX -  acompanhar e monitorar a inserção, a 

permanência e o desligamento das Famílias 

Acolhedoras. 

Art. 16 - São atribuições da Equipe Técnica, 

sem prejuízo das demais não especificas nesta 

lei: 

I – cadastrar, avaliar e preparar as famílias 

acolhedoras; 

II - acompanhar as famílias acolhedoras, família 

natural e extensa/ampliada, crianças e 

adolescentes durante o acolhimento; 

III - acompanhar as crianças e famílias nos casos 

de reintegração familiar ou de adoção; 

IV – elaborar e acompanhar a execução do PIA 

(Plano Individual de Atendimento) de todas as 

crianças e adolescentes após o acolhimento; 

V – acompanhar sistematicamente à família 

acolhedora, a criança ou o adolescente acolhido 

e a família natural e/ou extensa/ampliada, 

contando com o apoio dos demais integrantes 

da rede de atenção e proteção social; 

VI – monitorar as visitas entre crianças, 

adolescentes, família natural e ou extensa e 

família acolhedora. 

§ 1º. Sempre que solicitado pela autoridade 

judiciária, a Equipe Técnica prestará 

informações sobre a situação da criança acolhida 

e informará sobre a possibilidade ou não de 

reintegração familiar, bem como providenciará a 

realização de relatório com apontamento das 

vantagens e desvantagens da medida, com 

vistas a subsidiar as decisões judiciais. 

§ 2º. Quando entender necessário, a Equipe 

Técnica prestará informações ao Juiz sobre a 

situação da criança acolhida e as possibilidades 

ou não de reintegração familiar. 

CAPÍTULO VI 

DAS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 

 

Art. 17 - A família acolhedora prestará serviço 

de caráter voluntário, o qual não gerará, em 

nenhuma hipótese, vínculo empregatício, 

funcional, profissional ou previdenciário com o 

Município ou com a entidade de execução do 

serviço. 

Art. 18 - Cada família poderá receber apenas 

uma criança ou adolescente por vez, à exceção 

dos grupos de irmãos. 
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Art. 19 - São requisitos para que famílias 

participem do Serviço de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes em família acolhedora: 

I – ser maior de dezoito anos, sem restrição 

quanto ao estado civil; 

II – ser residente no Município há um ano; 

III – não estar habilitado, em processo de 

habilitação, nem interessado em adotar criança 

ou adolescente; 

IV – não ter nenhum membro da família que 

resida no domicílio envolvido com o uso e abuso 

de álcool, drogas ou substâncias assemelhadas; 

V – ter a concordância dos demais membros da 

família que convivem no mesmo domicílio; 

VI – apresentar boas condições de saúde física 

e mental; 

VII – comprovar idoneidade moral e apresentar 

certidão de antecedentes criminais de todos os 

membros que residem no domicilio da família 

acolhedora; 

VIII – comprovar renda familiar; 

IX – possuir espaço físico adequado na 

residência para acolher criança ou adolescente; 

X – parecer psicossocial favorável, expedido pela 

Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento 

Familiar e por outros profissionais da rede, 

quando necessário; 

XI – participar das capacitações (inicial e 

continuada), bem como comparecer às reuniões 

e aderir às orientações da Equipe Técnica do 

Serviço de Acolhimento Familiar; 

Parágrafo Único - Atendidos todos os requisitos 

mencionados neste artigo, a família participante 

do Serviço assinará um Termo de Adesão ao 

Serviço Municipal de Acolhimento Familiar. 

Art. 20 -  O requerimento de cadastro como 

família acolhedora deverá ser instruído com os 

seguintes documentos: 

I - documento de identificação, com foto, de 

todos os membros da família; 

II - certidão de nascimento ou casamento de 

todos os membros da família; 

III - comprovante de residência; 

IV - certidão negativa de antecedentes criminais 

de todos os membros da família que sejam 

maiores de idade; 

V - comprovante de atividade remunerada de 

pelo menos um membro da família; 

VI - cartão do INSS (no caso de beneficiários da 

Previdência Social); 

VII - atestado médico que comprove saúde física 

e mental dos responsáveis. 

Art. 21 – A preparação das famílias cadastradas 

que apresentam interesse para habilitação em 

Família Acolhedora será feita mediante: 

I – participação em capacitação preparatória; 

II - orientação direta às famílias nas visitas 

domiciliares e entrevistas. 
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Art. 22 - As famílias cadastradas e habilitadas 

receberão acompanhamento, preparação 

contínua e orientação sobre os objetivos do 

serviço, a diferenciação com a medida de 

adoção, a recepção, a permanência e o 

desligamento das crianças. 

Art. 23 - São obrigações da família acolhedora: 

I – prestar assistência material, moral, 

educacional e afetiva à criança ou ao 

adolescente; 

II – atender às orientações da Equipe Técnica do 

Serviço de Acolhimento Familiar e participar do 

processo de acompanhamento e capacitação 

continuada; 

III – prestar informações sobre a situação da 

criança ou do adolescente acolhido à Equipe 

Técnica do Serviço de Acolhimento Familiar; 

IV – contribuir na preparação da criança ou do 

adolescente para o retorno à família natural ou 

extensa, e, na impossibilidade, a colocação em 

família substituta, sempre sob orientação da 

Equipe Técnica 

V – comunicar à Equipe Técnica a 

impossibilidade da permanência do acolhido, 

responsabilizando-se pelos cuidados até novo 

encaminhamento, bem como a desistência em 

ser família acolhedora; 

VI - participar dos encontros mensais de estudo 

e troca de experiência com todas as famílias, 

com abordagem sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, questões sociais relativas à 

família de origem, relações intrafamiliares, 

guarda como medida de colocação em família 

substituta, papel da família acolhedora e outras 

questões pertinentes. 

Art. 24 - A família acolhedora e os acolhidos 

serão acompanhados e orientados pela Equipe 

Técnica do Serviço de Acolhimento Familiar. 

Art. 25 - O desligamento da família acolhedora 

poderá ocorrer nas seguintes situações: 

I – solicitação por escrito na qual constem os 

motivos e o prazo para efetivação do 

desligamento, estabelecido em conjunto com a 

Equipe Técnica do Serviço; 

II – descumprimento ou perda dos requisitos 

estabelecidos no art. 19 desta Lei, comprovado 

por meio de parecer técnico expedido pela 

Equipe Técnica do Serviço; 

III – por determinação judicial. 

 

CAPÍTULO VII 

DA BOLSA-AUXÍLIO E DO INCENTIVO 

FISCAL 

Art. 26 - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder às famílias acolhedoras 

uma bolsa-auxílio mensal para cada criança ou 

adolescente acolhido, por meio de depósito 

bancário em conta-corrente indicada para esta 

finalidade pelo membro designado no Termo de 

Guarda e Responsabilidade. 

§ 1º A bolsa-auxílio destina-se ao custeio das 

despesas com o acolhido, as quais 
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compreendem: alimentação, vestuário, 

materiais escolares e pedagógicos, serviços e 

atendimentos especializados complementares à 

rede pública local, atividades de cultura e lazer, 

transporte e demais gastos relativos à garantia 

dos direitos fundamentais previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

§ 2º Cada família receberá bolsa-auxílio mensal, 

no valor per capita equivalente a uma criança ou 

adolescente, à exceção dos grupos de irmãos. 

§ 3º Em caso de acolhimento, pela mesma 

família, de mais de uma criança ou adolescente, 

a quantidade de bolsas-auxílio será 

correspondente ao número de acolhidos. 

§ 4º Em caso de acolhimento de crianças e 

adolescentes com necessidades especiais, 

devidamente comprovadas por meio de laudo 

médico, o valor mensal poderá ser ampliado em 

até 50% do valor estabelecido, considerando as 

seguintes situações: 

I – pessoas usuárias de substâncias psicoativas; 

II – pessoas que convivem com HIV; 

III – pessoas que convivem com neoplasia 

(câncer); 

IV – pessoas com deficiência que não tenham 

condições de desenvolver as atividades da vida 

diária (AVDS) com autonomia; 

V – excepcionalmente, a critério da Equipe 

Técnica do Serviço, pessoas que convivem com 

doenças degenerativas e psiquiátricas. 

§ 5º A Coordenação e a Equipe Técnica do 

Serviço deverão manter em arquivo, na Sede do 

Serviço, os laudos médicos com a descrição das 

necessidades especiais pelo período mínimo de 

10 (dez)anos. 

§ 6º O beneficiário do auxílio, uma vez apto a 

receber o recurso, estará isento da prestação de 

contas dos gastos, no entanto a equipe técnica 

acompanhará sistematicamente o atendimento 

prestado ao acolhido. 

§ 7º A família acolhedora que receber o recurso 

na forma de bolsa-auxílio, mas não cumprir a 

responsabilidade familiar integral da criança ou 

adolescente acolhido, ficará obrigada a ressarcir 

ao erário a importância recebida durante o 

período da irregularidade. 

§ 8º O valor da bolsa-auxílio será de 50% do 

salário mínimo vigente, mensal. 

Art. 27 -  A família acolhedora habilitada no 

Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, 

independentemente de sua condição econômica, 

após receber a criança ou adolescente em sua 

guarda, tem a garantia do recebimento de 01 

(uma) bolsa-auxílio por acolhido, nos seguintes 

termos: 

I – a concessão da bolsa-auxílio será realizada 

mensalmente à família acolhedora após a 

criança ou o adolescente ser entregue aos seus 

cuidados; 

II – a concessão da bolsa-auxílio para a família 

acolhedora deverá ser realizada durante o 

período de acolhimento. Quando se inserir ou se 
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retirar a criança ou o adolescente acolhido da 

família acolhedora no decorrer do mês, pagar-

se-á a esta o valor do mês integral, desde que o 

tempo total de acolhimento seja superior a 28 

(vinte e oito) dias; 

III - nos casos em que o acolhimento seja igual 

ou inferior a 28 (vinte e oito) dias, a família 

receberá a bolsa-auxílio proporcional aos dias de 

permanência; 

IV – os acolhidos que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC ou qualquer outro 

benefício previdenciário ou assistencial, terão 

50% do benefício depositado em conta judicial, 

e, salvo nos casos em houver determinação 

judicial diversa, o restante será administrado 

pela família acolhedora ou extensa que estiver 

com a guarda, visando ao atendimento das 

necessidades do acolhido. 

Parágrafo Único - A interrupção do acolhimento 

familiar, por quaisquer motivos, implica a 

suspensão imediata da concessão da bolsa-

auxílio. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA  FISCALIZAÇÃO 

Art. 28 - O processo de Monitoramento e 

Avaliação do Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora será realizado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, conforme 

preconiza o Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS, por meio do Ciclo de Monitoramento e 

Avaliação contínuo, pela Coordenação e pela 

Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora.  

 

Parágrafo Único - Compete ao Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS, ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, e aos Conselhos 

Tutelares, acompanhar e fiscalizar a 

regularidade do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora, bem como encaminhar ao 

Juiz da Infância e Juventude relatório 

circunstanciado sempre que observar 

irregularidades. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29 - Aplicam-se estas regras, no que 

couber, às entidades conveniadas com o 

Município para execução do Serviço de 

Acolhimento Familiar. 

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 Gabinete do Prefeito de 

Solânea, em 15 de março de 2019. 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

 
Lei nº 006/2019 

 

Dispõe sobre a 

criação de cargos 

de provimento 

em comissão, 

extinção de 

cargos já 

existentes no 

quadro de 

servidores do 

Poder Legislativo 

Municipal e dá 

outras 

providências. 

 

               O PREFEITO MUNICIPAL 

DE SOLÂNEA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Solânea aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 Art. 1º - Ficam criados no 

quadro de servidores da Câmara Municipal de 

Solânea os cargos de Assessor Jurídico, Assessor 

Contábil e Assessor Legislativo, Símbolo CAL – 

Cargos de Assessoramento Legislativo.  

 Parágrafo único – Os cargos 

de que trata o caput deste artigo terão sua forma 

de provimento, quantidade, símbolo, requisitos, 

atribuição e remuneração definidos no anexo I 

desta lei. 

 Art. 2º - Fica extinto o cargo de 

provimento em comissão de Assessor 

Parlamentar, criado pela Lei nº 001/2006, de 11 

de abril de 2006. 

 Art. 3º - O Anexo I da Lei 

001/2006 passa a ter a redação constante do 

Anexo II desta Lei. 

 Art. 4º - As despesas 

decorrentes desta lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias do poder 

legislativo municipal. 

  Art. 5º - Esta lei entra em vigor 

na data de sua publicação, surtindo efeitos a 

partir do dia 1º de março de 2019. 

 Art. 6º - Ficam revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito de 

Solânea, em 15 de março de 2019.  

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 
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       ANEXO I 

       TABELA DE CARGOS  

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

 

 
CARGO 

 
PROVIMEN

TO 

 
QUA
NTI
DAD

E 

 
SÍMBOLO 

 
REQUISITO 

 
ATRIBUIÇÃO 

 
VENCIMEN

TOS 
(R$) 

 
 
 
ASSESSOR 
JURÍDICO 
 
 
 

   
 
 
 
PL-CAL-1 

 
 
Bacharelado 
em Ciências 
Jurídicas e 
registro na 
Ordem dos 
Advogados 
do Brasil – 
OAB. 

 
Prestar assessoramento jurídico à 
Câmara Municipal, na defesa dos 
interesses da edilidade, com os poderes 
da cláusula “ad judicia et extra”, e na 
elaboração de todos os atos de natureza 
jurídica, administrativa e legislativa, 
bem como das atividades correlatas que 
lhe forem determinadas pela Mesa 
Diretora e/ou solicitadas pelas 
comissões parlamentares, por 
intermédio da Presidência da Casa 
Legislativa. 

 
 
 
 

3.500,00 

 
COMISSÃO 

 
01 

   

 
 
 
ASSESSOR 
CONTÁBIL 

 
 
 
 
COMISSÃO 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
PL-CAL-1 

 
 
Bacharelado 

em Ciências 
Contábeis e 
registro no 
Conselho 
Regional de 
Contabilidad

e - CRC. 

 
Prestar assessoramento contábil à 
Câmara Municipal, elaborando e 

encaminhando ao Tribunal de Contas do 
Estado e à Prefeitura Municipal os 
balancetes mensais de receita e 
despesas, relatórios de execução 
orçamentária, de gestão fiscal e 
prestação de contas anuais; bem como 

prestar orientação técnica à Mesa 
Diretora, às Comissões Parlamentares e 
à Divisão de Finanças, Tesouraria e 
Contabilidade no acompanhamento e 
controle da execução financeira e 
orçamentária. 
 

 
 
 

 
3.500,00 

 
 
ASSESSOR  
LEGISLATIVO 

 
 
 
COMISSÃO 

 
 
 

11 

 
 
 
PL-CAL-2 

 
 
 
Ensino 
médio 
completo. 

 
Prestar assessoramento técnico 
diretamente ao parlamentar a que 
estiver subordinado, auxiliando-o na 
administração do trabalho legislativo, 
no expediente, nas audiências e na sua 
representação social.       
 
 

 
 

1.000,00 
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       ANEXO II 

        CARGOS EM COMISSÃO  

 

 

 

 
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito 

 

 

 
SÍMBOLO 

 
DENOMINAÇÃO 

 
QUANTI

DADE 

 
VENCIMENTO

S(R$) 

 
PL – CC – 1 

 
SECRETÁRIO GERAL 

 
01 

 
5.000,00 

 
PL – CAL - 1 

 

ASSESSOR JURÍDICO 
 
ASSESSOR CONTÁBIL 

01 
 

01 

 
3.500,00 

 
 

PL – CC – 2 
 

 
DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO 
LEGISLATIVO 
 
DIRETOR DE FINANÇAS, 
TESOURARIA E CONTABILIDADE 

 
01 

 
01 

 
 

3.000,00 

 
PL – CC – 3 

 
ASSESSOR DE GABINETE 

 
04 

 
2.000,00 

 
PL – CAL - 2 

 
ASSESSOR LEGISLATIVO 

 
11 

 
1.000,00 

 


