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LEIS 
Gabinete do Prefeito 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº 910/2022, de 13 de abril de 2022. 
 

 
INSTITUI O PROGRAMA DE FORNECIMENTO 
DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS. 

 
  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições conferidas pelo 
Art. 18 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Esta Lei institui o Programa de Fornecimento 

de Absorventes Higiênicos (PFAH) para alunas da rede 
pública de educação e mulheres em estado de 
vulnerabilidade social No Município de Dona Inês/PB. 

 
Art. 2º O PFAH constitui estratégia para promoção 

da saúde e atenção à higiene, com os seguintes objetivos: 
 
I - Combater a precariedade menstrual, identificada 

como a falta de acesso ou a falta de recursos que possibilitem 
a aquisição de produtos de higiene e outros recursos 
necessários ao período da menstruação feminina. 

 
II - Prevenir o risco de doenças associadas. 
 
III - Combater a evasão escolar. 
 
IV - Reduzir faltas em dias letivos de educandas em 

período menstrual e, por decorrência, evitar prejuízos à 
aprendizagem e ao rendimento escolar. 

  
Art. 3º O Poder Público Municipal desenvolverá as 

seguintes ações: 
 
I - Fornecimento de absorventes higiênicos para: 
 
a) Alunas matriculadas na Rede Pública de 

Educação, as quais já tenham iniciado o ciclo 
menstrual 

 
Art. 4º As despesas com a execução das ações 

previstas nesta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias, observados os limites de movimentação, 

empenho e pagamento da programação orçamentária e 
financeira anual. 

 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona 

Inês/PB, em 13 de abril de 2022. 
 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 911/2022, de 13 de abril de 2022. 
 
 

DISPÕE SOBRE NORMAS URBANÍSTICAS 
ESPECÍFICAS PARA IMPLANTAÇÃO E O 
RESPECTIVO LICENCIAMENTO DE 
INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA 
TELECOMUNICAÇÕES. 

 
 

O PRFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, 
Estado Paraíba, no uso das atribuições previstas no artigo 
18, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal c/c o Código de 
Posturas Municipal instituído pela Lei Complementar nº. 
05/2005, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º.  Esta Lei estabelece normas locais aplicáveis 
ao processo de licenciamento, instalação e 
compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, 
com o propósito de torná-lo compatível com o 
desenvolvimento socioeconômico do Município de Dona 
Inês, nos termos da Lei Federal nº. 13.116, de 20 de abril de 
2015. 

 
Art. 2º.  A implantação e licenciamento de 

infraestrutura de suporte para telecomunicações no 
município fica disciplinada por esta lei, observado o disposto 
no Código de Posturas Municipais e na regulamentação 
federal pertinente. 

 
Parágrafo único. Não estão sujeitas às prescrições 

previstas nesta Lei os radares militares e civis, com propósito 
de defesa ou controle de tráfego aéreo, bem como as 
infraestruturas de rádio navegação aeronáutica e as de 
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telecomunicações aeronáuticas, fixas e móveis, destinadas a 
garantir a segurança das operações aéreas, cujos 
funcionamentos deverão obedecer à regulamentação 
própria. 

 
Art. 3º. Para os fins de aplicação desta lei, adotar-se-

ão as normas expedidas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e as seguintes definições: 

 
I - Área Precária: Área sem regularização fundiária;  
 
II - Detentora: Pessoa física ou jurídica que detém, 

administra ou controla, direta ou indiretamente, uma 
infraestrutura de suporte; 

 
III - Estação Transmissora de Radiocomunicação 

(ETR): Conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos 
e demais meios necessários à realização de comunicação, 
incluindo seus acessórios e periféricos, que emitem 
radiofrequências, possibilitando a prestação dos serviços de 
telecomunicações; 

 
IV - Estação Transmissora de Radiocomunicação 

Móvel: Certa ETR implantada para permanência temporária 
com a finalidade de cobrir demandas emergenciais e/ou 
específicas, tais como eventos, situações calamitosas ou de 
interesse público; 

 
V - Estação Transmissora de Radiocomunicação de 

Pequeno Porte: Aquela que apresenta dimensões físicas 
reduzidas e aptas a atender aos critérios de baixo impacto 
visual, tais como:  

a) ETR cujos equipamentos sejam harmonizados, 
enterrados ou ocultados em obras de arte, mobiliário 
ou equipamentos urbanos; e/ou  
b) As instaladas em postes de energia ou postes de 
iluminação pública, estruturas de suporte de 
sinalização viária, camuflados ou harmonizados em 
fachadas de prédios residenciais e/ou comerciais, os 
de baixo impacto, os sustentáveis, os de estrutura 
leves e/ou postes harmonizados que agreguem os 
equipamentos da ETR em seu interior; nos termos 
dos artigos 237/243 da Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2005 (Código de Posturas Municipais), que 
dispõe sobre Instalações de Antenas para 
Telecomunicações.  
c) ETR cuja instalação não dependa da construção 
civil de novas infraestruturas de suporte ou não 
impliquem na alteração da edificação existente no 
local;  

d) Instalação Externa: Instalação em locais não 
confinados, tais como torres, postes, totens, topo de 
edificações, fachadas, caixas d`água etc;  
e) Instalação em locais internos, tais como no interior 
de edificações, túneis, centros comerciais, centros de 
convenção, shopping centers e malls, estádios etc;  
f) Infraestrutura de Suporte: Meios físicos fixos 
utilizados para dar suporte a redes de 
telecomunicações, entre os quais postes, torres, 
mastros, armários, estruturas de superfície e 
estruturas suspensas;  
g) Poste: Infraestrutura vertical cônica e auto 
suportada, de concreto ou constituída por chapas de 
aço, instalada para suportar as ETR´s;  
h) Poste de energia ou poste de iluminação pública: 
Infraestrutura de madeira, cimento, ferro ou aço 
destinada a sustentar linhas de transmissão e/ou 
distribuição de energia elétrica e iluminação pública, 
que pode suportar ETRs;  
i) Prestadora: Pessoa jurídica que detém concessão, 
permissão ou autorização para exploração de 
serviços de telecomunicações;  
j) Torre: Infraestrutura vertical transversal triangular 
ou quadrada, treliçada, que pode ser do tipo 
autosuportada ou estaiada.  
 
Art. 4º. As estações transmissoras de 

radiocomunicação e as respectivas infraestruturas de suporte 
ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e 
são considerados bens de utilidade pública e relevante 
interesse social, conforme disposto na legislação e 
regulamentação federal aplicáveis, podendo ser implantadas, 
compartilhadas e utilizadas em todas as zonas ou categorias 
de uso, desde que atendam exclusivamente ao disposto 
nesta lei. 

 
§ 1º Em bens privados, é permitida a instalação e o 

funcionamento de estações transmissoras de 
radiocomunicação e de infraestrutura de suporte com a 
devida autorização do proprietário do imóvel ou, quando não 
for possível, do possuidor do imóvel, mesmo que situado em 
área precária.  

 
§ 2º Nos bens públicos municipais de todos os tipos, 

é permitida a implantação da infraestrutura de suporte e a 
instalação e funcionamento de estações transmissoras de 
radiocomunicação mediante termo de permissão de uso ou 
concessão de direito real de uso, que será outorgada pelo 
município, a título não oneroso.  

 
§ 3º Em razão da utilidade pública e relevante 

interesse social para a implantação da infraestrutura de 
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suporte e a instalação e funcionamento de estações 
transmissoras de radiocomunicação, o município pode ceder 
o uso do bem público na forma prevista no parágrafo 2º para 
qualquer particular interessado em realizar a instalação de 
infraestrutura de suporte, incluindo prestadoras ou 
detentoras sem limitação ou privilégio. Nesses casos, o 
processo licitatório será inexigível, nos termos da legislação 
aplicável.  

 
§ 4º A cessão de bem público não se dará de forma 

exclusiva, ressalvados os casos em que sua utilização por 
outros interessados seja inviável ou puder comprometer a 
instalação de infraestrutura. Não estará sujeita ao 
licenciamento municipal estabelecido nesta Lei, bastando 
aos interessados comunicar previamente a implantação e 
funcionamento ao órgão municipal encarregado de 
licenciamento urbanístico:  

 
I - de ETR, móvel; 
 
II - de ETR de pequeno porte; 
 
III - de ETR em área internas; 
 
IV - a substituição da infraestrutura de suporte para 

ETR já licenciada; 
  
V - o compartilhamento de infraestrutura de suporte 

e ETR já licenciada. 
 
Art. 5°. O limite máximo de emissão de radiação 

eletromagnética, considerada a soma das emissões de 
radiação de todos os sistemas transmissores em 
funcionamento em qualquer localidade do município, será 
aquele estabelecido em legislação e regulamentação federal 
para exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou 
eletromagnéticos. 

 
Art. 6º. O compartilhamento das Infraestruturas de 

Suporte pelas prestadoras de serviços de telecomunicações 
que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação 
observará as disposições das regulamentações federais 
pertinentes. 

 
CAPÍTULO II 

DA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE REDES 
DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
Art. 7º. O licenciamento para a instalação de 

infraestrutura e de redes de telecomunicações em área 
urbana obedecerá ao disposto nesta Lei e será pautado pelos 
seguintes princípios: 

 
I - razoabilidade e proporcionalidade; 
 
II - eficiência e celeridade; 
 
III - integração e complementaridade entre as 

atividades de instalação de infraestrutura de suporte e de 
urbanização; 

 
IV - redução do impacto paisagístico da infraestrutura 

de telecomunicações, sempre que tecnicamente possível e 
economicamente viável. 

 
Art. 8º. A instalação de infraestrutura de rede de 

telecomunicações em área urbana não poderá: 
 
I - obstruir a circulação de veículos, pedestres ou 

ciclistas; 
 
II - contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos 

aprovados para a área; 
 
III - prejudicar o uso de praças e parques; 
 
IV - prejudicar a visibilidade dos motoristas que 

circulem em via pública ou interferir na visibilidade da 
sinalização de trânsito; 

 
V - danificar, impedir acesso ou inviabilizar a 

manutenção, o funcionamento e a instalação de 
infraestrutura de outros serviços públicos; 

 
VI - pôr em risco a segurança de terceiros e de 

edificações vizinhas; 
 
VII - desrespeitar as normas relativas à Zona de 

Proteção de Aeródromo, à Zona de Proteção de Heliponto, à 
Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea e à Zona 
de Proteção de Procedimentos de Navegação Aérea, 
editadas pelo Comando da Aeronáutica. 

 
CAPITULO III 

DAS RESTRIÇÕES DE INSTALAÇÃO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Art. 9º. Visando à proteção da paisagem urbana, a 

instalação externa das infraestruturas de suporte deverá 
atender às seguintes disposições para viabilizar as ETRs: 

 
I - Em relação à instalação de torres, 3m (três 

metros), do alinhamento frontal, e 1,5m (um metro e meio), 
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das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir do 
eixo da base da torre em relação à divisa do imóvel ocupado; 

 
II - Em relação à instalação de postes, 1,5m (um 

metro e meio) do alinhamento frontal, das divisas laterais e 
de fundos, sempre contados a partir do eixo do poste em 
relação à divisa do imóvel ocupado.  

 
§ 1º Poderá ser autorizada a implantação de 

infraestrutura de suporte sem observância das limitações 
previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica 
para sua implantação, devidamente justificada junto aos 
órgãos municipais competentes pelo interessado, mediante 
laudo que justifique a necessidade de sua instalação e 
indique os eventuais prejuízos caso não seja realizado.  

 
§ 2º As restrições estabelecidas nos incisos I e II não 

se aplicam aos demais itens da infraestrutura de suporte, tais 
como: containers, esteiramento, entre outros).  

 
§ 3º As restrições estabelecidas no inciso II, deste 

artigo, não se aplicam aos postes, edificados ou a edificar, 
em bens públicos de uso comum. Poderá ser admitida a 
instalação de abrigos de equipamentos da Estação 
transmissora de radiocomunicação nos limites do terreno, 
desde que: 

 
I - Não exista prejuízo para a ventilação do imóvel 

vizinho; 
 
II - Não seja aberta janela voltada para a edificação 

vizinha. 
 
Art. 10. A instalação dos equipamentos de 

transmissão, containers, antenas, cabos e mastros no topo e 
fachadas de edificações é admitida desde que sejam 
garantidas condições de segurança previstas nas normas 
técnicas e legais aplicáveis, para as pessoas no interior da 
edificação e para aquelas que acessarem o topo do edifício. 

 
§ 1º Nas ETRs e infraestrutura de suporte instaladas 

em topos de edifícios não deverão observar o disposto nos 
incisos I e II do artigo 7º da presente Lei. 

 
§ 2º Os equipamentos elencados no caput deste 

artigo obedecerão às limitações das divisas do terreno do 
imóvel, não podendo apresentar projeção que ultrapasse o 
limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a 
edificação ocupar todo o lote próprio. Os equipamentos que 
compõem a ETR deverão receber, se necessário, tratamento 
acústico para que o ruído nos termos do que dispões o 
Código de Postura Municipal instituído pela Lei 

Complementar Municipal nº. 05/2005, não ultrapasse os 
limites máximos permitidos e estabelecidos em legislação 
pertinente. 

 
Art. 11. A implantação das ETRs deverá observar as 

seguintes diretrizes: 
 
I - Redução do impacto paisagístico, sempre que 

tecnicamente possível e economicamente viável, nos termos 
da legislação federal; 

 
II - Priorização da utilização de equipamentos de 

infraestrutura já implantados, como redes de iluminação 
pública, sistemas de vídeo monitoramento público, 
distribuição de energia e mobiliário urbano. 

 
CAPÍTULO IV 

DA OUTORGA DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO,  
DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA, 
LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO E 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

Art. 12. A implantação das Infraestruturas de suporte 
para equipamentos de telecomunicações depende da 
expedição de alvará de construção, alvará de licenciamento, 
localização e funcionamento. 

 
Art. 13. A atuação e eventual autorização do órgão 

ambiental pertinente ou do órgão gestor somente será 
necessária quando se tratar de instalação em Área de 
Preservação Permanente ou Unidade de Conservação.  

 
§ 1º O processo de licenciamento ambiental, quando 

for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao 
procedimento de licenciamento urbanístico, cujas 
autorizações serão expedidas mediante procedimento 
simplificado.  

 
§ 2º A licença ambiental de implantação da 

infraestrutura terá prazo dez anos, atestando que a obra foi 
executada, conforme projeto aprovado. 

 
Art. 14. O pedido de alvará de construção será 

apreciado pelo órgão municipal competente e abrangerá a 
análise dos requisitos básicos a serem atendidos nas fases 
de construção e instalação, observadas as normas da ABNT, 
e deverá ser instruída pelo projeto executivo de implantação 
da infraestrutura de suporte para estação transmissora de 
radiocomunicação e a planta de situação elaborada pela 
requerente. Parágrafo único. 

 



‘ 

5 
 

DOM nº 1309, ano 44, de 13 de abril de 2022 

Endereço eletrônico: 
https://pmdonaines.pb.gov.br/dom-1309-ano-44-de-13-de-abril-de-2022/ 

Art. 15. Para solicitação de emissão do Alvará de 
Construção deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

 
I - requerimento;  
 
II - projeto executivo de implantação da infraestrutura 

de suporte e respectiva(s) ART(s);  
 
III - autorização do proprietário ou, quando não for 

possível, do possuidor do imóvel;  
 
IV - contrato/Estatuto social da empresa responsável 

e comprovante de inscrição no CNPJ Cadastro nacional de 
Pessoas Jurídicas;  

 
V - procuração emitida pela empresa responsável 

pelo requerimento de expedição do Alvará de Construção, se 
o caso.  

 
Art. 16. O alvará de construção, autorizando a 

implantação das Infraestruturas de suporte para 
equipamentos de telecomunicações, será concedido quando 
verificada a conformidade das especificações constantes do 
projeto executivo de implantação com os termos desta lei. 

 
Art. 17.  Após a instalação da infraestrutura de 

suporte, a detentora deverá requerer ao órgão municipal 
competente, nos termos do Código de Posturas Municipais, 
expedição do certificado de conclusão de obra e alvará de 
licença e funcionamento. 

 
Parágrafo único. O certificado de conclusão de 

obras terá prazo indeterminado, atestando que a obra foi 
executada, conforme projeto aprovado. 

 
Art. 18. O prazo para análise dos pedidos e outorga 

do Alvará de Construção, bem como do certificado de 
conclusão de obra, será de até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data de apresentação dos requerimentos 
acompanhados dos documentos necessários. 

 
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no 

caput deste artigo, se o órgão licenciador municipal não 
houver finalizado o processo de licenciamento, a(s) 
empresa(s) interessada(s) estará(ão) habilitada(s) a 
construir, instalar e ceder sua infraestrutura de suporte, 
incluindo os equipamentos de telecomunicações, ressalvado 
o direito de fiscalização do cumprimento da conformidade das 
especificações constantes do seu projeto executivo de 
implantação pelo município. 

 

Art. 19. A eventual negativa na concessão da 
outorga do alvará de construção, da autorização ambiental 
ou do certificado de conclusão de obra deverá ser 
fundamentada e dela caberá recurso administrativo. 

 
Art. 20. Na hipótese de compartilhamento, fica 

dispensada a empresa compartilhante de requerer alvará de 
construção, da autorização ambiental e do certificado de 
conclusão de obra, nos casos em que a implantação da 
detentora já esteja devidamente regularizada. 

 
CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 21. A fiscalização do atendimento aos limites 
referidos desta lei para exposição humana aos campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por 
estações transmissoras de radiocomunicação, bem como a 
aplicação das eventuais sanções cabíveis, serão efetuadas 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nos 
termos dos artigos 11 e 12, inciso V, da Lei Federal nº 
11.934/2009.  

 
Art. 22. Constatado o desatendimento de quaisquer 

dos requisitos estabelecidos nesta lei, o órgão outorgante 
deverá intimar a prestadora responsável para que no prazo 
de 30 (trinta) dias proceda às alterações necessárias à 
adequação.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 23. Constituem infrações à presente Lei:  
 
I - instalar e manter no território municipal 

infraestrutura de suporte para estação transmissora de 
radiocomunicação sem o respectivo alvará de construção, de 
localização autorização de funcionamento, autorização 
ambiental (quando aplicável) e certificado de conclusão de 
obra, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei;  

 
II - prestar informações falsas. 
 
Art. 24. Às infrações tipificadas nos incisos do artigo 

anterior aplicam-se as seguintes penalidades:  
 
I - notificação de advertência, na primeira ocorrência;  
 
II - multa simples com o mesmo valor aplicado pelo 

código de obras do município.  
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Art. 25. As multas a que se refere esta lei devem ser 
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua 
imposição nos termos do Código de Posturas Municipais, ou 
da decisão condenatória definitiva, sob pena de serem 
inscritas em dívida ativa.  

 
Art. 26. A empresa notificada ou autuada por infração 

à presente lei poderá apresentar defesa, dirigida ao órgão 
responsável pela notificação ou autuação, com efeito 
suspensivo da sanção imposta, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da notificação ou autuação.  

 
Art. 27. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em última instância administrativa das autuações expedidas 
com base na presente lei ao Prefeito do Município, também 
com efeito suspensivo da sanção imposta.  

 
CAPÍTULO VII 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 28. Todas as estações transmissoras de 
radiocomunicação que se encontrem em operação na data 
de publicação desta lei, ficam sujeitas à verificação do 
atendimento aos limites estabelecidos nesta Lei, através da 
apresentação da licença para funcionamento de estação 
expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações-
Anatel, sendo que as licenças já emitidas continuam válidas.  

 
§ 1º Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da publicação desta lei, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério do executivo municipal, 
para que as prestadoras apresentem a licença para 
funcionamento de estação expedida pela Agência Nacional 
de Telecomunicações para as estações rádio base referidas 
no caput deste artigo e requeiram a expedição de documento 
comprobatório de sua regularidade perante o município.  

 
§ 2º O prazo para análise do pedido referido no 

parágrafo acima será de 30 (trinta) dias contados da data de 
apresentação do requerimento acompanhado da licença para 
funcionamento de estação expedida pela Agência Nacional 
de Telecomunicações para a estação transmissora de 
radiocomunicação. 

  
§ 3º Findado o prazo estabelecido no parágrafo 

acima, se o órgão licenciador municipal não houver finalizado 
o processo de expedição de documento comprobatório de 
regularidade, a empresa requerente estará habilitada a 
continuar operando a Estação transmissora de 
radiocomunicação de acordo com as condições 
estabelecidas na licença para funcionamento da Anatel, até 
que o documento seja expedido.  

 
§ 4º Após as verificações ao disposto neste artigo, e 

com o cumprimento dos prazos estabelecidos e 
apresentação da licença para funcionamento de estação 
expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, cabe 
ao poder público municipal emitir termo de regularidade da 
estação transmissora de radiocomunicação.  

 
Art. 29. As infraestruturas de suporte para 

equipamentos de telecomunicações que estiverem 
implantadas até a data de publicação desta lei, e não estejam 
ainda devidamente licenciadas perante o Município, nos 
temos desta Lei, ficam sujeitas à verificação do atendimento 
aos requisitos aqui estabelecidos.  

 
§ 1º Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da publicação desta lei, podendo ser renovado 
por igual período a critério do executivo municipal, para que 
as detentoras apresentem os documentos relacionados 
nesta lei e requeiram a expedição de documento 
comprobatório de sua regularidade perante o Município.  

 
§ 2º Nos casos de não cumprimento dos parâmetros 

da presente lei, será concedido o prazo de 01 (um) ano para 
adequação das infraestruturas de suporte mencionadas no 
caput. 

 
§ 3º Em casos de eventual impossibilidade de total 

adequação, essa será dispensada mediante apresentação 
de laudo ou documento equivalente que demonstre a 
necessidade de permanência da infraestrutura devido aos 
prejuízos causados pela falta de cobertura no local, nos 
termos do Código de Posturas Municipais. 

 
§ 4º Durante os prazos dispostos nos §1º e §2º 

acima, não poderão ser aplicadas sanções administrativas às 
detentoras de infraestrutura de suporte para estação 
transmissora de radiocomunicação mencionadas no caput 
motivadas pela falta de cumprimento da presente Lei.  

 
Art. 30. Em casos eventuais de necessidade de 

remoção de uma estação transmissora de 
radiocomunicação, a detentora terá o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da comunicação da 
necessidade de remoção pelo poder público, para protocolar 
o pedido de autorização urbanística para a infraestrutura de 
suporte que irá substituir a estação a ser remanejada.  

§ 1º A remoção da estação transmissora de 
radiocomunicação deverá ocorrer em no máximo 180 (cento 
e oitenta) dias a partir da emissão das licenças de 
infraestrutura da estação que irá a substituir.  
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§ 2º O prazo máximo para a remoção de estação 
transmissora de radiocomunicação não poderá ser maior que 
2 (dois) anos a partir do momento da notificação da 
necessidade de remoção pelo poder público.  

 
§ 3º No primeiro ano de vigência dessa lei, devido ao 

alto volume de estações transmissoras de radiocomunicação 
que passarão por processo de regularização, todos os prazos 
mencionados serão contados em dobro.  

 
Art. 31. O Valor Municipal de Referência (VMR) 

previsto no art. 305 do Código de Posturas Municipais fica 
reajustado para o valor de 10 (dez) reais. 

 
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona 

Inês/PB, em 13 de abril de 2022. 
 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
 
 

DECRETOS 
Gabinete do Prefeito 

 
 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº. 121/2022, de 13 de abril de 
2022. 
 
 

DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICÍPIO DE DONA INÊS/PB, NO DIA 14 DE 
ABRIL DE 2022, CONFORME ESPECIFICA. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 18 da Lei Orgânica Municipal, e 

 
CONSIDERANDO o feriado da Sexta Feria Santa, 

comemorado no dia 15 de abril, em alusão a Semana Santa, 
tradicional período de comemorações em nosso Município e 
em todo o País. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas 

repartições públicas municipais da Administração Direta e 
Indireta no dia 14 de abril de 2022. 

 
Parágrafo único. A disposição contida no caput 

deste artigo não se aplica ao serviço público de saúde de 
urgência e emergência. 

 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona 

Inês/PB, em 13 de abril de 2022. 
 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
 
 
 

ATAS E RESOLUÇÕES 
Conselhos Municipais 

 
 
 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO 
DE DONA INÊS/PB.  
 
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 
um, às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), no 
auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02, Centro, Dona Inês-PB, sob a 
presidência da Srª Tayze Barbosa de Sousa, reuniram-se as 
seguintes pessoas:, Felipe Targino Emiliano, José Fabio 
Ferreira da Costa, Fernando Maximino da Costa, Jeová 
Horácio dos Santos, José Ailton Caetano da Silva, José 
Francisco da Silva, Rivaldo Mousinho de Fontes, Jailson 
Santos de Araújo, Antonio Carlos Irineu e Rivaldo Mousinho 
de Fontes, todos membros titulares do Conselho Municipal 
de Esportes – CME, o Sr. José Felipe Silva  de Lima, 
substituiu o membro titular, Manoel Antonio da Silva. Esteve 
presente o Sr. Demetrio Ferreira da Silva, atual Diretor do 
Departamento de Esportes do Município de Dona Inês. A 
presidente abriu os trabalhos convocando o primeiro 
secretário Jeová Horacio dos Santos, para fazer a leitura da 
ata da reunião anterior, qual foi aprovada por unanimidade, a 
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Presidente Tayze Barbosa deu continuidade a reunião onde 
falou da programação e o cronograma de atividades 
esportivas, que farão parte das festividades de Emancipação 
Política do Município, onde nos dias quatorze, dezesseis e 
dezessete de novembro do corrente ano os membros do 
CME, terão muitas atribuições, já que o Departamento de 
Esportes não dispõe de quadro de funcionários para a grande 
demanda de atividades nos três dias e como sugestão  é que 
os membros do conselho sejam voluntários no apoio e na 
organização das atividades, o que todos os  membros 
concordaram e a maioria por terem disponibilidade 
voluntariaram-se para essas atividades, assunto mais 
debatido foi o Circuito de Bike (passeio ciclístico), devido ao 
percurso de dezesseis quilômetros (16km) e provavelmente 
futuras manutenções das bicicletas caso haja necessidade, 
café da manhã e carro de apoio com equipe médica, ideias e 
sugestões foram debatidas e todos entrando em um 
consenso foi dado prosseguimento a reunião, em seguida foi 
falado sobre a mini maratona, foi discutido o percurso, 
organização da largada, chegada e premiação, fico acatada 
a sugestão que a largada terá início às quinze horas e trinta 
minutos na categoria feminina e às dezesseis horas para o 
masculino, foram discutidos também os pontos de 
hidratação, fiscalização e que a premiação se dará do 
primeiro ao quinto lugar. Dando seguimento foi debatido a 
parte das partidas de exibição (amistosos) de futsal, feminino 
e masculino, vôlei de quadra masculino e amistoso de futebol 
feminino entre as equipes, Águias de Queimadas e Fênix de 
Lagoa do Braz, além do Torneio de Futebol Masculino que 
até o momento já têm treze equipes inscritas, outro assunto 
muito debatido foi o estado do gramado do Estádio Municipal 
“O Luizão”, que devido a seca encontra-se muito danificado, 
o Diretor do Departamento de Esportes e  os membros deram 
sugestões para organizar e amenizar às dificuldades 
encontradas, em seguida a presidenta perguntou aos 
membros a disponibilidade de dias e horários para o 
voluntariado para as atividades, onde todos que se 
dispuseram a colaborar tiveram seus nomes anotados, foi 
facultada a palavra para aquele que tivesse mais alguma 
coisa a acrescentar. Não havendo mais nada a relatar, a 
reunião foi encerrada às vinte horas e cinquenta minutos, 
onde eu Jeová Horácio dos Santos, secretariei e lavrei a 
presente ata, que vai assinada obrigatoriamente por mim e 
pela Presidente Tayze Barbosa de Sousa, ficando facultada 
a assinatura dos demais membros presentes. 

 
JEOVÁ HORÁCIO DOS SANTOS 

1º Secretário 
 
 

TAYZE BARBOSA DE SOUSA 
Presidente 

 
Obs: via física original assinada. 
 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTES – CME DO MUNICÍPIO DE 
DONA INÊS/PB.  
 
Aos sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte 
um, às dezenove horas e trinta minutos, no auditório da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Major Augusto 
Bezerra, nº 02, Centro, Dona Inês-PB, reuniram-se as 
seguintes pessoas: Tayze Barbosa de Sousa, José Felipe 
Silva Lima, Felipe Targino Emiliano, José Fabio Ferreira da 
Costa, Fernando Maximino da Costa, Jeová Horácio dos 
Santos, Antonio Carlos Irineu, José Ailton Caetano da Silva, 
José Francisco da Silva, Rivaldo Mousinho de 
Fontes, Jailson Santos de Araújo, membros do Conselho 
Municipal de Esportes - CME, além do Sr. Demétrio Ferreira 
da Silva, atual Diretor do Departamento de Esportes do 
Município de Dona Inês. A presidente Tayze Barbosa, abriu 
os trabalhos convocando o primeiro secretário 
Jeová Horácio dos Santos, para fazer a leitura da ata da 
reunião anterior, qual foi aprovada por unanimidade, dando 
continuidade a reunião, agradeceu primeiramente aos 
membros do CME (Conselho Municipal) que se voluntariaram 
e abriu a discussão entre os membros para que cada um 
avaliasse, expondo sua opinião sobre os pontos negativos e 
positivos dos eventos esportivos em todas as modalidades 
durante as festividades de emancipação política do 
Município, Fernando Maximino iniciou, expondo o seu ponto 
de vista um dos pontos negativos foi o 
condicionamento físico dos atletas onde houve grande 
disparidade, uns mais condicionados e outros nem tanto, a 
presidente Tayze respondeu, não se pode barrar aquelas 
pessoas que não estejam condicionadas, pois os mesmos 
optaram por participar, Felipe e Paulo falaram que poderia 
haver mais fiscalização sobre os atletas que por muitas 
vezes estavam parando ou andando em meio ao percurso, 
Paulo ainda falou sobre a arbitragem (voleibol) que por sua 
vez não mantinha sua autoridade, sendo questionado em 
muitos lances, ainda no voleibol o Felipe falou que a 
modalidade poderia ter tido mais incentivos e que além das 
medalhas as equipes deveriam ganhar um incentivo, como 
por exempli uma bola, lanches e uma premiação, Tayze falou 
que por muitas vezes os atletas do voleibol se juntam para 
jogar, caracterizando não terem um time formado, Felipe por 
sua fez falou que a partir das semanas que antecederam as 
atividades das festividades treinaram e que 
continuam treinando para que futuramente a cidade possa 
ser representada em competições de cidades vizinhas, outro 
ponto negativo falado no passeio de bike foi sobre o atraso 
por conta do incidente com o Professor Mariano, o Diretor do 
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Departamento de Esportes Demétrio Ferreira, deu 
sua opinião sobre as manutenções das bikes e falou também 
sobre que os eventos deveriam ter mais divulgação, 
falou também que foi negativo ter deixado os portões do 
Estádio abertos, no momento do acidente com um atleta o 
que causou a invasão de campo por conta dos torcedores e 
curiosos, dificultando o trabalho da equipe de emergência, 
ainda falando sobre o torneio de futebol, Felipe Targino falou 
que a abertura do portão de emergência causou transtorno já 
que entraram com um carro que tava com som alto na mala 
além de bebidas que por sua vez acabou dificultou 
à organização, José Fábio (Cabal) disse que poderia ter 
organizado melhor a escalação das modalidades e os dias a 
serem executados, Tayze também falou que não 
participou  da programação geral, o Professor Jailson por 
sua vez, deu sua opinião sobre os pontos negativos, dentre 
eles a organização dos horários e dias, haja vista que as 
competições aconteceram em sua maioria no meio de 
semana, disse ainda que faltou também que os Setores de 
Cultura e Turismo se reunissem antes com o CME para que 
assim fosse debatidos todos os detalhes, outro 
exclusivamente sobre o percurso(elevação e aderência do 
terreno), Tayze explicou que o que foi seguindo foi o plano 
imposto e ressalta que ainda conseguiu mudar algumas 
coisas. Demétrio Ferreira falou que a gestão iniciou o 
planejamento bem antes do CME se reunir o que acabou por 
não se discutir a questão das datas. Jeová Horácio opinou, 
sugerindo que nas próximas maratonas sejam anotadas 
todas as informações desde a quilometragem como também 
o tempo de cada atleta e ainda acrescentou que 
o Município poderia também implantar um quadro de 
ranking, pois só assim cada atleta sem querer se alto 
enganar como também passarão a ser conhecidos à níveis 
municipal e estadual, tirando isso ele parabeniza pois 
participou de muitas outras maratonas municipais e essa foi 
a melhor maratona até agora, desde a 
organização até a premiação, mesmo sabendo que é preciso 
melhorar, diz também que ficou em terceiro lugar e repassou 
a sua premiação para o 6º  e 7º lugar. Já para os pontos 
positivos, o professor Jailson iniciou falando que ouviu 
muitas pessoas elogiando os torneios de futebol e voleibol, 
que os estudantes parabenizaram, falou que também gostou 
da maratona  e o quanto é importante incentivar o esporte, 
disse que sempre bateu na tecla e que se faz necessário em 
todas as modalidades que os atletas tenham conhecimentos 
das regras, Jeová Horácio falando que como parlamentar 
irá apresentar um Projeto de Lei na Câmara Municipal, onde 
desde o primário as crianças deverão ser acompanhadas por 
um profissional de educação física, que já é um Projeto 
Federal, o professor Jailson ainda acrescentou que 
a aplicação dos fundamentos e regras das 
atividades físicas  são ainda mais importantes e 

eficazes até os sete anos de idade, Tayze disse que o projeto 
que irá ser apresentado pelo Vereador Jeová já e Lei, mas 
deixa uma brecha, pois,  a maioria dos pedagogos(as) não 
foram capacitados para aplicar essa disciplina 
(educação física). Tayze também opinou sobre os pontos 
positivos, como um dos principais pontos, colocou 
a participação dos membros do CME na organização, as 
premiações, a infraestrutura e logística mesmo havendo a 
festa, e parabenizou a todos pelo empenho. Dando 
continuidade a reunião, foi debatido sobre o novo decreto de 
precaução a COVID19, e como colocar em prática a 
fiscalização, pois de acordo com artigo oitavo, os usuários 
dos espaços deverão comprovar que já tomaram a segunda 
dose da vacina, ou que tenham tomado a primeira dose a no 
mínimo catorze dias, isso gerou um pouco de polêmica entre 
os membros, pois, sabíamos que não seria uma coisa 
simples para os usuários. O 
professor Jailson usou Jeferson de João Balão como 
exemplo, pois o mesmo suspendeu seus horários 
provisoriamente até tudo se acalmar, já Demétrio Ferreira 
sugeriu reformular as listas de participantes dos horários com 
a comprovação de que todos tenham se imunizado conforme 
solicita o decreto, o que foi acatado por todos, José Ailton 
Caetano pediu a palavra e foi mais além, sugeriu que seja 
apresentada a carteira de vacinação e documento de 
identificação com foto para utilização dos ginásios, 
retomando a palavra a presidente deixou acordado com 
os membros do CME que fará uma reunião com todos os 
responsáveis pelos horários e usuários no dia 08/12/2021 às 
18h para discutir o assunto inclusive que tratará da 
fiscalização de deverá ser feita em trio entre os membros do 
CME, Jeová Horácio sugeriu que no mês de Janeiro na 
semana das festividades dos Padroeiros Santa Inês e 
São Sebastião fossem feitas atividades parecidas com as 
das festividades de Emancipação Política, em seguida pediu 
a palavra José Fábio e sugeriu que as futuras competições 
deveriam ser cobrada taxa de inscrição. Retomando a 
palavra a presidente facultou a palavra e não havendo mais 
nada a relatar, a reunião foi encerrada às vinte e uma horas 
e três minutos, onde eu Jeová Horácio dos Santos, 
secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim 
e pela Presidente Tayze Barbosa de Sousa. 

 
  

JEOVÁ HORÁCIO DOS SANTOS 
1º Secretário 

 
  

TAYZE BARBOSA DE SOUSA 
Presidente 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DONA 
INÊS/PB.  
 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 
dois, às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), no 
auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02, Centro, Dona Inês-PB, sob a 
presidência do Sr Felipe Targino Emiliano, reuniram-se as 
seguintes pessoas: José Fabio Ferreira da Costa, Fernando 
Maximino da Costa, José Ailton Caetano da Silva, José 
Francisco da Silva, Jailson Santos de Araújo, Antonio Carlos 
Irineu e Paulo Silva, todos membros titulares do Conselho 
Municipal de Esportes – CME. Esteve presente o Sr. 
Demetrio Ferreira da Silva, atual Diretor do Departamento de 
Esportes do Município de Dona Inês. O Presidente em 
exercício Sr. Felipe Targino abriu os trabalhos justificando as 
ausências tanto da presidente a Srª Tayze Barbosa quanto 
do primeiro secretário Jeová Horácio dos Santos, após, 
convocando o segundo secretário Antonio Carlos Irineu, para 
fazer a leitura da ata da reunião anterior, qual foi aprovada 
por unanimidade, o Presidente em exercício Felipe Targino 
deu seguimento a reunião onde falou da continuidade a 
criação do calendário anual esportivo do município, tendo em 
vista que na reunião anterior foi planejado os eventos do 
primeiro semestre, restando planejar o segundo semestre. o 
diretor do departamento de esportes o Sr. Demétrio Ferreira 
colocou em pauta também para a reunião o planejamento e 
organização do evento esportivo mais próximo que haverá, o 
primeiro pedal ecológico que acontecerá no mês de fevereiro, 
ainda na sua fala ele continua dizendo da importância de 
trazer para a organização do evento os grupos ciclísticos da 
cidade, tendo em vista que isso facilitaria tanto para 
organização técnica do evento, quando para uma melhor 
divulgação para esse publico alvo. Os conselheiros José 
Francisco da Silva e José Fabio Ferreira da Costa por serem 
praticantes da modalidade nortearam a discussão trazendo 
suas experiências em participação de outros eventos 
semelhantes nas cidades circunvizinhas, foram analisados e 
discutidos os pontos técnicos e logísticos do evento. Dando 
continuidade a pauta o Presidente em exercício Felipe 
Targino seguiu com o planejamento do calendário anual de 
atividades esportivas do município, com um foco para o 
encaixe dos eventos no segundo semestre do ano, que já tem 
definido o campeonato municipal de futebol que teve 
planejado o inicio para o mês de maio com duração 
aproximada entre três a quatro meses, com termino 
estipulado para o mês de agosto, o conselheiro José Fabio 
Ferreira da Costa sugeriu que após o campeonato de futebol, 
fosse organizado uma competição de vôlei, o também 

conselheiro Jailson Santos de Araújo salientou dá 
necessidade de poder alinhar a competição com os 
praticantes da modalidade, discutir a importância de fato 
durante os horários destinados a esse publico possa se haver 
uma organização maior com o intuito de desenvolver a 
modalidade e seus praticantes, o conselheiro José Fabio 
Ferreira da Costa também sugeriu como modelo de disputa 
um quadrangular, tendo em vista que o número de adeptos 
da modalidade ainda seja pequeno para uma competição 
mais extensa. O diretor de esporte Demétrio Ferreira tomou 
a fala e sugeriu para o mês de outubro ser realizado o 
campeonato municipal de futsal, precisando ser ajustado as 
datas de inicio para que não coincida com o período eleitoral 
também ocorrer no referido mês e assim não precise ser 
dado nenhum tipo de pausa na competição, o conselheiro 
Antonio Carlos Irineu sugeriu que o calendário de disputa do 
campeonato seja encaixado para que a final pudesse 
acontecer na semana de aniversário do município que 
acontece no mês seguinte, após isso foi facultada a palavra 
para aquele que tivesse mais alguma coisa a acrescentar. 
Não havendo mais nada a relatar, a reunião foi encerrada às 
vinte e uma horas e quize minutos, onde eu Antonio Carlos 
Irineu, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada 
obrigatoriamente por mim e pelo vice Presidente Felipe 
Targino Emiliano, ficando facultada a assinatura dos demais 
membros presentes. 

 
ANTONIO CARLOS IRINEU 

2º Secretário 
 
 

FELIPE TARGINO EMILIANO 
Presidente em exercício 

 
 
Obs: via física original assinada. 

 
 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DONA 
INÊS/PB.  
 
Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte 
dois, às 19:20 (dezenove horas e vinte minutos), no auditório 
da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Major Augusto 
Bezerra, nº 02, Centro, Dona Inês-PB, reuniram-se as 
seguintes pessoas: Tayze Barbosa de Sousa, José Felipe 
Silva lima, José Fabio Ferreira da Costa, Jeová Horácio dos 
Santos, Antonio Carlos Irineu, José Ailton Caetano da Silva, 
José Francisco da Silva, Rivaldo Mousinho de Fontes, 
Manoel Antonio da Silva, Paulo da Silva, membros titulares 
do Conselho Municipal de Esportes - CME, além do Sr. 
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Demetrio Ferreira da Silva, atual Diretor do Departamento de 
Esportes do Município de Dona Inês. A presidente abriu os 
trabalhos convocando o primeiro secretário Jeová Horacio 
dos Santos, para fazer a leitura da ata da reunião anterior, 
qual foi aprovada por unanimidade, à Presidente Tayse 
Barbosa deu continuidade, falando dos três eventos 
programados, sendo o Dia do Esportista comemorado no dia 
19 de Fevereiro, e sugeriu que podia comemorar com 
competições ou somente com uma publicação em nome do 
Departamento de Esportes, tendo em vista que a data 
antecede o Dia do 1° Pedal Ecológico de Dona Inês que 
ocorrerá no dia 20 de Fevereiro, colocou em votação as duas 
sugestões ficando aprovado por unanimidade a publicação 
nas redes sociais, já sobre o segundo evento o 1° Pedal 
Ecológico que será realizado no dia 20 de Fevereiro, a 
Presidente Tayze Barbosa abriu espaço para que o 
conselheiro “Cabal” explicasse todo o percurso, onde a 
concentração às seis e meia da manhã no Balneário Parque 
das Águas, e que a largada oficial se dará por volta das oito 
horas da manhã no final da Rua Antonio Toscano, sentido 
Sítio Zé Paz, após uma volta simbólica pelo centro da cidade, 
Felipe deu sua opinião em relação do local da largada, 
Francisco também questionou o percurso, em relação a 
elevação da rua, o diretor do Departamento de Esportes Sr. 
Demétrio Ferreira lembrou que no regulamento está previsto 
uma largada simbólica às sete meia da manhã, pelo centro 
cidade, que servirá como aquecimento, tema muito discutido, 
todos os membros representantes da modalidade (ciclismo) 
participaram e deram suas sugestões, os membros de outras 
representatividades também opinaram, para “Mano” o ideal é 
que houvesse só uma largada, sugeriu ainda que a cidade 
entre no percurso, Jeová  concordou com a opinião do 
mesmo, a presidente Tayze e Demétrio falaram que a cidade 
vai ver pouco da competição na chegada dos participantes, 
Tayze explicou que as bicicletas estarão identificadas com  
números e cores diferentes, falou também que já tem 140 
inscritos, e que a maioria dos participantes são do Rio 
Grande do Norte, citou ainda algumas cidades vizinhas do 
nosso Município, e que os percursos de  serão 25km e 40km 
tanto para o masculino quanto feminino,  o Sr Demetrio 
Ferreira pediu a palavra e falou que terão duas equipes de 
apoio, além de três pontos de hidratação, bem como três 
pontos de fiscalização e cronometragem sobre a premiação 
o Sr Demétrio, colocou que quem fosse premiado em dinheiro 
não concorreria ao sorteio da bicicleta, pois está previsto no 
regulamento, que foi amplamente discutido, foi sugerido 
também até mesmo para incentivar mais a população, já o 
sorteio da bike seria concorrido só entre os ciclistas da 
cidade, retomando a palavra a senhora Presidente, Tayze 
convocou os conselheiros presentes para voluntariar-se, 
justificou a falta dos ausentes, e parabenizou os voluntários 
pelo último evento durante a emancipação política do 

Município. Voltando ao pedal ecológico, a presidente pontuou 
que 90% dos participantes serão de visitantes e que muitos 
virão a Dona Inês pela primeira vez, que por sua vez é muito 
salutar para divulgar o Município e o incentivo ao esporte, 
contudo devemos nos preocupar com a execução do evento 
por isso a necessidade de muitos voluntários, pois o que 
estamos pondo em prática é um calendário esportivo muito 
audacioso, e que trará cada vez mais visibilidade ao nosso 
Município, diante do exposto todos os membros presentes 
que não estão inscrito para competição de dispuseram como 
voluntários em ato contínuo a Presidente comunicou que 
estará expondo no grupo do whatsapp do CME o que ficou 
acordado na reunião, já no final da reunião, foi levantado pelo 
Sr. Demétrio e Dé Caetano, sobre carro de apoio e 
higienização, com álcool em gel, aferição de temperatura, 
ficando acordado que uma reunião no dia dezessete do 
corrente com todos os voluntários para a divisão das funções 
e na sexta-feira dia dezoito será a marcação do percurso. O 
Sr. Demetrio Ferreira expôs ainda da necessidade de que os 
adeptos de motocross e vaquejada, participem das reuniões 
do CME para que possa inserir essas modalidades no 
calendário anual de eventos além dos praticantes do e-
games como freefire. Finalizando, levantou-se o 
questionamento sobre a equipe de apoio motorizada e a 
cobertura midiática durante o Pedal Ecológico. O Sr. 
Demétrio Ferreira perguntou se alguém teria mais alguma 
sugestão, pediu a palavra o Sr. Mano e falou da necessidade 
de que fosse exigido a carteira de vacina contra a covid-19. 
Não havendo mais nada a relatar, a reunião foi encerrada às 
20:45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), onde eu 
Jeová Horácio dos Santos, secretariei e lavrei a presente ata, 
que vai assinada obrigatoriamente por mim e pela Presidente 
Tayze Barbosa de Sousa. 

 
JEOVÁ HORÁCIO DOS SANTOS 

1º Secretário 
 

TAYZE BARBOSA DE SOUSA 
Presidente 

 
 
Obs: via física original assinada. 

 
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DONA 
INÊS/PB.  
 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, 
às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), no 
auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02, Centro, Dona Inês-PB, sob a 
presidência da Srª Tayze Barbosa, reuniram-se as seguintes 
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pessoas: José Fabio Ferreira da Costa, José Francisco da 
Silva, Jailson Santos de Araújo, Antonio Carlos Irineu, Diana 
Oliveira, e Felipe Silva, todos membros titulares ou suplentes 
do Conselho Municipal de Esportes – CME. Esteve presente 
o Sr. Demetrio Ferreira da Silva, atual Diretor do 
Departamento de Esportes do Município de Dona Inês. A 
presidente do conselho a Srª Tayze Barbosa iniciou a reunião 
justificando a sua ausência na reunião anterior, após, 
convocando o segundo secretário Antonio Carlos Irineu, que 
não fez a leitura da ata da reunião anterior por motivos de 
força maior, sendo assim a Presidente Tayze Barbosa deu 
seguimento a reunião onde iniciou tratando  da Copa 
masculina categoria sub 15 de futsal, competição que será 
realizada no mês de março seguindo o calendário anual 
esportivo do município, na oportunidade ela detalhou o 
regulamento da competição, tempo previsto de duração, 
aporte financeiro necessário para realização do evento e o 
molde de disputa, após a explicação a presidente do 
conselho a Srª Tayze Barbosa pediu sugestões, sem nada 
relatado a acrescentar a mesma pediu aprovação dos 
membros presentes do conselho que aprovaram por 
unanimidade. O segundo assunto colocado em pauta foi 
evento em comemoração ao dia internacional da mulher, que 
foi planejado e ficou decidido a ser realizado no sábado dia 
doze de março, a presidente a Srª Tayze Barbosa detalhou 
como será o evento que contará com atividades durante todo 
o dia, iniciando com um caminhada orientada, torneio de 
futsal, partida de exibição de vôlei, aulão de zumba e corrida 
de rua, todas as atividades destinada ao público feminino, a 
presidente a Srª Tayze Barbosa continuou sua fala falando 
da importância da busca pelo trabalho voluntário para o 
sucesso na realização dos eventos realizados pelo 
Departamento de Esportes, com um foco nos profissionais de 
Educação Física que são em grande quantidade em nosso 
Município para realização de atividades orientadas, 
finalizando a apresentação da programação para o dia 
internacional da mulher a mesma solicitou a aprovação dos 
membros do conselho que aprovaram por unanimidade. 
Finalizando o planejamento dos eventos que ocorreram no 
mês de março, foi colocado em pauta a avaliação do primeiro 
pedal ecológico realizado no mês de fevereiro, os membros 
do conselho avaliaram os pontos positivos e negativos, tendo 
eles listado como pontos negativos: a falta de sinalização, o 
pouco número de voluntários trabalhando no evento, a falha 
na cronometragem dos tempos de realização de prova dos 
participantes, falta de comunicação entre a equipe de 
trabalho, feed back das inscrições realizadas e falta de 
cobertura fotográfica, os pronto positivos listados foram: a 
premiação atrativa, a visita técnica realizada em outros 
eventos em cidades vizinhas, a divulgação por meio das 
redes sociais, a escolha do percurso e o apoio dado pela 
equipe da saúde,  após isso foi facultada a palavra para 

aquele que tivesse mais alguma coisa a acrescentar. Não 
havendo mais nada a relatar, a reunião foi encerrada às vinte 
e uma horas e trinta oito minutos, onde eu Antonio Carlos 
Irineu, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada 
obrigatoriamente por mim e pela Presidente Tayze Barbosa, 
ficando facultada a assinatura dos demais membros 
presentes. 

 
ANTONIO CARLOS IRINEU 

2º Secretário 
 
 

TAYZE BARBOSA DE SOUSA 
 Presidente 

 
 
Obs: via física original assinada. 

 
RESOLUÇÃO CME Nº 005 de 04 de janeiro de 2022. 

Institui o Calendário de Eventos Esportivos 
do Município de Dona Inês e dá outras 
providências. 

O plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE 
ESPORTES DE DONA INÊS/PB – CME, em reunião 
ordinária, no dia 04 de janeiro de 2022, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal 
869/2021, aprovou e promulgou o Calendário de Eventos 
Esportivos do Município de Dona Inês/PB. 

 
Art. 1º Fica instituído o Calendário de Eventos 

Esportivos do Município de Dona Inês, que dispõe sobre 
as ações esportivas, competitivas e recreativas com o 
objetivo de fomentar o esporte e a socialização de crianças, 
jovens e adultos. 

 
Art. 2º  A responsabilidade pela execução das ações 

que compõem o 
Calendário de Eventos Esportivos de que trata esta 
Resolução é da Prefeitura 
Municipal de Dona Inês, através do Departamento de 
Esportes, Conselho Municipal de Esportes-CME todas 
Secretarias Municipais podendo-se celebrar parcerias com 
outras entidades públicas ou privadas. 

 
Art. 3º  Compõe o  Calendário de Eventos Esportivos 

do Município de Dona Inês: 
 
I - FUTEBOL VETERANOS “FILHOS DE DONA 

INÊS” – amistosos de futebol de veteranos envolvendo 
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equipes locais e os visitantes durante período das 
festividades do padroeiro, no mês de janeiro; 

 
II - CIRCUITO CORRIDA DA SERRA -  competições 

de corrida de rua em 3 etapas anuais nos meses de janeiro, 
julho e novembro; 

 
III - PEDAL ECOLÓGICO – evento de ciclismo mtb, 

realizado em duas modalidades, passeio e competição 
durante o mês de fevereiro; 

 
IV - DIA DO ESPORTISTA – realização de ações 

esportivas para celebrar o Dia do Esportista comemorado em 
19 de fevereiro; 

 
V - MULHER NO ESPORTE – dia dedicado ao 

esporte feminino, alusivo ao Dia Internacional da Mulher para 
promoção e desenvolvimento de atividades esportivas que 
contemplem e valorizem a participação da mulher 
promovendo a equidade de gênero, lazer, saúde e qualidade 
de vida; 

 
VI - DIA DA ATIVIDADE FÍSICA – realização de 

atividades físicas para celebrar o Dia Internacional do 
Esporte que ocorre no dia 6 de abril; 

 
VII - COPA MASCULINA DE FUTSAL SUB-15 – 

competição da modalidade futsal na categoria SUB-15 
masculino, nos meses de março e abril; 

 
VIII - TORNEIO DO TRABALHADOR – torneio de 

futebol envolvendo equipes do Município em comemoração 
ao Dia do Trabalhador que ocorre em 1 de maio; 

 
IX - CAMPENONATO INESENSE DE FUTEBOL – 

competição de futebol que acontece anualmente entre os 
Clubes do Município durante o período de maio a agosto; 

 
X - CAVALGADA ECOLÓGICA – passeio cultural 

esportivo realizada por grupos de cavaleiros e amazonas 
percorrendo a zona rural do Município, no mês de junho; 

 
XI - JOGOS ESCOLARES - competições em 

diversas modalidades esportivas envolvendo à participação 
das crianças e adolescentes na promoção e desenvolvimento 
de conteúdos esportivos educacionais, no mês de setembro; 

 
XII - COPA INESENSE DE VOLEIBOL – competição 

de voleibol durante o mês de setembro; 
 

XIII - CAMPEONATO INESENSE DE FUTSAL – 
competição na modalidade futsal, categoria adulto masculino 
nos meses de outubro e novembro; 

 
XIV - CAMPEONATO DE JIU-JTSU – estapa da 

competição de JIU-JITSU organizada e promovida pela 
equipe NineNine; 

 
XV - SÉRIE DE ACESSO AO INESENSE DE 

FUTEBOL – competição de acesso ao Campeonato Inesense 
de Futebol do ano seguinte, durante os meses novembro e 
dezembro.  

 
Art. 4º  Além dos eventos referidos no artigo 3º, 

poderão ser incluídos no 
Calendário aqueles que, de qualquer modo, contribuam para 
atingir os seguintes 
objetivos: 

 
I - ampliar o acesso ao esporte e lazer; 
 
II - desenvolver e ampliar as prática esportivas 

tradicionais; 
 
III - proporcionar atividades de lazer; 
 
IV - incentivar às práticas esportivas. 
 
Art. 5º O Calendário de Eventos Esportivos do 

Município tem por objetivo: 
 

 I - promover o desenvolvimento social, esportivo, 
cultural e econômico do 
Município; 

 
II - orientar a comunidade no sentido na prática 

saudável da atividade física e do esporte no Município; 
 
III - divulgar os eventos constantes no artigo 3º. 
 
Art. 6º  O Município, através do Departamento de 

Esportes poderá apoiar eventos esportivos realizados por 
associações e/ou comunidades. 

 
Parágrafo Único.  As despesas no apoio dos 

eventos do caput correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 7º  Compete a Prefeitura Municipal de Dona Inês 

o custeio e organização das ações esportivas que compõe o 
"Calendário Esportivo do Município de Dona Inês", sendo 
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todas as despesas acobertadas pelas dotações consignadas 
no orçamento municipal. 

 
Parágrafo único. Entende-se por custeio: 
 
I - materiais esportivos; 
 
II - arbitragem; 
 
III - premiação; 
 
IV - recursos humanos; 
 
V - alimentação para recursos humanos; 
 
VI - segurança para os locais dos eventos; 
 
VII - equipamento de som e mídia; 
 
VIII - hospedagem; 
 
IX - transporte. 

 
Art. 8º  Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revoga-se as disposições contrárias. 
 
  Dona Inês/PB, 04 de janeiro de 2022. 
 

Felipe Targino Emiliano 
Presidente em Exercício do CME 

 
 
Obs: via física original assinada. 

 
 

RESOLUÇÃO CME Nº 006 de 05 de abril de 2022. 
 

Dispõe sobre o Regulamento do 
Campeonato Inesense de Futebol Amador 
“Municipal 2022”. 

 
O plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE 

ESPORTES DE DONA INÊS/PB – CME, em reunião 
ordinária, no dia 05 de abril de 2022, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Municipal 
869/2021, aprovou e promulgou o Regulamento do 
Campeonato Inesense de Futebol Amador “Municipal 2020”. 

 
CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 

Art. 1º  O Campeonato Inesense de Futebol Amador 
Municipal da temporada de 2022 será disputado por 16 
(dezesseis) Clubes que obtiveram índice técnico para 
participar da Competição, obedecendo às normas constantes 
deste Regulamento. 

 
Art. 2º  O Departamento de esportes, na qualidade 

de coordenador da Competição, detém todos os direitos 
relacionados à mesma e é o responsável pela aplicação deste 
Regulamento à Competição, bem como por elaborar, alterar 
e dar cumprimento à tabela de jogos composta de locais, 
datas e horários previamente definidos. 

 
Art. 3º  A forma da Competição foi aprovada pelo 

Conselho Técnico constituído pelos 16 (dezesseis) Clubes do 
Campeonato Inesense de Futebol Amador Municipal - 2022. 

 
CAPÍTULO II 

SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art. 4º  A Competição, contará com 16 (dezesseis) 

equipes participantes da Zona Urbana e Zona Rural deste 
Município, terá início previamente agendado para 30 de abril 
e término previsto para no máximo 14 de agosto de 2022 e 
será realizada em 4 (quatro) fases em que os Clubes jogarão 
no mínimo 4 (quatro) e no máximo 9 (nove) partidas. Os 
Clubes foram divididos em 4 (quatro) grupos com 4 (quatro) 
equipes cada. 

 
Art. 5º  A composição dos grupos será realizada 

através de sorteio público, utilizando critérios técnicos, 
baseados na classificação do último Campeonato Municipal 
de Futebol 2019/2020. 

 
§ 1º  Na edição de 2023, havendo este mesmo 

sistema de disputa, os cabeças de chaves para o sorteio 
serão os 04 (quatro) primeiros colocados desta edição de 
2022. 

 
§ 2º  Caso algum destes Clubes não participe da 

competição, será cabeça de chave, em sua substituição, o 
melhor classificado entre os demais participantes do 
Campeonato Inesense de Futebol Amador Municipal do ano 
de 2022. 

 
Art. 6º  Todos as partidas serão realizadas no Estádio 

Municipal “O Luizão” localizado à Rua Anézio Ferreira de 
Lima, 140 -  Nova Cidade, neste Município de Dona Inês/PB. 

 
PRIMEIRA FASE 
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Art. 7º  Na primeira fase os Clubes do grupo A 
jogarão com todos os Clubes do grupo B e os Clubes do 
Grupo C jogarão com todos os Clubes do grupo D, em turno 
único, classificando-se para a fase de quartas de final os 2 
(dois) Clubes com o maior número de pontos ganhos nesta 
fase, em cada um dos grupos, observando-se, caso 
necessário, os critérios de desempate previstos neste 
Regulamento. 

 
Parágrafo único.  Concluída a primeira fase os 6 

(seis) Clubes que obtiverem o menor número de pontos 
ganhos, independente do grupo, serão rebaixados à Divisão 
de Acesso de 2023, observando-se, caso necessário, os 
critérios de desempate previstos neste Regulamento. 

 
FASE QUARTAS DE FINAL 
 
Art. 8º  A fase de quartas de final da Competição será 

disputada pelos 8 (oito) Clubes classificados na primeira fase, 
divididos em 4 (quatro) grupos de 2 (dois), que jogarão dentro 
dos respectivos grupos, entre si em jogos de turno e returno, 
classificando-se para a fase semifinal os Clubes vencedores 
das partidas, observando-se, caso necessário, os critérios de 
desempate previstos neste Regulamento. 

 
GRUPO F                                   GRUPO E 

1ª Colocada do Grupo A 1ª Colocada do GRUPO B 
2ª Colocada do Grupo A 2ª Colocada do GRUPO B 

 
GRUPO G               GRUPO H 

1ª Colocada do GRUPO C 1ª Colocada do GRUPO D 
2ª Colocada do GRUPO C 2ª Colocada do GRUPO D 

 
FASE SEMIFINAL 
 
Art. 9º  A fase semifinal da Competição será disputada 

pelos 4 (quatro) Clubes classificados na fase quartas de final, 
divididos em 2 (dois) grupos de 2 (dois), que jogarão dentro 
dos respectivos grupos, entre si em jogos de turno e returno, 
classificando-se para a fase final os Clubes vencedores das 
partidas, observando-se, caso necessário, os critérios de 
desempate previstos neste Regulamento. 

 
GRUPO I                                     GRUPO J 

Vencedor do Grupo E  Vencedor do Grupo F 
Vencedor do Grupo G  Vencedor do Grupo H 

 
FASE FINAL 
 
Art. 10  A fase final da Competição será composta 

por duas partidas, sendo disputa do 3º lugar entre os 
perdedores dos Grupos I e J e a finalíssima disputada pelos 

2 (dois) Clubes classificados na fase semifinal, em jogo único, 
sagrando-se campeão o vencedor da partida. 

 
§ 1º  Caso haja empate na partida final de disputa do 

título, acontecerá prorrogação com dois tempos de 10 (dez) 
minutos, e persistindo o empate a disputa se dará com a 
cobrança de penalidades. 

 
CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Art. 11  Ocorrendo igualdade em pontos ganhos 

entre 2 (dois) ou mais Clubes aplicam-se sucessivamente, na 
primeira fase, os seguintes critérios técnicos de desempate: 

 
I – Maior número de vitórias; 
 
II – Maior saldo de gols; 
 
III – Maior número de gols marcados; 
 
IV – Menor número de cartões vermelhos recebidos; 
 
V – Menor número de cartões amarelos recebidos; 
 
VI – Sorteio público na sede do Departamento de 

Esportes. 
 
§ 1º  No caso de haver empate nas partidas da fase 

de quartas de final, semifinal, disputa de 3º colocado e final 
da competição (observado o § 1º do Art. 10), a partida será 
decidida através de disputa de penalidades desde a marca 
do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas 
regras do jogo de futebol, tal como definidas pela 
International Football Association Board - IFAB. 

 
§ 2º  Aplicam-se, no caso de igualdade por pontos 

ganhos nas da fases de quartas de final e semifinal, os 
critérios do caput deste artigo, até a alínea “b”, somente na 
fase em questão. Persistindo a igualdade a partida do returno 
será decidida através de disputa de penalidades desde a 
marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido 
nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela 
International Football Association Board - IFAB. 

 
§ 3º  Entende-se por melhor campanha, o maior 

número de pontos ganhos acumulado pelo Clube, seguindo, 
se necessário, a ordem de critérios de desempate prevista no 
caput deste artigo, considerando-se todas as fases da 
Competição. 
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CAPÍTULO III 
CONDIÇÃO DE JOGO 

 
Art. 12  Cada Clube poderá inscrever no máximo 20 

atletas, que seja natural de Dona Inês ou que 
comprovadamente resida no Município observados critérios 
estabelecidos no Art. 13. 

 
§ 1º  Para que os atletas tenham condição de jogo, 

os Clubes deverão inscrever para a disputa da Competição 
uma lista com até 15 (quinze) jogadores, sendo que para a 
primeira rodada, uma primeira relação deverá ser 
obrigatoriamente protocolada até às 16:00h do dia 20 de abril 
de 2022, mediante preenchimento através ficha de inscrição 
acompanhado dos documentos exgidos neste regulamento. 

 
§ 2º  É vedada a participação de atletas com idade 

inferior a 16 (dezesseis) anos completos. Para fins deste 
parágrafo, o atleta estará regular para a disputa da 
Competição a partir da data de seu aniversário de 16 
(dezesseis) anos de idade. 

 
§ 3º  É vedada a transferência de  atletas para outra 

equipe após o início do Campeonato, mesmo que o atleta não 
tenha atuado. 

 
§ 4º  Haverá limitação de 10% do número total de 

inscritos por clube, para o registro e inscrição de atletas de 
outro Município por Clube, conforme disposto no PL nº 
008/2019 aprovado pela Câmara Municipal de Dona Inês. 

 
§ 5º  O atleta que estiver inscrito em duas ou mais 

equipes estará automaticamente eliminado da Competição. 
Sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
partir da notificação pela Comissão Organizadora para 
esclarecer por escrito, a definição de qual equipe está 
inscrito. 

 
§ 6º  Só poderão participar da partida, atletas inscritos nas 

esquipes perante o Departamento de Esportes com sua carteira 
oficial do Campeonato emitida pela organização do certame com foto 
3x4, devidamente legível e plastificada. 

 
Art. 13  Para fins de cumprimento do Art. 12, serão 

exigidos os seguintes documentos comprobatórios para a 
participação do Campeonato: 

 
I – documentos obrigatórios:  
a) cartão de vacinação COVID-19, com no 
mínimo duas doses. 
b) documento de indentidade – RG. 
 

II – documentos comprobatórios de vínculo com o 
Município: 

a) título eitoral – Cadastro eleitoral atualizado 
até 31/03/2022; 
b) CadÚnico – Cadastro de Programas do 
Governo Federal atualizado até 31/03/2022; 
c) cartão do SUS – Cadastro atualizado até 
31/03/2022; 
d) comprovante de vínculo funcional e/ou 
empregatício até 31/03/2022. 
 
CAPÍTULO IV 
COMISSÃO TÉCNICA E STAFF 
 
Art. 14  Será também obrigatório o cadastramento 

dos integrantes da Comissão Técnica do Clube, sob pena de 
sanção administrativa. 

 
Parágrafo único.  Poderão ficar no banco de 

reservas, durante a partida, até 3 (três) membros da 
comissão técnica, 1 (um) treinador, 1 (um) auxiliar técnico, 1 
(um) preparador físico, previamente cadastrados pelos seus 
Clubes e identificados com crachá, além dos suplentes. 

 
Art. 15  Todos os profissionais envolvidos na partida, 

incluindo, mas não se limitando aos atletas, membros da 
comissão técnica, gandulas, maqueiros, diretoria, imprensa e 
prestadores de serviços, devem, obrigatoriamente, ser 
credenciados perante o Departamento de Esportes, com a 
devida identificação da área em que terá acesso no estádio, 
sob pena de sansão administrativa. 

 
CAPÍTULO V 

UNIFORMES E PARTICIPAÇÃO DE JOGOS 
 
Art. 16  Só poderão participar dos jogos, equipes 

uniformizadas (camisa, calção, meião e chuteiras). Nenhum 
atleta de qualquer equipe poderá participar da partida com 
uniforme diferente das dos demais atletas de sua equipe. 

 
Parágrafo único.  Nenhum atleta poderá usar 

objetos estranhos no jogo, tais como: relógio, colar, brinco, e 
demais objetos perigosos ao desempenho do jogo. 

 
Art. 17  Os atletas, técnico e componentes que forem 

escalados para a partida e que estiverem no banco de 
reservas estarão sujeitos as mesmas regras e exigências dos 
atletas em campo.  

 
Art. 18  Só poderá ficar no banco de reservas os 

atletas inscritos e uniformizados, como também o técnico, um 
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auxiliar e um componente da equipe, inscritos de acordo com 
suas funções. 

 
Parágrafo único.  O não cumprimento do caput 

deste artigo, a equipe será punida com a perda de três 
pontos. 

 
Art. 19  Os Clubes serão integrados em cada partida 

por 11 (onze) atletas titulares, além de até 6 (seis) suplentes. 
 

CAPÍTULO VI 
SANÇÕES DESPORTIVAS 

 
Art. 20  Finalizada a Primeira Fase da Competição 

os cartões amarelos serão zerados, desde que não seja o 
segundo da série, quando obrigatoriamente será cumprida a 
suspensão automática. 

 
Art. 21  O atleta ou o membro da comissão técnica 

advertido com cada série de 2 (dois) cartões amarelos ficará 
automaticamente impedido de participar da partida 
subsequente desta mesma Competição. 

 
§ 1º  Os cartões amarelos aplicados subordinam-se 

aos seguintes critérios: 
 
I – quando um atleta ou um membro da comissão 

técnica for advertido com 1 (um) cartão amarelo e, 
posteriormente, for expulso com a exibição direta de cartão 
vermelho na mesma partida, aquele cartão amarelo inicial 
permanecerá em vigor para o cômputo da série de 2 (dois) 
cartões amarelos que implicará em impedimento automático; 

 
II – quando o cartão amarelo precedente à exibição 

direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou o 
membro da comissão técnica será sancionado com 2 (dois) 
impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo 
recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência 
de 2 (dois) cartões amarelos; 

 
III – quando um atleta ou um membro da comissão 

técnica recebe 1 (um) cartão amarelo e, posteriormente, 
recebe 1 (um) segundo cartão amarelo, com a exibição 
consequente do cartão vermelho, tais cartões amarelos não 
serão considerados para o cômputo da série de 2 (dois) 
cartões amarelos que geram o impedimento automático. 

 
§ 2º  Não será considerada como partida 

subsequente ao segundo cartão amarelo a complementação 
de partida suspensa. O atleta ou o membro da comissão 
técnica advertido nos termos do caput deste artigo ficará 

impedido de participar da partida integral subsequente que 
seu Clube disputar. 

 
§ 3º  Se a partida subsequente ao recebimento do 

segundo cartão amarelo for Adiada, o cumprimento ocorrerá 
na partida imediatamente posterior. 

 
§ 4º  Se a partida subsequente ao recebimento do 

segundo cartão amarelo for decidida por W.O., a penalidade 
será considerada cumprida. 

 
CAPÍTULO VII 

DO HORÁRIO, TEMPO DE PARTIDA E PUNIÇÕES 
 
Art. 22  Os jogos serão realizados no Estádio 

Municipal desta cidade, aos sábados e domingo, com quatro 
jogos em cada dia (14:00h, 16:00h, 18:00h e 20:00h). Caso 
haja necessidade de alteração na tabela ou mudança na data 
dos jogos, sempre ficará a critério da Comissão Organizadora 
do Campeonato, o remanejamento das partidas. 

 
Art. 23  Cada jogo terá dois tempos de quarenta 

minutos corridos, com dez minutos de intervalo.  
Art. 24  Cada equipe deverá está presente no local 

da partida quinze minutos antes do horário previsto na tabela, 
sendo tolerado atraso de dez minutos após o horário do jogo 
estipulado na tabela, com justificativa convincente. Passados 
os dez minutos de tolerância, e a equipe não estiver em 
campo, a mesma perderá automaticamente os pontos. 

 
§ 1º  O Clube que não cumprir toda a tabela será 

punida junto com seus representantes e atletas no período 
de dois campeonatos. 

 
§ 2º  Quando um Clube abandonar, for excluído ou 

eliminado da disputa da Competição pela Comissão 
Organizadora após o seu início, as partidas por este 
disputadas serão consideradas válidas e as ainda não 
disputadas serão decididas por W.O. em favor dos 
adversários. 

 
§ 3º  Ocorrendo abandono, exclusão ou eliminação 

em fase de caráter eliminatório, o Clube será desclassificado 
da Competição e o adversário avançará para a fase seguinte, 
com prejuízo das penalidades constantes no § 1º. 

 
§ 4º  Só será aceita justificativa, em caso de atraso 

da equipe e seus atletas para o início da partida, com a 
comprovação de falha no transporte dos jogadores, defeito 
em veículos, acidentes e falecimento.  
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§ 5º  A justificativa será aceita pela comissão no 
prazo de vinte e quatro horas, após a data marcada para a 
partida, fundamentada, escrita através de ofício e mediante 
testemunhas. 

 
§ 6º  A comissão terá quarenta e oito horas para 

analisar a veracidade do fato e da justificativa, e se caso 
aceite e comprovada, uma nova partida será realizada em 
data combinada pelas duas equipes e pela comissão do 
certame. 

 
§ 7º  Nenhuma equipe poderá justificar a ausência de 

atletas para provocar o adiamento da partida.  
 
§ 8º  A equipe que vencer por WO, ganhará três 

pontos no campeonato e vitória por três a zero. 
 
Art. 25  Equipe que estiverem participando de outras 

competições regionais, e coincidir o mesmo dia e horário com 
o jogo do campeonato municipal, a mesma terá que informar 
e solicitar através de ofício a comissão de esportes setenta e 
duas horas antes da data e horário do jogo, a mudança da 
sua partida. 

 
Art. 26  Nenhuma equipe poderá colocar em campo 

atletas visivelmente alcoolizados, caso ocorra e seja 
detectado dentro do jogo nessa situação, o atleta será 
suspenso por dois jogos consecutivos. 

 
Parágrafo único.  Em caso de reincidência o atleta 

será afastado definitivamente da competição. 
 
Art. 27  Não será permitida qualquer agressividade 

física ou verbal por parte de atletas ou dirigentes de equipes:  
 
I – comissão organizadora; 
 
II – árbitro e seus auxiliares; 
 
III – adversários; 
 
IV - próprios companheiros; 
 
V - espectadores. 
 
Parágrafo Único.  O atleta ou dirigente que 

descumprir este artigo será afastado definitivamente do 
campeonato, e suspenso em eventos futuros realizados pela 
comissão. 

 
Art. 28  Em caso de expulsão dentro da partida, o 

atleta cumprirá suspensão automática no próximo jogo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 29  Serão premiadas nesta edição do 

campeonato municipal de futebol, além do campeão, vice e 
terceiro colocado, artilheiro, melhor goleiro e craque do 
Campeonato. 

 
§ 1º  A escolha do craque do Campeonato e melhor 

goleiro será feita pela comissão e equipe de arbitragem da 
partida com votação a cada rodada. 

 
§ 2º  Nas decisões de pênaltis não serão computados 

os gols para artilharia. 
 
§ 3º  Aos 3 (três) Clubes melhores classificados ao 

término da competição, serão entregues as respectivas 
premiações financeiras. 

 
CAPÍTULO IX 

DA COMISSÃO E SUAS DECISÕES 
 
Art. 30  Das decisões da comissão do campeonato, 

caberá pedido de consideração por escrito através de ofício 
no prazo de vinte quatro horas, e a comissão terá quarenta e 
oito horas para decidir sobre a reconsideração. 

 
 § 1º  As equipes terão que pagar uma taxa de 
R$ 100,00, para validar o seu pedido, em caso de validação 
será devolvido o valor da taxa pago pelo pedido. 
 

§ 2º  A comissão só aceitará pedidos, denúncias, 
reconsiderações e protestos, por escrito, devidamente 
assinado pelo seu representante.  

 
Art. 31  Os casos omissos neste regulamento serão 

resolvidos pela comissão de esportes. 
 
Art. 32  Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições contrárias. 
 
Dona Inês/PB, 05 de abril de 202. 
Tayze Barbosa de Sousa 

Presidente do CME 
 

Obs: via física original assinada. 
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LICITAÇÕES 
Comissão Permanente de Licitações 

 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0210/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, torna público 
que fará realizar Processo de Dispensa para Serviços, 
dando conhecimento aos interessados do 
objeto: Contratação de prestação de serviços de 
marcenaria para adequação de compartimentos 
necessários, para transformar ambulância tipo A 
(remoção) em tipo B (suporte básico)., em conformidade 
com o § 3º art. 75 da Lei 14.133/2021 e suas alterações 
posteriores. Os interessados em participar do processo, 
deverão enviar suas propostas até o prazo mínimo de 3 
(três) dias úteis após a publicação, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DONA INÊS, situada na Av. Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - CEP: 58.228-000 - DONA 
INÊS - PB. 

DONA INÊS, 13 de abril de 2022. 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES 
SECRETÁRIA 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0213/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, torna público 
que fará realizar Processo de Dispensa para Aquisição, 
dando conhecimento aos interessados do objeto: Aquisição 
de mesas e cadeiras plásticas para suprir as demandas 
da Atenção Básica neste Município, em conformidade com 
o § 3º art. 75 da Lei 14.133/2021 e suas alterações 
posteriores. Os interessados em participar do processo, 
deverão enviar suas propostas até o prazo mínimo de 3 
(três) dias úteis após a publicação, a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DONA INÊS, situada na Av. Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - CEP: 58.228-000 - DONA 
INÊS - PB. 

DONA INÊS, 13 de abril de 2022. 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES 
SECRETÁRIA 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0214/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, torna público 
que fará realizar Processo de Dispensa para Serviços, 
dando conhecimento aos interessados do 
objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
DE PARTIDAS DA COPA DE FUTSAL SUB-15 
MASCULINA., em conformidade com o § 3º art. 75 da Lei 
14.133/2021 e suas alterações posteriores. Os interessados 
em participar do processo, deverão enviar suas propostas até 
o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis após a publicação, 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, situada na Av. 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - CEP: 58.228-000 - 
DONA INÊS - PB. 

DONA INÊS, 13 de abril de 2022. 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES 
SECRETÁRIA 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0211/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, torna público 
que fará realizar Processo de Dispensa para Serviços, 
dando conhecimento aos interessados do objeto: Serviço de 
Hospedagem, em conformidade com o § 3º art. 75 da Lei 
14.133/2021 e suas alterações posteriores. Os interessados 
em participar do processo, deverão enviar suas propostas até 
o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis após a publicação, 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, situada na Av. 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - CEP: 58.228-000 - 
DONA INÊS - PB. 
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DONA INÊS, 13 de abril de 2022. 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES 
SECRETÁRIA 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº: 0212/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS, torna público 
que fará realizar Processo de Dispensa para Serviços, 
dando conhecimento aos interessados do objeto: Atração 
cultural e sonorização para as festividades da 
comunidade Lajedo Preto., em conformidade com o § 3º art. 
75 da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Os 
interessados em participar do processo, deverão enviar suas 
propostas até o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis após a 
publicação, a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DONA INÊS, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DONA INÊS, situada na Av. Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - CEP: 58.228-000 - DONA INÊS - PB. 

DONA INÊS, 13 de abril de 2022. 

 

FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES 
SECRETÁRIA 
 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50219-0 
Nº do Contrato 0109/2022 
Contratante  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratado  
SUPREMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LDA 
Fundamento Legal PREGÃO N° 0017/2022 
Objeto AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E 
INFANTIL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM RECOMENDAÇÃO 
MÉDICA PROVENIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE 
ACORDO COM PARECER SOCIAL E ATENDIMENTO DE 
DEMANDAS JURÍDICAS DE PESSOAS 
HIPOSSUFICIENTES, BEM COMO PACIENTES EM 
ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO QUE 
NECESSITA DESSES ÍTENS. 
Assinatura 07/04/2022 
Vigência 07/04/2022 A 31/12/2022 

Valor 20.160,00 
 
 

SÁLVIA ULISSES SANTOS 
SECRETARIA 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50220-3 
Nº do Contrato 0118/2022 
Contratante FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratado ALUIZIO ANDRE DA SILVA 
Fundamento Legal DISPENSA N° 0170/2022 
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, 
PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DA ZONA 
RURAL, PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DESTE 
MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 
ATENDENDO AO SÍTIO BOA VISTA E CIRCUNVIZINHOS 
Assinatura 08/04/2022 
Vigência 08/04/2022 A 08/10/2022 
Valor 10.800,00 
 
 

SÁLVIA ULISSES SANTOS 
SECRETARIA 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50221-1 
Nº do Contrato 0119/2022 
Contratante FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratado LEIDEJANE SOUSA DIAS 
Fundamento Legal DISPENSA N° 0171/2022 
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, 
PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DA ZONA 
RURAL, PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DESTE 
MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 
ATENDENDO AO SÍTIO MIGUEL E CIRCUNVIZINHOS. 
Assinatura 08/04/2022 
Vigência 08/04/2022 A 08/10/2022 
Valor 4.200,00 
 
 

SÁLVIA ULISSES SANTOS 
SECRETARIA 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
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EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50222-0 
Nº do Contrato 0120/2022 
Contratante FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Contratado B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MÉDICO, HOSP E LABORATORIAL 
Fundamento Legal DISPENSA N° 0179/2022 
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO 
CORRETIVA IMEDIATA, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV E V DESTE 
MUNICÍPIO. 
Assinatura 10/04/2022 
Vigência 10/04/2022 A 31/12/2022 
Valor 8.840,00 
 
 

SÁLVIA ULISSES SANTOS 
SECRETARIA 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50223-8 
Nº do Contrato 0164/2022 
Contratante SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Contratado AZUS COPY CENTER COMERCIO 
SERVIÇOS LTDA 
Fundamento Legal PREGÃO N° 0019/2022 
Objeto AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MATERIAIS DE 
INFORMÁTICA 
Assinatura 30/03/2022 
Vigência 30/03/2022 A 31/12/2022 
Valor 77.145,00 
 
 

ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 
PREFEITO 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50224-6 
Nº do Contrato 0169/2022 
Contratante FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Contratado BIOMED MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES 
Fundamento Legal DISPENSA N° 0159/2022 

Objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS 
TRABALHADORES DO SUAS 
Assinatura 05/04/2022 
Vigência 05/04/2022 A 31/12/2022 
Valor 11.534,60 
 
 

SOFIA ULISSES SANTOS 
SECRETÁRIA 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50225-4 
Nº do Contrato 0176/2022 
Contratante  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Contratado  
INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
Fundamento Legal  
DISPENSA N° 0155/2022 
Objeto  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS ARES CONDICIONADOS 
DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 
SENADOR HUMBERTO LUCENA 
Assinatura 08/04/2022 
Vigência 08/04/2022 A 08/07/2022 
Valor 13.199,10 
 
 

ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 
PREFEITO 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
EXTRATO DE CONTRATO 
Registro CGM 22-50226-2 
Nº do Contrato 0178/2022 
Contratante  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Contratado  
IARA NASCIMENTO ALVES 10086715410 
Fundamento Legal  
DISPENSA N° 0162/2022 
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA (MEI), PARA REALIZAR SERVIÇOS 
DE: VULCANIZAÇÃO, COLAGEM E CONSERTOS EM 
GERAL DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA 
Assinatura 11/04/2022 



‘ 

22 
 

DOM nº 1309, ano 44, de 13 de abril de 2022 

Endereço eletrônico: 
https://pmdonaines.pb.gov.br/dom-1309-ano-44-de-13-de-abril-de-2022/ 

Vigência 11/04/2022 A 31/12/2022 
Valor 39.950,00 
 
 

ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO 
PREFEITO 

 


