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Portaria de nº 076/2013                                                     
 
O Prefeito Constitucional do município do Coxixola, 
Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica deste município e 
demais legislação em vigor; 
   
 RESOLVE: 
 
 DEMITIR a pedido, o Sr. GENILSON BEZERRA 
DE BRITO inscrito no Cadastro de Pessoa Física – 

CPF n° 033.563.114-25, RG n° 2.026.185 - 
SSP/PB, do Cargo Comissionado de Secretario de 
Agropecuária, Pesca, Meio Ambiente, Indústria e 
Comércio, deste município, com vencimentos de 
conformidade com o que estabelece as Leis 
disciplinadoras de Cargos e vencimentos do 
município, Símbolo SM – 1, da Estrutura Básica 
Organizacional do Poder Executivo Municipal. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 Registre-se e   Publique-se. 
 
Coxixola - PB, 02 de junho de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
 
Lei nº 200/2013                                                                   
De 19 de junho de 2013 

 
 

DISPÕE SOBRE AS COMPETÊNCIAS, 
COMPOSIÇÕES E ORGANIZAÇÕES DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
COXIXOLA – PB, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Coxixola faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a Seguinte Lei: 
 

Art. 1º O Conselho Municipal 
de Saúde – CMS, órgão colegiado de caráter 
permanente e deliberativo, integrante do Sistema 
Municipal de Saúde, em conformidade com os 
artigos 196 a 200 da Constituição Federal, Leis 
Federais nº 8.080/90 e 8.142/90 e Lei Orgânica do 
Município de Coxixola. É composto por 
representantes do Governo, dos prestadores de 
Serviços de Saúde, profissionais de saúde e 
usuários do sistema, cujas decisões, 
substanciadas em resoluções serão homologadas 
pelo Prefeito  Municipal de Coxixola e Publicada no 
Diário Oficial do Município.  

Art.2º Ao Conselho Municipal 
de Saúde, compete: 

I – atuar na formulação de 
estratégias, no controle da execução e avaliação 
da política Municipal de Saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, conforme as 
diretrizes das Conferências Municipais de Saúde; 

II – estabelecer diretrizes a 
serem observadas na elaboração dos Planos 
Municipais de Saúde, em função de características 
epidemiológicas e da organização dos serviços de 
saúde em tempo hábil; 

III – propor critérios para 
definição de padrões e parâmetros assistenciais;  

IV – estabelecer critérios 
gerais de controle e avaliação do Sistema 
Municipal de Saúde, com base em parâmetros de 
cobertura, cumprimento de metas estabelecidas, 
produtividade, recomendando correção das 
distorções, tendo em vista o atendimento das 
necessidades da população;  

V – estabelecer critérios para 
a programação e execução financeira e 
orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, 
aprovar as diretrizes orçamentárias, fiscalizar os 
repasses (federais, estaduais e municipais), avaliar 
a aplicação dos recursos e apreciar os relatórios 
de gestão da Secretária Municipal de Saúde e do 
Fundo Municipal de Saúde; 

 
VI – apreciar e deliberar 

sobre a inclusão ou exclusão de serviços ao 
Sistema Municipal de Saúde, de acordo com as 
necessidades assistências da população, 
disponibilidade orçamentária e financeira, a partir 
de parecer elaborado pela Secretária Executiva do 
Conselho Municipal de Saúde e pelo Conselho 
Fiscal do Fundo Municipal de Saúde; 

VII – fiscalizar os serviços 
próprios da Secretaria Municipal de Saúde e os 
prestadores de serviços nas áreas de saúde, no 
sentido de que as suas ações proporcionem 
melhorias nas condições de saúde da população, 
com desempenho efetivo e alto grau de 
resolutividade assistencial;  

VIII – garantir, através da 
sociedade civil organizada, a participação e 
controle populares nas instâncias colegiadas 
gestoras do Sistema Municipal de Saúde.  

IX – acompanhar o processo 
de desenvolvimento e incorporação cientifica e 
tecnológica na área de saúde, visando à 
observância de patrões éticos compatíveis com o 
desenvolvimento sociocultural do município;  

X – examinar propostas e 
denúncias, responder consultas sobre assuntos 
pertinentes a ações e serviços de saúde, bem 
como, apreciar recursos a respeito de deliberações 
do próprio Conselho Municipal de Saúde; e  

XI – convocar as 
Conferências Municipais de Saúde, nos termos do 
artigo 1º da Lei Federal nº 8.142/90, bem como 
constituir suas comissões organizadoras. 

 Art. 3º O Conselho Municipal 
de Saúde é composto por 12(doze) membros 
titulares e seus respectivos suplentes, sendo:  

I – 50% (cinquenta por cento) 
de representantes dos usuários do sistema 
Municipal de saúde, de seguinte forma: 

a) 1 (um) representante das associações 

comunitários urbanas;  

b) 1 (um) representante das associações 

comunitárias rurais; 

c) 1 (um) representante do sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Coxixola; 

d) 1 (um) representante da Igreja Católica 

e) 1 (um) representante da Igreja Evangélica 

f) 1 (um) representante dos Comerciantes de 

Coxixola 

II – 25% (vinte e cinco por 
cento) de representantes de entidades de 
trabalhadores e profissionais de saúde, sindicatos 
e associações), sendo:   

a) 03 (três) representantes dos Trabalhadores 

dos Serviços de Saúde Municipal;  

III – 25% (vinte e cinco por 
cento) de representantes do governo municipal de 
prestadores de serviços de saúde, sendo: 

a) 01 (um) representante da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

b) 01 (um) representante da Secretaria de 

Serviços Sociais; 

c) 01 (um) representante dos prestadores de 

Serviços Públicos e Privado com atuação 

no Município; 

§ 1º Os representantes dos usuários do 
Sistema Municipal de Saúde, de que trata o inciso I 
deste artigo, não poderão ocupar cargos em 
comisso na administração municipal e nem 
pertencer a nenhuma entidade prestadora de 
serviços remunerados pelo SUS. 

§ 2º Os representantes de que tratam as 
alíneas “a” e “f” do inciso I deste artigo serão 
indicados, por escrito, pelos dirigentes das 
entidades representadas. 

§ 3º O conselheiro candidato a qualquer 
cargo eletivo deverá afastar-se do exercício no 
Conselho pelo prazo de 30 (trinta) dias que 
antecedem o pleito eleitoral, devendo seu suplente 
ser conduzido à função de conselheiro durante o 
período. 

Art. 4 Para efeito da aplicação desta lei, 
definem-se como: 

I – entidades e movimentos sociais de 
usuários do Sistema Municipal de Saúde, aquelas 
que tenham atuação no Município, constituição 
formalizada nos órgãos competentes, ou 
documentação comprobatória de sua existência há 
pelo menos dois anos, e que represente idosos, 
etnias, gênero, associações de moradores, 
organizações religiosas; 

II - entidades de trabalhadores e 
profissionais de saúde, aqueles que tenham 
atuação no município, constituição formalizada nos 
órgão competentes e que representem categorias 
profissionais docentes, trabalhadores do serviço 
público municipal e estadual bem como 
trabalhadores dos serviços privados; 

III – entidades de prestadores de 
serviços de saúde, aqueles hospitais, 
estabelecimentos e serviços de saúde privados, 
com ou sem fins lucrativos, e que tenham contrato 
ou convênio formalizado com o SUS local/regional.  

Paragrafo único. O conselho municipal 
de saúde, quando entender oportuno, poderá, 
através de seus órgãos, convidar para participar de 
suas reuniões, representantes das Universidades, 
da sociedade civil organizada e de técnicos 
especializados, desde que diretamente envolvidos 
nas questões que estiveram sendo tratadas. 

Art. 5º o mandato dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde será de três anos, 
permitia apenas uma recondução consecutiva.  

Paragrafo único. O mandado dos 
suplentes será coincidente com o mandato dos 
titulares.  

 
Art. 6º A eleição dos representantes 

titulares e suplentes de cada segmentos que 
comporá o Conselho será feita por meio de 
plenárias convocadas especificamente para esse 
fim, e ocorrerá a cada três anos, contados da 
primeira eleição realizada após a promulgação da 
presente lei.  

Paragrafo único. Somente poderão 
participar das plenárias, com eleitor ou candidato, 
representantes das entidades de que tratam os 
incisos I e II do artigo 3º desta lei, e que tenham, 
no mínimo, dois anos de existência devidamente 
comprovada.  

Art. 7º As plenárias a que se refere o 
artigo 6º desta lei, para escolha dos representantes 
de cada segmento, em substituição aos atuais 
membros do Conselho Municipal de Saúde, serão 
realizadas em até noventa das, contados da 
publicação desta lei, em conformidades com o 
regimento eleitoral a ser aprovado pelo plenário do 
Conselho, em forma de resolução, homologada 
pelo Prefeito Municipal e Publicada no Diário 
Oficial do Município. 

Paragrafo único. Concluída a eleição no 
“caput” deste artigo, e designados os novos 
membro do Conselho Municipal de Saúde, caberá 
ao presidente em exercício convocar e presidir a 
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reunião em que tomarão posse os novos 
conselheiros, ocasião em que será realizada a 
eleição do Presidente do Conselho, da Secretaria 
Executiva e seu Coordenador, em como da Mesa 
Diretora. 

Art. 8º O Presidente do Conselho 
Municipal de Saúde será eleitos entre os 
conselheiros titulares, em escrutínio secreto, sendo 
facultada a declaração de voto.  

§ 1º serão votantes semente os 
membros titulares, ou suplentes exercendo a 
titularidade.  

§ 2º Ocorrendo vacância temporária da 
presidência do Conselho, esta será assumida pelo 
Coordenador da Secretaria Executiva, não 
podendo ultrapassar a três meses consecutivos.  

§ 3º Ocorrendo a vacância definitiva da 
Presidência do Conselho, deverá ocorrer nova 
eleição, a qual se dará na primeira reunião 
ordinária a ser realizada, encerrando-se o mandato 
do novo presidente eleito juntamente com o 
mandato dos demais membros do Conselho.  

Art. 9º As funções de membro do 
Conselho Municipal de Saúde não serão 
remuneradas, considerando-se o seu exercício 
relevante serviço público.  

Art. 10 A organização e o 
funcionalmente do Conselho Municipal de Saúde 
serão disciplinados em regimento interno, 
aprovado pelo plenário do Conselho, homologado 
pelo Prefeito Municipal e publicado no Diário 
Oficial do Município.  

Art.11 O Conselho Municipal de Saúde 
terá um Secretaria Executiva com órgão técnico-
operacional de suporte administrativo às atividades 
do Conselho, acompanhamento, execução e 
implementação de suas deliberações, bem como 
uma Mesa Diretora para coordenar as reuniões.  

 
 

§1º A Secretaria Executiva terá um 
coordenador bem como composição paritária, 
sendo:  

a) 02 (dois) representantes dos usuários;  

b) 02 (dois) representantes dos 

Trabalhadores de Saúde; 

c) 02 (dois) representantes do Governo 

Municipal, podendo haver recondução. 

Art. 12.  O Conselho Municipal de 
Saúde poderá constituir comissão e grupos de 
trabalho com a finalidade de promover estudos 
com vistas à compatibilização de politicas e 
programas de interesse para a saúde e/ou 
acompanhar a execução de políticas estratégicas 
do Sistema Municipal de Saúde.  

Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde 
poderá convidar entidades, autoridades, cientistas 
e técnicos para colaborarem em estudos ou 
participares de comissões instituídas no seu 
âmbito, sob a coordenação de um de seus 
membros. 

Art. 14. O Conselho Municipal de 
Saúde, observando a composição paritária, 
indicará 02 (dois) conselheiros para compor o 
Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Saúde.  

Art. 15. A Secretaria Municipal de Saúde 
dará todo o suporte operacional e material ao 
Conselho Municipal de Saúde, bem como 
destinará dotação orçamentária especifica para 
ações dos Conselhos de Saúde e de controle 
social. 

Art. 16. O mandato dos atuais 
integrantes do Conselho Municipal de Saúde 
encerrar-se-á com a posse dos novos 
conselheiros. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário em especialmente a Lei 007/97, de 29 
de janeiro de 1997.  
 
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2013. 
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito Constitucional 

LEI Nº 205/2013,                                                         

EM  19  DE JUNHO DE 2013 

 

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

AOS SERVIDORES QUE MENCIONA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB, 

no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município,  e considerando o 

estabelecido no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 

nº 024/1997, faz saber, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: 

  

Art. 1º. Fica autorizado o 

Chefe do Poder Executivo Municipal, a Conceder 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  aos servidores 

Agentes de Combate as Endemias;  Agentes 

Comunitários de Saúde, Motoristas  e Veterinário,   

conforme  valores estabelecidos no Anexo Único desta 

Lei,  desde que preenchidas as seguintes condições: 

 

I – Estejam em efetivo  

desempenho de atividade em locais ou condições que 

ofereçam riscos ou danos  à saúde  do Servidor;  

Parágrafo Único – 

Cessada as condições que ensejaram a concessão do 

adicional de insalubridade o mesmo será suspenso; 

Art. 2º. Os recursos para 

cumprimento da presente Lei Complementar correrão 

por conta do orçamento vigente do Município, 

consignados no Fundo Municipal de Saúde; 

Art. 3º. Esta Lei 

Complementar entra em vigor, na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, COXIXOLA em 19 
de  Junho de 2013 
      

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Municipal 
LEI N° 208/2013.                                               
Coxixola, 19 de junho de 2013. 
 
ALTERA LEI QUE MENCIONA E  TOMA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA - 

Estado Paraíba Faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: a Lei 
079/2002 Onde passará a vigorar partir desta data 
com a seguinte redação. 
 
Art. 1° - O Conselho Municipal de Educação de 

Coxixola (CME) é um órgão de caráter normativo, 
consultivo e deliberativo sobe os temas de sua 
competência. 
 
Art. 2° - O CME terá como objetivo assegurar aos 
grupos representativos da comunidade o direito de 
participar da definição das diretrizes da educação 
no âmbito do município, concorrendo para elevar a 
qualidade dos serviços educacionais. 
 
Art. 3° - O CME será constituído de 11 (onze) 
membros (01 titular e 01 suplente), composto 
respectivamente: 

I.Representantes da Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desportos;  

II.Representantes das Escolas Públicas 
Municipais; 

III.Representantes da Secretaria de Ação Social; 
IV.Representantes do Conselho Tutelar; 

V.Representantes dos Pais dos alunos(as); 
VI.Representantes de Associações Comunitárias; 

VII.Representantes dos professores da Educação 
Básica; 

VIII.Representantes de Igrejas; 
IX.Representantes dos funcionários técnico-

administrativos das escolas públicas; 
X.Representantes da Câmara Municipal; 

XI.Representantes das Entidades Sindicais de 
Trabalhadores; 
 
§ 1° - Os conselheiros referidos nos incisos II, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, bem como os seus 
suplentes, serão eleitos por seus pares em 
plenária dos respectivos segmentos a cada dois 
(02) anos permitida uma recondução 
consecutiva. 
 
§ 2° - Os conselheiros previstos no inciso X 

serão indicados os seus pares pelo Presidente 
da Câmara Municipal observando a paridade 
(situação e oposição). 
 
§ 3° - Os membros do CME, com exceção 
daqueles previstos no § 1°, serão indicados os 

seus pares pelo Poder Executivo Municipal que 
os designará para responder pelas suas 
atribuições. 
 
§ 4° - O suplente substituirá o membro titular do 
Conselho em seu impedimento, afastamento ou 
ausência. 
 
           § 5° - A função de membro do CME será 
remunerada a título de jeton, segundo o valor a 
ser fixado por ato do Prefeito, sendo 10% (dez 
por cento) do valor do salário mínimo nacional, 
por cada sessão ordinária e/ou extraordinária a 
que o conselheiro comparecer que não seja 
compatível com a jornada de trabalho. 

  
Art. 4° - No caso de vacância da função de 

conselheiro do CME, adotar-se-ão os seguintes 
critérios para a escolha do novo membro que irá 
cumprir o prazo restante do mandato: 

 
I – O Presidente do Conselho Municipal de 
Educação (CME) convocará através de Portaria o 
seu suplente para assumir a titularidade do 
segmento a que representa. 
 
II – Em casos extemporâneos como: se o suplente 
não mais residir no município ou tenha chegado a 
óbito, caberá á entidade ou órgão correspondente 
indicar o novo titular. 
 
Art. 5º - O mandato do conselheiro será de 02 
(dois) anos, permitida a recondução por uma única 
vez.  
 
Art. 6º - Será exonerado o conselheiro que, sem 
motivo justificado deixar de comparecer a 03 (três) 
reuniões consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas, 
no período de 01 (um) ano. 
 
Art. 7º - Será eleito dentre os membros titulares um 
conselheiro para presidente do CME previsto nos 
incisos I, II e VII do artigo 3º deste Conselho. 

 
§ 1º - O mandato do presidente será de 02 (dois) 
anos, permitida a recondução por mais 02 (dois). 
 
§ 3º - Cabe ao presidente, dentre outras 
atribuições dispostas no regimento interno: 
 
I – deliberar sobre questões administrativas do 
CME; 
II – Instituir comissões e sub-comissões especiais 
dentre os membros conselheiros para deliberar 
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tarefas e/ou apurar fatos inerentes ao Sistema 
Educacional em âmbito municipal. 
 
Art. 8º - As atribuições dos demais membros do 
conselho serão definidas em seu regimento 
interno. 
 
Art. 9º - Compete ao CME: 

 
I – participar da elaboração, implementação e 
implantação das políticas públicas por atos do 
poder público para a Educação em âmbito 
municipal; 
II – fiscalizar a utilização de recursos federais e 
estaduais destinados a melhoria e qualidade da 
educação; 
III – emitir parecer, quando solicitado, sobre 
propostas de convênios educacionais, suas 
renovações entre o Município e entidades públicas 
ou privadas;  
IV – normatizar as seguintes matérias: 

 
a) Autorização de funcionamento, 
credenciamento e inspeção de estabelecimentos 
que integrem o Sistema Municipal de Ensino;  
b) Implementar e implantar o currículo 
escolar municipal obedecendo as suas 
especificidades; 
c) Recursos em face de critérios avaliatórios 

escolares; 
d) Autonomia e gestão democrática das 

escolas públicas municipais;  
e) Classificação e progressão dos alunos(as) 

nas etapas da educação básica; 
f) Autorização e regulamentação dos 

alunos(as) que se encontram em fase de 
correção de fluxo na distorção série/idade.  

 
V – Assegurar a publicidade em veículos de 
comunicação as informações sobre o Sistema 
Municipal de Educação de Coxixola- SEMEC, bem 
como matérias de interesse da SEMEC.  
            VI – Responder a consulta e emitir parecer 
em matérias relacionadas à educação no âmbito 
do Sistema Municipal de Educação;  
            VII – Estabelecer critérios que orientem a 
elaboração da proposta política pedagógica das 
escolas que compõem o Sistema Municipal de 
Educação.  
            VIII - Autorizar mudanças na organização e 
no currículo da educação regulada por este 
conselho, observada a legislação nos âmbitos 
federal e estadual;  
    IX – Elaborar seu regimento interno; 
    X - Funcionar como instância recursal no âmbito 
de suas atribuições.  
    XI – Diagnosticar evasão, repetência e 
problemas na qualidade do ensino nas escolas, 
apontando alternativas de solução;  
    XII – Propor ações educacionais compatíveis 
com programas de outras secretarias, como a de 
saúde, a de Ação Social, bem como manter 
intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa;  
    XIII – Aprovar o regimento, a organização, a 
convocação e normas de funcionamento das 
conferencias municipais de Educação, bem como 
as das plenárias municipais de Educação. 

 
 
Art. 10º - Compete ao Secretário Municipal de 
Educação homologar as decisões do Conselho 
referentes aos incisos V, VI, VII, VIII e XIII do artigo 
anterior desta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias.  

 
      § 1º - O secretário solicitará ao Conselho, no 

prazo previsto no caput deste artigo, 
reexame do ato levado á homologação. 
 

              § 2º - O secretário, quando indeferir a 
homologação da decisão do Conselho, 
devolverá a matéria ao CME, com a 
exposição de motivos do seu 
indeferimento. 
 

              § 3º - Na hipótese de o Secretário não se 
manifestar no prazo previsto no caput 
deste artigo, considerar-se-á homologação, 
tacitamente, o ato decisório.  

 
 
 Art. 11º - A organização e o funcionamento do 
CME serão disciplinados em regimento interno 
elaborado e aprovados por, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) do Conselho.  
 
Art. 12º - O CME se reunirá ordinariamente, a cada 
dois meses e extraordinariamente em caso de 
necessidade, por ato de convocação do Presidente 
deste Conselho. 
 
                  § 1º - A sessão plenária do CME 
instalar-se-á com a presença da maioria dos seus 
membros, e suas deliberações serão tomadas pela 
a maioria dos votos dos presentes.  
 
                  § 2º - Na falta de quorum para a 
instalação da plenária, será automaticamente 
convocada nova sessão, que acontecerá no prazo 
de 72 (setenta e duas) horas, com quorum previsto 
de conselheiros presentes.  
 
                  § 3º - Cada membro terá direito a um 
voto e, ocorrendo o empate, caberá ao Presidente 
do Conselho, além do voto ordinário, o voto de 
qualidade.          
 
Art. 13º - O executivo, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, garantirá estrutura de 
apoio de recursos humanos e materiais para 
permitir o funcionamento do Conselho.          

  
Art. 14º - O Presidente poderá convidar entidades, 
cientistas e técnicos nacionais ou internacionais 
para colaborem em estudos ou participarem de 
comissões instituídas no âmbito do CME, sob a 
coordenação de um de seus membros.  
 
Art. 15º - Será realizada uma Conferência 
Municipal de Educação a cada dois anos, 
regulamentada através de Decreto pelo Poder 
Executivo Municipal. 
 
                  § 1º - A Conferência será convocada 
pelo o Executivo ou pelo o Presidente CME, caso 
aquele não o faça dentro do prazo determinado no 
caput deste artigo.  
 
                  § 2º - A Conferência será organizada 
pelo CME e composta por representações dos 
vários segmentos sociais para a socialização de 
experiências, avaliação da situação da Educação 
no Município e proposição de diretrizes das 
políticas públicas municipal.  
 
Art. 16º - O executivo convocará e organizará a 
primeira Conferência Municipal de Educação.  
                     Parágrafo Único – O regimento e as 
normas de funcionamento da primeira Conferência 
serão elaborados pelo o Executivo, consultadas as 
entidades dos demais segmentos, representados 
no Conselho, ad referendum da plenária de 
abertura da Conferência.  
 
Art. 17º - O executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 
promulgação.  
 

Art. 18º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em 
contrário.  

Coxixola, 19 de junho de 2013. 
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito Constitucional.                                     

LEI Nº 201/2013                                                              
Em, 19 de junho  de 2013. 

AUTORI
ZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL TIPO 
ESPECIAL PARA O FIM QUE MENCIONA E 
ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º -  Fica  o Poder Executivo Autorizado a abrir  
Crédito Adicional tipo Especial ao Orçamento do 
presente exercício, Lei 189/2012 e Ainda adicionar  
o presente crédito a   Programação Constante do 
PPA 2013 e  Metas estabelecidas na  LDO para  
2013 conforme detalhamento a seguir:  
 
I – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
DE INTERESSE PÚBLICO, no valor total de até  
R$ 60.000,00 (Sessenta  Mil Reais), Recursos 
Ordinários com a seguinte classificação 
contábil: 
 

a) 2.06.15.451.0042.1099.44906101 
..........................R$ 60.000,00 

 
II – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PARA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, no valor 

total de até R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil 
Reais), com  a seguinte  Classificação Contábil:  
 

a) 2.06.15.451.0024.1102.44905201 
.................................R$ 180.000,00; 

 
III – IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA 
MÓVEL, no valor total de até R$ 100.000,00 (Cem 

Mil Reais), com a seguinte Classificação Contábil: 
        a) 2.06.24.722.0045.1103. 
44905101....................................R$ 100.000,00 
 
Total Geral do 
Crédito.....................................................R$ 
340.000,00 (Trezentos e Quarenta Mil Reais). 
 
Art. 2º -  Para atender o Crédito Especial de que 
trata o artigo 1º desta Lei,  fica o Prefeito Municipal 
autorizado a Transpor ou Remanejar Recursos de 
uma Programação, ou de uma Unidade 
Orçamentária, para outra, excetuando-se  os  
recursos  comprometidos e os  recursos 
vinculados, podendo inclusive anular dotação 
destinada a pessoal e encargos e vinculadas a 
convênio ou programas que não serão utilizadas;                            
 
Art. 3º - O Crédito Especial  autorizado pela 
presente Lei, terá como fonte de recursos para a 
sua cobertura orçamentária, a anulação de 
Dotações do Orçamento do presente exercício, 
conforme estabelece o inciso III, parágrafo 1º do 
Art. 43 da Lei 4.320/64.  
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, em  31  de Maio  
de 2013.   

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Constitucional 
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Lei nº. 202/2013  de 19 de junho de 2013. 

Dispões sobre a contratação por tempo 
determinado, para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX, do artigo 37 da 
Constituição Federal e dá outras providências. 
   O Prefeito Constitucional do 
Município de Coxixola, Estado da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais, na forma estabelecida 
na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da 
Administração Municipal, por meio de suas 
respectivas Secretarias, poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, 
nas condições e prazos previstos nesta lei. 
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público: 
I – Assistência a situações de calamidade pública; 
II – Assistência à emergência em saúde pública;  
III – realização de recadastramentos, 
levantamentos e pesquisas de natureza estatística, 
efetuados pelos órgãos da Administração 
Municipal; 
IV – admissão de professor substituto; 
V – atividades: 
a) de identificação e demarcação territorial de 
áreas do Município; 
b) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa 
agropecuária, para atendimento de situações 
emergenciais ligadas ao comércio de produtos de 
origem animal ou vegetal ou de iminente risco à 
saúde animal, vegetal ou humana; 
c) técnicas especializadas, no âmbito de projetos 
de cooperação, com prazo determinado, 
implementados mediante convênios, desde que 
haja, em seu desempenho, subordinação do 
contrato ao órgão responsável pela sua execução; 
d) técnicas especializadas necessárias à 
implantação de órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para organizações existentes 
ou as decorrentes de aumento transitório no 
volume de trabalho que não possam ser atendidas 
mediante a aplicação do Estatuto do Servidor 
Público Municipal; 
e) técnicas especializadas de tecnologia da 
informação, de comunicação e de revisão de 
processos de trabalho, que não se concretizem 
como atividades permanentes do órgão; 
VII – combate a emergências ambientais, na 
hipótese de declaração da existência de tal 
situação em região específica;  
VIII – admissão de professor para suprir demandas 
decorrentes da expansão das atividades das 
Unidades Escolares de ensino, respeitados os 
limites e as condições fixadas em ato da Secretaria 
Municipal da Educação; 
§1º A contratação de professor substituto de que 
trata o inciso IV, do caput, poderá ocorrer para 
suprir a falta de professor, em razão de: 
a)vacância do cargo; 
b)afastamento ou licença; 
c)nomeação para ocupar cargo de direção, chefia 
o assessoramento; 
d)faltas injustificadas do titular que possa provoca 
possível prejuízo ao ano letivo dos alunos.  
§2º O número total de professores de que trata o 
inciso IV, do caput, não poderá ultrapassar 30% 
(trinta por cento) do total de docentes efetivos em 
exercício na instituição municipal de ensino. 
§3º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos 
desta Lei, sobre a declaração de emergências em 
saúde pública. 
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser 

contratado, nos termos desta Lei, será feito 
mediante processo seletivo simplificado, sujeito à 
ampla divulgação, com edital publicado no Quadro 

de Avisos do Prédio da Prefeitura Municipal, 
prescindindo de concurso público. 
§1º A contratação para atender as necessidades 
decorrentes de calamidade pública, de emergência 
ambiental e de emergência em saúde pública 
prescindirá de processo seletivo. 
§2º As contratações de pessoal no caso das 
alíneas “c” e “e”, do inciso V, do art. 2º, desta Lei, 
serão feitas mediante processo seletivo 
simplificado, observados os critérios e condições 
estabelecidos pelo poder executivo. 
§3º O processo seletivo, a critério da Secretaria 
relacionada à contratação, poderá ser procedido 
por meio de provas escritas, provas orais, ou 
análise curricular, nos temos das regras 
previamente estabelecidas no respectivo edital; 
Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, com prazo de até 6 (seis) meses. 
§1º Nos casos gerais, somente será admitida a 
prorrogação dos contratos, por um único período, 
de igual prazo, desde que devidamente justificada 
a permanência do excepcional interesse público. 
§2º As contratações, nos casos de calamidades 
públicas e situações emergências de saúde, 
previstos nos incisos I e II, do art. 2º, desta Lei, 
poderão ser prorrogados até que se extinga a 
situação permissiva da referida contratação. 
Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas 
com observância da dotação orçamentária 
específica e mediante prévia autorização do 
Secretário Municipal das Finanças. 
Art. 6º A remuneração do pessoal contratado, nos 
termos desta Lei, será fixada no valor previsto para 
o cargo efetivo ou semelhante, em nível inicial de 
carreira. 
Art. 7º Ao pessoal contratado, nos termos desta 

Lei, aplica-se o disposto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
Art. 8º O pessoal contratado, nos termos desta Lei, 
não poderá: 
I – receber atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato; 
II – ser nomeado ou designado, ainda que a título 
precário ou em substituição, para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança; 
III – ser novamente contratado, com fundamento 
nesta Lei, antes de decorridos 12 (doze) meses do 
encerramento de seu contrato anterior. 
Parágrafo Único. A inobservância do disposto 
neste artigo importará na rescisão do contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade administrativa 
das autoridades envolvidas na transgressão.  
Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao 
pessoal contratado nos termos desta Lei serão 
apurados mediante sindicância, que deverá ser 
concluída no prazo de trinta dias, sendo 
devidamente assegurada a ampla defesa. 
Art. 10. O contrato firmado de acordo com esta Lei 

extinguir-se-á, sem direito a indenizações: 
I – pelo término do prazo contratual; 
II – por iniciativa do contratado; 
§1º A extinção do contrato, no caso do inciso II 
será comunicada à administração, com 
antecedência mínima de trinta dias, sob pena de 
aplicação de multa e responsabilização por 
possíveis danos causados ao interesse público. 
§2º A extinção do contrato, por iniciativa da 
Administração, decorrente de conveniência 
administrativa, importará no pagamento ao 
contratado de indenização correspondente à 
metade do que lhe caberia, referente ao restante 
do contrato. 
Art. 11. O tempo de serviço prestado, em virtude 
de contratação, nos termos desta Lei, será contado 
para todos os efeitos legais. 
Art. 12. Fica inteiramente revogada a Lei nº. 05 de 

18 de janeiro de 1997.  
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 
   Coxixola (PB), 19 de junho de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito Constitucional de Coxixola (PB) 

LEI N.º 2092013                                                         
Coxixola, 19 de junho  2013. 
 
Dispõe sobre alteração da Lei 080/2002 que 
criou o Sistema Municipal de Educação, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE 
COXIXOLA/PB, ESTADO DA PARAÍBA, Faço 
saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte LEI: 
 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º - Esta Lei institui o Sistema Municipal de 
Ensino, em observância ao disposto no Art. 211 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 
03 de outubro de 1988, nos artigos 8º, 11 e 18 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
Art. 2º - O Sistema Municipal de Ensino é um 
conjunto coerente e operante, constituído, por 
elementos necessários à sua unidade e identidade 
própria, respeitadas a sua realidade, diversidade e 
pluralidade, que permite a elaboração coletiva do 
projeto político-pedagógico do município com foco 
na aprendizagem do educando, a emancipação 
das escolas e autonomia da educação municipal, 
compreendendo os estabelecimentos, órgãos e 
instrumentos previstos no Art. 12 desta Lei. 
 
Art. 3º - Pra os efeitos desta Lei: 
 

I. SME é o Sistema Municipal de 
Ensino; 

II. LDB⁄96 é a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – Lei n.º 9.394⁄96; 

III. CME é o Conselho Municipal de 
Educação; 

IV. PME é o Plano Municipal de Educação; 
V. SEMEC é a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Coxixola; 
VI. CF⁄88 é a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 03 de outubro de 
1988. 

 
TÍTULO II 

Da Educação 
 
Art. 4º - A educação escolar, vinculando-se ao 
mundo de trabalho e a prática social, desenvolve-
se predominantemente, através do ensino, em 
instituições próprias. 
 
Art. 5º - A educação é um direito de todos e dever 
da família, e do Poder Público, inspirando-se nos 
princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por fim o pleno 
desenvolvimento do educando, sua preparação 
para o exercícios da cidadania e sua qualificação 
para o mundo do trabalho. 
  

TÍTULOIII 
Da Educação Municipal 

 
Art. 6º - A educação municipal em observância ao 
disposto na LDB⁄96, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, compreende os 
processos de formação desenvolvidos na família, 
na convivência humana, no trabalho, nas 
manifestações culturais, nas instituições 
municipais de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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Art. 7º - O ensino ministrado nas escolas 
municipais observará os seguintes princípios: 
 

I. Identificar condições para o acesso e permanência 
no ambiente escolar; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V. Coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 
VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

mantidos pelo município; 
VII. Valorização dos profissionais da educação; 
VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei; 
IX. Garantia de padrão de qualidade; 
X. Valorização da experiência extra-escolar; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, 
o trabalho e as práticas sociais. 

 
Art. 8º - O Poder Público Municipal efetivará a 
educação escolar pública garantindo: 
 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; 

II. Atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

III. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a cinco anos de idade; 

IV. Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando; 

V. Oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo aos que forem 
trabalhadores, as condições de acesso e 
permanência na escola; 

VI. Atendimento ao educando, no ensino fundamental 
público, por meio de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 

VII. Padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos com variedades e qualidades mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Art. 9º - O Poder Público Municipal incumbir-se-á 
de: 
 

I. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do Sistema Municipal de 
Ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e do Estado da Paraíba; 

II. Exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas; 

III. Baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino; 

V. Oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida à atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

 
Art. 10 – O acesso ao ensino fundamental é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída e, ainda, o Ministério 
Público, acionar o Poder Público Municipal para 
exigi-lo. 
 
§ 1º - Compete ao município, em regime de 
colaboração com o Estado, assistido pela União: 
 

I. Recensear a população em idade escolar para o 
ensino fundamental, e os jovens e adultos que a 
ele não tiverem acesso; 

II. Fazer-lhes a chamada pública; 
III. Zelar junto aos pais e mães ou responsáveis, pela 

freqüência à escola. 
 
§ 2º - O Poder Público Municipal assegurará, em 
primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos 
termos deste artigo, contemplando outros níveis e 
modalidades de ensino, de conformidade com as 
prioridades constitucionais e legais. 
 
§ 3º - Qualquer das partes mencionadas no caput 
deste artigo tem legitimidade para peticionar no 
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do Art. 208 
da CF⁄88, sendo gratuita e de rito sumário a ação 
judicial correspondente. 
 
§ 4º - Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 
 
§ 5º - Para garantir o cumprimento da 
obrigatoriedade de ensino, o Poder Público 
Municipal criará formas alternativas de acesso aos 
diferentes níveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 
 

TÍTULO IV 
Do Sistema Municipal de Ensino 

 
CAPÍTULO I 

Da Abrangência e Composição 
 
Art. 11 – O Sistema Municipal de Ensino abrange 
as instituições do ensino fundamental, médio e de 
educação infantil, mantidas pelo Poder Público 
Municipal, aquelas de educação infantil, criadas e 
mantidas pela iniciativa privada, os órgãos 
colegiados e administrativos da educação 
municipal, bem como os instrumentos 
metodológicos e elementos normativos 
necessários ao seu funcionamento e ao 
desenvolvimento do ensino. 
 
Art. 12 – O Sistema Municipal de Ensino 
compreende: 
 

I. A SEMEC e/ou Secretaria de Municipal de 
Educação e Cultura; 

II. O Conselho Municipal de Educação; 
III. O Plano Municipal de Educação; 
IV. As suas Normas Complementares; 
V. As instituições do ensino fundamental, médio e de 

educação infantil, criadas e mantidas pelo Poder 
Público Municipal e as instituições de educação 
infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Órgãos 

 
 

SEÇÃO I 
Do Órgão Gestor 

 

Art. 13 – A Secretaria de Educação e Cultura de 
Coxixola (SEMEC) será o órgão gestor do Sistema 
Municipal de Ensino, com regimento interno 
próprio, incumbindo-se ainda de: 
 

I. Gerir a rede de escolas municipais; 
II. Coordenar o processo de discussão e definição 

das políticas municipais de educação, através 
do PME, em articulação com o CME e com a 
Câmara Municipal; 

III. Definir prioridades, estratégias e ações para 
cumprimento das responsabilidades municipais 
com a educação; 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar as escolas 
municipais e instituições privadas de educação 
infantil, ouvido o CME; 

V. Garantir e regulamentar as condições para uma 
gestão democrática, descentralizada do SME e 
que permita a efetiva emancipação das escolas; 

VI. Propiciar as condições para construção do 
projeto político-pedagógico da escola, 
enfocando-se a aprendizagem dos educandos e 
participação dos profissionais da educação na 
sua elaboração, como também da comunidade 
local; 

VII. Organizar os dados do SME; 
VIII. Elaborar seu planejamento estratégico e 

favorecer o das escolas; 
IX. Elaborar e alterar seu regimento interno e seu 

organograma; 
X. Definir os padrões mínimos para o 

funcionamento das escolas, ouvido o CME; 
XI. Desenvolver programas de capacitação e 

atualização do magistério e do pessoal técnico-
administrativo, em articulação com o CME; 

XII. Subsidiar e participar da elaboração e parcerias, 
ouvido o CME das diretrizes e parâmetros 
curriculares e subsidiar as escolas na sua 
discussão; 

XIII. Conhecer e buscar fontes de financiamentos de 
projetos educacionais, culturais e desportivos; 

XIV. Elaborar e implementar programas e políticas 
municipais de esportes e de cultura, ouvidos os 
colegiados; 

XV. Subsidiar as escolas nos programas de 
alimentação e saúde do escolar; 

XVI. Gerir o programa do transporte do escolar; 
XVII. Orientar e supervisionar pedagogicamente as 

escolas; 
XVIII. Apoiar administrativamente as escolas; 

XIX. Desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar 
as ações educacionais no município; 

XX. Organizar e definir seu quadro de pessoal 
técnico-administrativo. 

 
Art. 14 – O Conselho do  Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, criado pela Lei n.º 153⁄2007 será um 
órgão colaborador da Secretaria Municipal de 
Educação  e Cultura de Coxixola (SEMEC); 
 
 

SEÇÃO II 
Do Órgão Normativo 

 
Art. 15 – O Conselho Municipal de Educação – 
criado por esta Lei – é o órgão colegiado do 
Sistema Municipal de Ensino, representativo da 
comunidade, em observância ao disposto no Art. 
11 e Art. 18 da LDB⁄96. 
 
Art. 16 – O Conselho Municipal de Educação terá 
funções consultiva, fiscalizadora e deliberativa, de 
competência normativa, constituindo-se no 
instrumento mediador entre sociedade civil e o 
Poder Público Municipal na discussão, elaboração 
e implementação das políticas de educação, da 
gestão democrática do ensino público e na defesa 
da educação de qualidade para todos os 
munícipes. 
 
Parágrafo Único – O CME incumbir-se-á de: 
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I. Elaborar normas complementares para o SME; 
II. Elaborar normas para autorização, credenciamento 

e supervisão das instituições do SME; 
III. Acompanhar, controlar e avaliar a execução de 

planos, programas, projetos e experiências 
inovadoras na área da educação municipal; 

IV. Acompanhar e controlar a aplicação dos recursos 
públicos destinados à educação; 

V. Emitir pareceres sobre assuntos educacionais e 
questões de natureza pedagógica que lhe forem 
submetidas pelo Executivo e Legislativo 
municipais, e por entidades de âmbito municipal; 

VI. Elaborar e alterar o seu regimento interno; 
VII. Fiscalizar o cumprimento das disposições 

constitucionais, legais e normativas em matéria de 
educação; 

VIII. Elaborar, evitando multiplicidade e pulverização de 
matérias, as diretrizes curriculares adequadas às 
especificidades locais; 

IX. Estabelecer as diretrizes de 
participação da comunidade escolar 
e local na elaboração das propostas 
pedagógicas das escolas e do PME; 

X. Instituir comendas, medalhas e 
prêmios para homenagear 
personalidades defensoras da 
educação; 

XI. Colaborar com a Secretaria Municipal 
de Educação (SEMEG), na 
elaboração do diagnóstico e nas 
soluções de problemas relativos à 
educação no município, 
especialmente na aprovação do 
PME; 

XII. Exercer outras atividades previstas 
em outros dispositivos legais. 

 
Art. 17 – O CME será constituído por 11 (onze) 
membros sendo: 01 Titular e 01 Suplente, 
composto respectivamente: 
 

I. Representantes da Secretaria Municipal da 
Educação e Cultura ;  

II. Representantes das Escolas Públicas Municipais; 
III. Representantes da Secretaria de Ação Social; 
IV. Representantes do Conselho Tutelar; 
V. Representantes dos Pais dos alunos(as); 

VI. Representantes de Associações Comunitárias; 
VII. Representantes dos professores da Educação 

Básica; 
VIII. Representantes de Igrejas;     
IX. Representantes dos funcionários técnico-

administrativos das escolas públicas; 
X. Representantes da Câmara Municipal; 

XI. Representantes das Entidades Sindicais de 
Trabalhadores; 
 
§ 1º - Os membros do CME, previstos no inciso I 
do Art. 17, serão indicados os seus pares pelo 
Prefeito que os designará para exercer suas 
funções a cada dois (02) anos permitida uma 
recondução consecutiva. 
 
§ 2º - Os conselheiros referidos nos incisos II, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, XI, bem como os seus suplentes, 
serão eleitos por seus pares em plenária dos 
respectivos segmentos a cada dois (02) anos 
permitida uma recondução consecutiva. 
 
§ 3° - Os conselheiros previstos no inciso X serão 

indicados os seus pares pelo Presidente da 
Câmara Municipal observando a paridade 
(situação e oposição). 
 
Art. 18 – O mandato dos membros do conselho 
será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução 
consecutiva. 
  

Art. 19 – As funções dos membros do CME serão 
remuneradas a título de jeton, segundo o valor a 
ser fixado por ato do Prefeito, sendo 10% (dez por 
cento) do valor do salário mínimo nacional, por 
cada sessão ordinária e/ou extraordinária a que o 
conselheiro comparecer. 
  
Parágrafo Único: O Conselheiro do CME fará jus 
ao jeton quando do seu comparecimento 
comprovado através de ata da reunião, em horário 
que não seja compatível com a jornada de 
trabalho. 
 
Art. 20 – As reuniões ordinárias do CME serão 
realizadas mensalmente, podendo haver 
convocação extraordinária. 
 
Art. 21 – O CME terá no prazo de seis meses, 
contado a partir da sua instalação, para a 
elaboração do Plano Municipal de Educação. 
 
 

CAPÍTULO III 
Do Plano Municipal de Educação 

 

Art. 22 – O Poder Público Municipal, respeitando o 
Art. 3º da LDB⁄96, propiciará condições e meios 
para a gestão da educação, especialmente 
dotando os agentes e órgãos com instrumentos, 
mecanismos e metodologia modernas de 
planejamento que possibilitem a elaboração do 
Plano Municipal de Educação, em sintonia com a 
Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 
aprovou o Plano Nacional de Educação. 
 
Art. 23 – A SEMEC, em consonância com o que 
trata o inciso I do Art. 11 da LDB⁄96, integrar-se-á 
às políticas e planos educacionais da União e do 
Estado da Paraíba, elaborando o PME e 
compatibilizando-o com o Plano Nacional de 
Educação e o Plano Estadual de Educação da 
Paraíba, observando-se as diretrizes e bases da 
educação nacional, que será submetido à 
aprovação da Câmara Municipal, visando o 
desenvolvimento do ensino no município. 
 

§ 1º - O PME será aprovado por lei 
específica, ouvido o CME. 
 

§ 2º - O PME terá diretrizes, observando os 
seguintes elementos e princípios: 
 

I. Diagnóstico e realidade 
socioeducacional e histórica; 

II. Dados geográficos e econômicos, e 
aspectos culturais; 

III. Diagnósticos das necessidades 
socioeducacionais; 

IV. Diretrizes pedagógicas e orientações 
metodológicas; 

V. Respeito à realidade local; 
VI. Proposta pedagógica com foco na 

aprendizagem do educando; 
VII. Gestão democrática das escolas; 

VIII. Autonomia pedagógica e dos 
recursos financeiros das escolas; 

IX. Participação da comunidade escolar 
local na sua elaboração; 

X. Metas a serem alcançadas e 
cronograma de execução; 

XI. Recursos financeiros disponíveis; 
XII. Alternativas financeiras; 

XIII. Parcerias e convênios com 
organismos e entidades. 
 
§ 3º - O PME, especialmente, observará os 
meios para promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para preservação do 

meio ambiente, bem como o que determina a 
Lei n.º 9.795⁄99 que dispõe sobre a educação 
ambiental e instituir a Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

 
Art. 24 – O CME participará da discussão e 
elaboração do PME, cabendo-lhe, juntamente com 
a SEMEC, a coordenação, supervisão e 
assessoramento de todo o processo, 
especialmente zelando pela observância das 
normas legais e participação da comunidade local 
e escolar. 
 
Art. 25 – O PME, contendo a proposta educacional 
do município e procurando articular as ações e 
iniciativas, agentes e órgãos competentes de todo 
o conjunto da educação no âmbito municipal, será 
constituído com a efetiva participação coletiva, 
especialmente dos profissionais da educação e da 
comunidade local, no prazo de seis meses, 
contado a partir da instalação do CME, com 
duração de dez anos. 
 

Parágrafo Único – O CME, 
especialmente, velará pela 
observância das normas legais e 
participação da comunidade local e 
escolar na elaboração do PME. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Normas Complementares 
 
Art. 26 – O CME incumbir-se-á de deixar normas 
para o SME, de forma a favorecer a adequação da 
legislação nacional às peculiaridades locais, desde 
que sejam complementares às normas superiores 
responsáveis por assegurar a necessária unidade 
normativa da educação em todo o país. 
 
Art. 27 – As instituições de ensino públicas e 
privadas componentes do SME obrigam-se a 
cumprir e reger-se pelas normas complementares 
emanadas do CME. 
 

CAPÍTULO V 
Das Instituições de Ensino 

 
SEÇÃO I 

Dos Estabelecimentos 
 

Art. 28 – O SME no que tange às instituições 
componentes – compreende as instituições do 
ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público, bem com as de 
educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada. 
 

SEÇÃO II 
Das Incumbências dos Estabelecimentos 

 

Art. 29 – As instituições de ensino, integrantes do 
SME, respeitarão os preceitos desta Lei, 
incumbindo-se de: 
 
I. Elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; 
II. Administrar seu pessoal e seus recursos 

materiais e financeiros; 
III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas-aula estabelecidas; 
IV. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente; 
V. Prover meios para a recuperação dos alunos 

de menor rendimento; 
VI. Articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 

VII. Informar os pais e responsáveis sobre a 
freqüência e o rendimento dos alunos, bem 
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como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 
SEÇÃO III 

Da Gestão Escolar 

 
Art. 30 – O Poder Público Municipal assegurará as 
condições para a gestão democrática dos 
estabelecimentos de ensino público, na educação 
básica, dotando-as progressivamente, de acordo 
com as suas peculiaridades, de autonomia 
pedagógica e administrativa, e da gestão 
financeira, observando o disposto no Art. 206, VI 
da CF⁄88, nos Arts. 12, 13, 14 e 15 da LDB⁄96, 
possibilitando especialmente a participação: 
 

I. Dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto da escola; 

II. Da comunidade escolar e local em 
conselhos escolares. 

 
Art. 31 – As escolas serão dirigidas por 
profissionais habilitados escolhidos segundo 
normas específicas aprovadas pelo CME e 
nomeados pelo Secretário Municipal de Educação 
e Cultura , para um mandato de dois anos, 
permitida uma recondução consecutiva. 
 
 § 1º - Serão considerados critérios 

para nomeação de Diretores dos 
estabelecimentos de Ensino: 

 
 I – Ser profissional do quadro efetivo 

da Educação Municipal; 
 II – Ter experiência docente de no 

mínimo 03 (três) anos; 
 III – Ter como formação e titulação 

mínima Licenciatura Plena em 
Pedagogia; 

 IV – Ter disponibilidade de cumprir 
uma jornada de trabalho de 30 (trinta) 
horas semanais; 

 V – Ter conhecimento básico de 
informática comprovado com 
certificado de no mínimo 40 
(quarenta) horas. 

 
 . § 2º - A norma específica 
estabelecida pelo Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério (PCRM) 
definirá o número de dirigentes para 
cada escola, observando o número 
de matrículas, pessoal, localização, 
infra-estrutura e demais critérios 
necessários ao bom funcionamento 
da escola. 

 
Art. 32 – As escolas públicas elaborarão o seu 
Projeto Político Pedagógico (PPP) com foco na 
melhoria da aprendizagem e nas especificidades 
de cada região onde se encontra localizada a 
unidade escolar. 
 
  

TÍTULO V 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 33 – O Poder Público Municipal, 
especialmente, regulamentará a instalação do 
CME, no prazo de sessenta dias, contado da 
publicação desta Lei. 
 
Art. 34 – A SEMEC em articulação com o CME, 
ouvidos os profissionais da educação, 
implementará o Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério (PCRM) para ajustar-se a presente 
Lei. 
 

Art. 35 – O Poder Público Municipal comunicará as 
decisões desta Lei à Secretaria Estadual da 
Educação e Cultura da Paraíba e ao Conselho 
Estadual de Educação da Paraíba. 
 
Art. 36 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Art. 40 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Coxixola, 19 de junho de 2013. 
 

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Constitucional. 
Lei Nº 204/2013                                                                          

de 19 de Junho de 2013 

EMENTA: Institui o Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher e dá outras providências 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, ESTADO DA 

PARAIBA, no uso de suas legais atribuições: FAZ 

SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE COXIXOLA, ESTADO DA 

PARAÍBA, APROVOU; E EU, GIVALDO 

LIMEIRA DE FARIAS, SANCIONO A SEGUINTE 

LEI:  
Artigo 1º - Esta Lei Institui o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), órgão 

autônomo, normativo e consultivo, com a finalidade de 

elaborar e implementar, em todas as esferas da 

Administração do Município de Coxixola, políticas 

públicas sob a ótica de gênero, para garantir a igualdade 

de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, 

de forma a assegurar à população feminina o pleno 

exercício de sua cidadania. 

CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS  

Artigo 2º - O Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher tem por objetivo deliberar, 

normatizar, fiscalizar e executar políticas relativas aos 

direitos da mulher. 

Artigo 3º - A autonomia do Conselho se 

exercerá nos limites da legislação em vigor e do 

compromisso com a democratização das relações 

sociais. 

Artigo 4º - São atribuições e 

competências do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher: 

I - Fiscalizar o cumprimento de leis 

federais, estaduais e municipais que atendam aos 

interesses das mulheres; 

II - Formular diretrizes e promover 

atividades que objetivem a defesa dos direitos da 

mulher, a eliminação e a discriminação. Bem como 

promover a sua plena integração na vida 

socioeconômica, política e cultural;  

III - Desenvolver programas que visem à 

participação da mulher em todos os campos de 

atividades; 

IV - Acompanhar a elaboração de 

programas de governo em questões relativas à mulher;  

V - Dar pareceres sobre projetos de lei 

relativos à questão da mulher; sejam estes de iniciativa 

do Poder Executivo ou do Legislativo; 

VI - Sugerir ao Poder Executivo e à 

Câmara Municipal a elaboração de projetos de lei que 

visem assegurar ou ampliar os direitos da mulher; 

VII - Estabelecer intercâmbios com 

entidades afins; 

VIII - Criar comissões especializadas ou 

grupos de trabalho para promover estudos, elaborar 

projetos, fornecer subsídios ou sugestões para 

apreciação pelo conselho, em período de tempo 

previamente fixado; 

IX - Deliberar e estabelecer diretrizes de 

funcionamento, critérios gerais relativos à organização e 

funcionamento de Casas Abrigo de Mulheres Vítimas de 

Violência e sua relação com a comunidade; 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA MULHER 

Artigo 6º - O Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher será constituído de: 

I - Um representante das Associações 

comunitárias de Coxixola;  

II - Uma representante do poder 

Executivo Municipal de Coxixola; 

III - Uma representante da sociedade 

civil; 

IV - Uma representante dos estudantes 

Universitários de Coxixola; 

V - Uma representante do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; 

VI - Uma Representante das entidades 

religiosas. 

CAPÍTULO III 

DA ELEIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

MULHER 

Artigo 7º - As conselheiras serão 

indicadas por suas entidades representativas e sua 

escolha deverá considerar sua atuação na defesa dos 

Direitos humanos, políticos e sociais, em especial os das 

mulheres. 

Artigo 8º - O Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher será presidido por uma comissão 

composta pelo Presidente, Vice - Presidente e Secretária 

Geral. 
Parágrafo Único - A Presidente, Vice-

Presidente e Secretária Geral do Conselho serão 

escolhidas entre seus pares, em eleição direta e aberta. 

Artigo 9º - A função de conselheira do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher não será 

remunerada, sendo o seu exercício considerado como 

relevante serviço prestado à comunidade. 

Artigo 10 - O mandato de conselheira 

será de 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único - Cada conselheira 

somente poderá ocupar ininterruptamente o mandato por 

duas gestões. 

Artigo 11 - As demais regulamentações 

relativas ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

deverão constar do seu Regimento Interno, a ser 

elaborado e aprovado pelo Próprio Conselho nos 

primeiro mês de sua implantação. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 12 - As despesas com a execução 

da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

Artigo 13 – O Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher poderá exercer suas funções em 

regime de colaboração com os diversos setores da 

sociedade civil do município de Coxixola, como 

empresas publicas e privadas e instituições sem fins 

lucrativos; podendo arrecadar recursos financeiros por 

intermédio de doações e subvenções. 

Artigo 14 - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de Coxixola, 19 de Junho de 2013. 

 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional. 

Lei nº 203/2013,                                                                

de 19 de Junho de 2013. 

EMENTA: Dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social e institui 

o Conselho-Gestor do FHIS e Dá Outras 

Providências.  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas legais 
atribuições: FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE COXIXOLA, ESTADO DA PARAÍBA, 
APROVOU; E EU, GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
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Artigo 1º - Esta Lei cria o Fundo de Habitação de 
Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do 
FHIS e Dá Outras Providências. 
 

CAPITULO I 
DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

SEÇÃO I 
 
OBJETIVOS E FONTES 
 
Artigo 2º - Fica criado o Fundo de Habitação de 
Interesse Social - FHIS, de natureza contábil, com o 
objetivo de centralizar e gerenciar recursos 
orçamentários para os programas destinados a 
implementar Políticas Habitacionais direcionadas à 
população de menor renda. 
 
Artigo 3º - O FHIS é constituído por:  
I – dotações do orçamento geral do município, 
classificados na função de habitação;  
II – Outros fundos ou programas que vierem a ser 
incorporados ao FHIS; 
III – Recursos provenientes de empréstimos externos e 
internos para programas de habitação; 
IV – Contribuições ou doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, entidades e organismos de cooperação 
nacionais ou internacionais; 
 V – Receitas operacionais e patrimoniais de operação 
realizadas com recursos do FHIS; e  
VI – Outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 
 

SECAO II 
DO CONSELHO – GESTOR DO FHIS 

 
Artigo 4º - o FHIS será gerido por um Conselho-Gestor. 
Artigo 5º - o Conselho-Gestor é de caráter deliberativo 
e será composto por pelas seguintes entidades. 
01 (um) Representante do Gabinete do Prefeito; 
01(um) Representante da Secretaria de Assistência 
Social; 
01 (um) Representante da Secretaria de Educação e 
Cultura; 
01 (um) Representante da Secretaria de Saúde; 
01(um) Representante da Secretaria de Infraestrutura; 
01(um) Representante das Associações; 
01(um) Representante das Igrejas. 
§ 1º - A presidência do Conselho-Gestor do FHIS será 
exercida pelo secretário Municipal Responsável pela 
área habitacional. 
§ 2º - O presidente do Conselho-Gestor do FHIS 
exercerá o voto de qualidade. 
§ 3º - Competirá ao Secretário Municipal de Assistência 
Social proporcionar ao Conselho-Gestor os meios 
necessários para o exercício das competências do 
Conselho-Gestor do FHIS. 
 

SEÇÃO III 
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FHIS 

 
Artigo 6º - As aplicações dos recursos do FHIS serão 
destinadas a ações vinculadas aos programas de 
habitação de interesse social que contemplem:  
 I – aquisição, construção, conclusão, 
melhoria, reforma, locação social e arrendamento de 
unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
 II – produção de lotes urbanizados para 
fins habitacionais; 
 III – urbanização, produção de 
equipamentos comunitários, regularização fundiária e 
urbanística de áreas de interesse social; 
IV – implantação de saneamento básico, infraestrutura 
e equipamentos urbanos complementares aos 
programas de habitacionais de interesse social; 

V – aquisição de materiais para construção, ampliação e 
reforma de moradias; 
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas 
encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, 
para fins habitacionais de interesse social; 
 VII – outros programas e intervenções na 
forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FHIS. 
 § 1º - Será admitida a aquisição de 
terrenos vinculados à implantação de projetos 
habitacionais. 
 

SEÇÃO IV 
DAS COMPETENCIAS DO CONSELHO GESTOR DO FHIS 

 
Artigo 7º Ao Conselho-Gestor do FHIS compete: 
 I – estabelecer diretrizes e fixar critérios 
para a priorização de linhas de ação, alocação de 
recursos de FHIS e atendimento dos beneficiários dos 
programas habitacionais, observando o disposto nesta 
Lei, a política e plano (estadual ou municipal) de 
habitação; 
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas 
anuais e plurianuais dos recursos do FHIS; 
III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações; 
IV – deliberar sobre as contas do FHIS; 
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação de das normas 
regulamentares aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua 
competência; 
VI – aprovar seu regimento interno. 
 § 1º - as diretrizes e critérios previstos no 
inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as 
normas emanadas do Conselho-Gestor do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata 
a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos 
casos em que o FHIS vier a receber recursos federais. 
 § 2º - o Conselho-Gestor do FHIS 
promoverá ampla publicidade das formas e critérios de 
acesso aos programas, das modalidades de acesso à 
moradia, das metas anuais de atendimento 
habitacional, dos recursos previstos e aplicados, 
identificados pelas fontes de origem, das áreas, objetos 
de intervenção, dos números e valores dos benefícios, 
financiamentos e subsídios concedidos, de onde a 
permitir o acompanhamento e fiscalização pela 
sociedade.  
 
Artigo 8º - esta lei será implementada em consonância 
com a Politica Nacional de Habitação de Interesse 
Social.  
 
 Artigo 9º - esta lei entrará em vigor na 
data de publicação. 
 
 Atrigo 10º - revogam-se as disposições 
em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Coxixola- PB, 19 de Junho de 

2013. 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 

LEI Nº 206/2013,                                                                    

EM  19  DE JUNHO DE 2013 

ALTERA VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE 

INCENTIVO POR DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 

CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 

180/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB, 

no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, faz saber, que a 

Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 

Lei Complementar: 

 

Art. 1º. Fica autorizado o 

Chefe do Poder Executivo Municipal, a Alterar os 

valores da  gratificação de incentivo  por desempenho de 

atividade na Atenção Básica da Saúde,  denominada 

GITAB,  para os Servidores  Agentes de Combate as 

Endemias e aos Agentes Comunitários de Saúde, a 

qual passará a viger conforme  valores estabelecidos no 

Anexo Único desta Lei,  desde que preenchidas as 

seguintes condições: 

 

I - a jornada efetiva de 

trabalho seja obrigatoriamente de oito horas diárias; 

II - sejam cumpridas as 

disposições do Sistema Único de Saúde; 

III- disponibilidade de 

horário, a bem de atender os interesses e a conveniência 

do órgão gestor municipal de Saúde; 

IV – atuar efetivamente 

nas atividades de Atenção Básica da Saúde, conforme 

disposições do Plano Municipal de Saúde e Normas do 

SUS. 

 

Art. 2º. Os recursos para 

cumprimento da presente Lei Complementar correrão 

por conta do orçamento vigente do Município, 

consignados no Fundo Municipal de Saúde; 

 

Art. 3º. Permanecem válidas e inalteradas as demais 

condições e critérios estabelecidos na Lei 180/2011. 

 

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor, na data 

de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, COXIXOLA em 19 
de  Junho de 2013 
      

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Municipal 
 

 
LEI N° 207/2013    de 19 de junho de 2013 
 
SOBRE A REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE 
LEI MUNICIPAL Nº 141/2009 QUE TRATA DA 
NATUREZA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 
(CMDRS), DISPONDOO TAMBÉM SOBRE A 
UNIFICAÇÃO COM O CONSELHO DO 
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA 
RURAL (PRPR). 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° - Ficam Reformulado e unificado o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS) de Coxixola, como órgão 
deliberativo, consultivo, articulador, conciliador 
e fiscalizador das ações governamentais e não 
governamentais do setor rural do município, de 
acordo com a Resolução nº 48 de 16 de 
setembro de 2004 do CONDRAF, com o 
Conselho do Programa de Redução da Pobreza 
Rural (PRPR), conforme resolução Nº 086/2011 
do CEDRS/PB; 
 
Parágrafo único - O CMDRS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) é uma Instância Municipal de gerir 
as ações e os recursos que sejam provenientes 
de convênios e ou programas entre os poderes 
municipal, estadual e federal, os quais atentem 
para o desenvolvimento socioeconômico do 
meio rural, atendendo reinvindicações 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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aspiradas pelas comunidades rurais, com 
prazo de duração indeterminado, com sede no 
município de COXIXOLA-PB, constituído por 
representantes de entidades associativas 
beneficiárias das Políticas Públicas, Planos, 
Programas e Projetos, da sociedade civil 
organizada, legalmente constituída, e do Poder 
Público com as seguintes finalidades: 
 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 
 
Art. 2° - Compete ao CMDRS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável); 
 
I - Participar do processo decisório de 
aplicação das políticas públicas para o 
desenvolvimento rural sustentável, segurança 
alimentar e a defesa do meio ambiente; 
II- Elaborar o PMDRS (Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável),   propor a 
inclusão destas propostas no Plano Plurianual 
(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e no Orçamento Municipal (LOA), 
acompanhando a movimentação financeira e 
destino dos recursos; 
III - Participar da elaboração, acompanhar a 
execução e avaliar os resultados dos planos, 
programas e projetos destinados ao setor rural; 
IV - Sugerir ao Executivo Municipal e aos 
órgãos e Entidades Públicas e Privadas que 
atuam no município, ações que contribuam 
para o aumento da produção da agropecuária e 
para a geração de emprego e renda no meio 
rural, Prefeitura Municipal de Coxixola; 
V - Sugerir políticas e diretrizes as ações do 
Executivo Municipal no que concerne a 
produção, a preservação do meio ambiente, ao 
fomento agropecuário e organização dos 
agricultores e a regularidade do abastecimento 
alimentar do município; 
VI - Assegurar a participação efetiva dos 
segmentos promotores e beneficiários das 
atividades agropecuárias para o 
desenvolvimento rural; 
VII - Promover articulações e compatibilizações 
entre as políticas Municipais, Estadual, e 
Federal; e, 
VIII- Articular-se com os CMDRS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) dos municípios vizinhos, visando 
à construção de planos territoriais de 
desenvolvimento rural sustentável; 
IX - Assegurar a diversidade de representação 
dos diferentes atores sociais que atuam no 
processo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável, seja jovem, mulheres, 
quilombolas, agricultores familiares ligados as 
diferentes comunidades elou arranjos 
produtivos, pequenos empreendedores. 
X - Formular políticas agropecuárias, fixando 
prioridades para a execução das ações, 
captações e aplicações de recursos; 
 
DA SEDE E FORO 
 
Art. 3°. - O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural, tem Foro e Sede no 
Município de Coxixola - Estado da Paraíba. 
 
DA COMPOSICÃO DO CONSELHO 
 
Art. 4° - A composição do CMDRS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) será de no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) da sociedade civil organizada que 
representem à agricultura familiar, e que, no 
máximo 20% (vinte por cento) das vagas sejam 
ocupadas por representantes do poder público 

(Executivo e Legislativo) e entidades ligadas ao 
desenvolvimento rural; 
 
Art. 5°. - Integram o CMDRS (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) 
 
Representações do Poder Público: 
 
I -  01 representante titular e 01 suplante da 
Secretaria de Agricultura; 
II - 01 representante titular da Secretaria de 
Educação e 01 suplante da Secretaria de Ação 
Social; 
III - 01 Representante titular e 01 suplante do 
Poder Legislativo (preferencialmente 01 da 
situação e 01 da oposição) 
IV - 01 representante titular e 01 suplante da 
EMATER-PB; 
 
Representações da Sociedade Civil 
Organizada: 
 
I - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
do P. A. Boa Vista 1; 
II - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
do P. A. Asa Branca; 
III - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
do P. A. Pinheiros; 
IV - 01 representante titular e 01 suplante da 
Igreja Católica; 
V - 01 representante titular e 01 suplante das 
Igrejas Evangélicas; 
VI - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação de Desenvolvimento Comunitário 
São José (ADESLA); 
VII - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Criadores de Caprinos e 
Ovinos de Coxixola; 
VIII - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Currais Velhos; 
IX - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação Comunitária dos Sítios Campo do 
Velho e Campo Redondo; 
X - 01 representante titular e 01 suplante do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 
Município de Coxixola; 
XI - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação comunitário do Serrote Apertado; 
XII - 01 representante titular e 01 suplante da 
Associação dos Agricultores Familiares do 
Assentamento Asa Branca; 
 
Parágrafo Primeiro - Os membros do CMDRS 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) de Coxixola serão nomeados pelo 
Prefeito Municipal, mediante indicação dos 
Órgãos ou Entidades e sociedade civil 
representadas, e cada membro terá um 
suplente da mesma representatividade. 
Conforme a Resolução nº 048 (16 ⁄ 9 ⁄ 2004), do 
CONDRAF entende-se por agricultor(a) familiar, 
o conceito adotado pelo Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF e que os Conselheiros (as) sejam 
indicados (as) pelas respectivas organizações 
anexando a ata da reunião da indicação, para 
formalização junto às secretarias dos 
Conselhos Municipais; 
 
Parágrafo Segundo - Novas Associações 
poderão ingressar no Conselho, deste que siga 
o estatuto do mesmo e que tenham 01 (um) ano 
de constituída; 
 

Art. 6° - A função de membro do CMDRS. 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável) é considerada de interesse 
público relevante, e não será remunerada; 
 
Art. 7º. - O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Coxixola, elaborará 
seu regimento interno, em 60 (sessenta) dias 
contados da posse dos membros nomeados 
para constituição do Conselho; 
 
Art. 8° - O mandato dos Membros do Conselho 
será dá dois (dos) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período a pedido da 
representada; 
 
Art. 9º - A gestão do conselho será por meio de 
uma diretoria, composta por um Presidente, um 
Vice-presidente e dois Secretários e um 
Conselho Fiscal composto por três (3) 
conselheiros, com mandato de dois (2) anos. 
 
Parágrafo Único – É vedado à participação na 
diretoria como Presidente e Vice-Presidente de 
membros que tenham cargos eletivos ou 
funcionários públicos, preferencia para 
agricultor ou agricultora reconhecida com 
Declaração de Aptidão ao PRONAF valida no 
sistema do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). 
 
§ 1° - Os cargos de gestão do conselho serão 
eleitos por maioria simples, desde que estejam 
no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares.  
 
§ 2° - Os membros que compõem cada gestão 
poderão ser reeleitos por uma única vez, desde 
que respeitadas às determinações do parágrafo 
anterior. 
 
 DO FUNCIONAMENTO  
 
Art.10°. - O apoio ao funcionamento do CMDRS 
dever suas secretarias ou estruturas 
semelhantes, com recursos específicos para 
custeio de despesas diversas (transporte, 
alimentação e hospedagens dos conselheiros, 
assessorias técnicas e administrativa, 
processos de capacitação, dentre outros), a 
serem previstas nos orçamentos do governo 
municipal. 
 
Art. 11°. - Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 
141/2009, de 22 de Maio de 2009 e demais 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito em, 19 de Junho de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito Municipal 

 
LEI N° 210/2013, de 21  de  junho de 2013. 
 
SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES  
PARA  A  ELABORAÇÃO  DA  LEI   
ORÇAMENTÁRIA  PARA O EXERCÍCIO  DE  
2014,  E  DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  
  Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas,  em  

cumprimento  ao disposto no artigo 165, § 2º, da 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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Constituição Federal, na Lei Complementar nº. 
101, de 04  de maio  de  2000,  as  diretrizes  para  
a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  do  exercício  
financeiro de 2014, compreendendo:  
  
I        - as Metas Fiscais;  
II  - as Prioridades da Administração Municipal;   
III   - a Estrutura dos Orçamentos;  
IV   - as Diretrizes para a Elaboração do 
Orçamento do Município;  
V    - as Disposições sobre a Dívida Pública 
Municipal; 
VI   - as Disposições sobre Despesas com 
Pessoal;  
VII   - as Disposições sobre Alterações na 
Legislação Tributária; e  
VIII  - as Disposições Gerais.  
          
Parágrafo  único:  Integram  este  projeto  de  lei,  

os  seguintes anexos:  
I    - Anexo de Prioridades e Metas;  
II  - Anexo de Metas Fiscais;   
III - Anexo de Riscos Fiscais;  
  

I - DAS METAS FISCAIS 

  
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 

4º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 
2000, as metas fiscais de receitas, despesas, 
resultado  primário,  nominal  e montante  da  
dívida  pública  para  o  exercício  de  2014, estão  
identificados nos Demonstrativos desta Lei, em 
conformidade com a Portaria nº. 577, de 15 de 
outubro de 2008-STN. 
 
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as 

Entidades da  Administração  Direta  e   Fundos,  
que  recebem  recursos  do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social.  
Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º 

da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL 
TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA 
PORTARIA Nº. 577/2008-STN.                                                
  
Art.  5º  -  Os  Anexos  de  Riscos  Fiscais  e  
Metas  Fiscais referidos nos Art. 2º e 3º desta Lei, 
constituem-se de:  
  
I – ANEXO DE RISCOS FISCAIS, integrado por:  
 
a) Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. 
 
II - ANEXO DE METAS FISCAIS, integrado por:  
 
a) Demonstrativo I - Metas Anuais;  
b) Demonstrativo  II  -  Avaliação  do  Cumprimento  
das  Metas  Fiscais  do  Exercício  
Anterior;  
c) Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais 
Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos 
Três Exercícios Anteriores;  
d) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio 
Líquido;  
e) Demonstrativo V  - Origem e Aplicação dos 
Recursos Obtidos com a Alienação de  
Ativos;  
f)  Demonstrativo VI - Avaliação da Situação 
Financeira e Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores;  
g) Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação 
da Renúncia de Receita; e   
h) Demonstrativo VIII  - Margem  de  Expansão  
das Despesas Obrigatórias  de Caráter  
Continuado. 
 

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL 

     

Art.  6°  -  As  prioridades  e  metas  da  

Administração Municipal para o exercício 
financeiro de 2014, são as especificadas no Anexo  
I – Das Metas  e  Prioridades  da  Administração  
Pública  Municipal  desta  Lei  e  estarão  em 
conformidade  com as metas que serão 
estabelecidas no  Plano  Plurianual  de  2014  a  
2017  e  com  os  objetivos  e  normas 
estabelecidas nesta lei.  
  
  §  1º  -  Os  recursos  estimados  na  Lei  
Orçamentária  para 2014 serão destinados, 
preferencialmente, para as prioridades e metas 
estabelecidas no Anexo  I  –  Das  Metas  e  
Prioridades  da  Administração  Pública  Municipal,  
não  se constituindo, todavia, em limite à 
programação das despesas.  
  
  § 2º - Na elaboração da proposta orçamentária 
para 2014, o Poder Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a  
fim  de  compatibilizar  a  despesa  orçada  à  
receita  estimada,  de  forma  a  preservar  o 
equilíbrio das contas públicas. 
 

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
  
  Art. 7º - O orçamento para o exercício financeiro 
de 2014 abrangerá os Poderes Legislativo e 
Executivo e Fundos, que recebam recursos do 
Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado 
em conformidade  com  a  Estrutura  
Organizacional  estabelecida  em  cada  Entidade  
da Administração Municipal.  
  
  Art.  8º  -  A  Lei  Orçamentária  para  2014  

evidenciará  as Receitas  e  Despesas  de  cada  
uma  das  Unidades  Gestoras,  especificando  
aqueles vínculos  a  Fundos  e  aos  Orçamentos  
Fiscais  e  da  Seguridade  Social, desdobradas  as  
despesas  por  função,  sub-função,  programa,  
projeto,  atividade  ou operações  especiais  e,  
quanto  a  sua  natureza,  por  categoria  
econômica,  grupo  de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação, tudo em conformidade 
com as Portarias SOF/STN  42/1999  e  163/2001  
e  alterações  posteriores,  as  quais  deverão  
conter  os Anexos exigidos nas Portarias vigentes 
da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 
 
  Art. 9º – O Projeto de Lei orçamentária será 
encaminhado ao  Legislativo,  conforme  
estabelecido  no  art.  22,  Parágrafo  Único,  inciso  
I  da  Lei 4.320/1964, e conforme estabelece a Lei 
Orgânica do Município e será composto de:  
  
I – texto da lei;  
II – quadros orçamentários consolidados;  
III  –  anexos  do  orçamento  fiscal  e  de  
seguridade  social,  discriminando  a  receita  e  a 
despesa na forma definida nesta Lei;  
  
 §  1.  º  -  Integrarão  a  consolidação  dos  
quadros orçamentários  a  que  se  refere  o  inciso  
II  deste  artigo,  incluídos  os  complementos 
referenciados no artigo 22,  inciso III, IV e 
parágrafo único da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de 
março de 1964, os seguintes demonstrativos:  
  
I –   resumo da estimativa da receita total do 
município, por categoria econômica;  
II –   da fixação da despesa do município por 
função;  
III –  da fixação da despesa do município por 
poderes e órgãos;  
IV –   da  receita  arrecadada  nos  três  últimos  
exercícios  anteriores  àquele  em  que elaborou a 
proposta;  

V –   da receita prevista para o exercício em que 
se elabora a proposta;  
VI –   da despesa prevista para o exercício a que 
se refere a proposta;  
VII –   da despesa realizada no exercício 
imediatamente anterior; 
VIII –   da despesa fixada para o exercício a que se 
refere a proposta;  
IX –   do  resumo  geral  da  despesa  do  
orçamento  fiscal,  por  categoria  econômica, 
segundo a origem dos recursos;  
X –   da distribuição da  receita  e da despesa por  
função de governo do orçamento fiscal;  
XI – da aplicação dos recursos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 
212 da Constituição Federal, detalhando  fontes e 
valores por programas de trabalho e grupos de 
despesas, priorizando o Ensino Fundamental  e 
Educação Infantil; 
XII – da aplicação de recursos destinados à 
promoção da criança e do adolescente, de forma a 
garantir o cumprimento dos programas específicos 
aprovados;  
XIII -  da aplicação de recursos destinados ao 
atendimento de programas  para o idoso; 
XIV – de aplicação dos recursos referentes ao 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUNDEB, na forma da 
legislação que dispõe sobre o assunto; 
XV –   da  receita  corrente  líquida  com  base  no  
artigo  2º.  Inciso  IV  da  Lei Complementar 
Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000; 
XVI –   da  aplicação  dos  recursos  reservados  à  
saúde  de  que  trata  a  Emenda Constitucional nº. 
29, as quais não serão inferiores as estabelecidas 
no artigo 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias;  
XVII –   o  orçamento  do  Poder  Legislativo  
Municipal  deverá  ser  elaborado considerando as 
limitações da Emenda Constitucional nº. 25, bem 
como a aplicação dos recursos.  
  
 §  2.º  -    A  mensagem  que  encaminhar  o  
projeto  de  lei orçamentária, conterá:  
  
I  –  demonstrativo  da  despesa  com  pessoal,  
confrontando  a  sua  totalização  com  as receitas  
correntes  líquidas,  nos  termos  da  Lei  
Complementar  101  de  04  de maio  de 2000;  
II – demonstrativo da receita nos termos do artigo 
12, da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 
2000.  
  
Art. 10 - Nos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, será discriminada a despesa por unidades 
orçamentárias, detalhada pela estrutura 
programática, especificando as categorias 
econômicas, grupos de natureza de despesa e 
modalidades de aplicação.  
  
 Art. 11 - O projeto de lei orçamentária será 
apresentado segundo os seguintes 
desdobramentos:  
  
I – Receitas Correntes e Receitas de Capital;  
II – Despesas Correntes e Despesas de Capital. 
 
 
Art. 12 -  Para efeito desta Lei o Desdobramento 
da Despesa observará o seguinte:  
 
I – função, o maior nível de agregação das 

diversas áreas de despesa que competem ao setor 
público;  
II – subfunção, representa uma partição da 
função, visando agregar determinado subconjunto 
de despesa do setor público;  
III – programa, o instrumento de organização da 

ação governamental visando à concretização dos 
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objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual;  
IV – atividade, um instrumento de programação 

para  alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que  se 
realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo;  
V – projeto, um instrumento de programação para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 
um  conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto que concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
governo;   
VI – operação especial, as despesas que não 

contribuem para a manutenção das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e não 
geram contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços; 
VII – unidade orçamentária, o menor nível da 
classificação institucional, agrupada em órgãos 
orçamentários, entendidos estes como os de maior 
nível da classificação institucional;  
VIII – concedente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta 
responsável pela transferência  de recursos 
financeiros, inclusive os decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários;   
IX – convenente, o órgão ou a entidade da 

administração pública indireta do governo 
municipal, e as entidades privadas, com os quais a 
Administração Municipal pactue a transferência de 
recursos financeiros, inclusive quando decorrentes 
de descentralização de créditos orçamentários.      
 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

  
  Art.  13  –  A  elaboração  do  projeto,  a  

aprovação  e  a execução da Lei Orçamentária do 
Município relativo ao exercício de 2014, deverão 
ser realizadas  de  modo  a  evidenciar  a  
transparência  da  gestão  fiscal,  observando-se  o 
principio  da  publicidade  e  permitindo-se  o  
amplo  acesso  da  sociedade  a  todas  as 
informações  relativas a cada uma dessas etapas, 
bem como  levar em conta a obtenção de 
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais, 
que integra o presente projeto de lei, alem  dos  
parâmetros  da  receita  corrente  liquida,  visando  
o  equilíbrio  orçamentário-financeiro.  
  
 Art.  14  - Os  estudos  para  definição  dos 

Orçamentos  da Receita  para  2014  deverão  
observar  os  efeitos  da  alteração  da  legislação  
tributária, incentivos  fiscais  autorizados,  a  
inflação  do  período,  o  crescimento  econômico,  
a ampliação da base de calculo dos tributos e a 
sua evolução nos últimos três exercícios e a 
projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 
 
Parágrafo  Único  -  Até  30  dias  antes  do  prazo  
para encaminhamento  da  Proposta Orçamentária  
ao  Poder  Legislativo,  o  Poder  Executivo 
Municipal  colocara  à  disposição  da  Câmara  
Municipal  os estudos  e  as  estimativas  de  
receitas  para  exercícios  subseqüentes  e  as  
respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da 
LRF).  
  
  Art.  15  -  A  elaboração  do  projeto,  a  

aprovação  e  a execução  da  lei  orçamentária,  
serão  orientadas  no  sentido  de  alcançar  
superávit primário necessário para garantir solidez 
financeira da administração pública municipal.  
 
  Art.  16  -  Na  execução  do  orçamento,  

verificado  que  o comportamento da receita 

poderá afetar o cumprimento das metas de 
resultado primário e nominal, os Poderes 
Legislativo e Executivo, de forma proporcional as 
suas dotações e  observadas  a  fonte  de  
recursos,  adotarão  o mecanismo  de  limitação  
de  empenhos  e movimentação financeira nos 
montantes necessários, na forma do art. 9º da 
LRF. 
§ 1º - Excluem-se do caput deste artigo às 
despesas que constituem obrigações 
constitucionais e legais do município e as 
despesas destinadas ao pagamento de pessoal e 
seus encargos e o pagamento da amortização da 
divida. 
§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de 
movimentação financeira de que trata o caput 
deste artigo, serão preservadas as despesas 
abaixo hierarquizadas: 
I – com pessoal e encargos sociais; 
II – pagamento de Amortização da Dívida 
Contratada; 
III – despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental; 
IV – despesas com manutenção e prevenção da 
saúde pública; 
V – com a conservação e preservação do 
patrimônio público, conforme prevê o disposto no 
artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000; 
 
§ 3º - Na hipótese de ocorrências do disposto no 
caput deste artigo o Poder Executivo comunicará 
ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá 
tornar indisponível para empenho  e movimentação 
financeira; 
 
§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
proceder aos necessários ajustes na metodologia 
de apuração das metas fiscais a que se refere o 
Anexo de Metas Fiscais desta Lei, de forma a 
permitir a reprogramação de receitas e despesas 
específicas, em decorrência de novos critérios que 
venham a ser ajustados por ocasião da elaboração 
do projeto de lei orçamentária.    
 
 Art.  17  –  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo 

Municipal autorizado,  nos  termos  da  
Constituição  Federal,  a  incluir  na  Lei  
Orçamentária autorização para:  
  
I – abertura de créditos adicionais e a realização 
de operações de credito por antecipação de 
receita, consoante a legislação;  
II – realizar operações de credito até o limite 
estabelecido pela legislação vigente;  
III – abrir créditos adicionais  suplementares até o  
limite de 30%  (trinta por cento) do total geral de 
cada orçamento, nos termos da legislação vigente;  
IV –  transpor, remanejar ou  transferir recursos, de 
uma categoria de programação para outra, dentro 
de cada Projeto, Atividade ou Operações 
Especiais, através de Decreto do Prefeito  
Municipal (art.  167,  VI  da  Constituição Federal).  
V - contribuição Mensal para Consórcios de 
Saúde, BENFAM,   e  Filiação à Entidades 
representativas dos interesses do Município tais 
como AMCAP, UBAM, CODECAP, FAMUP, CNM,  
e outras que venham ser criadas com a mesma 
finalidade; 
VI - dotação destinada à doação de auxílio 
financeiro, e distribuição gratuita de alimentos, 
medicamentos, exames, procedimentos cirúrgicos 
e procedimentos médicos, materiais de 
construção, e/ou outros para atender necessidades 
básicas de pessoas reconhecidamente carentes na 
forma da Lei e obedecendo a critérios 
estabelecidos em Lei específica para tal finalidade; 
VII – contribuição para o Seguro Safra;  

VIII – Distribuição de brindes a população ou aos 
servidores municipais em datas comemorativas ou 
como outros incentivos; 
IX – distribuição de Fardamentos e Kit Escolar 
para Alunos da Rede Municipal de Ensino; 
X – incentivo financeiro – Patrocínio ou premiação 
a desportistas do município representando o 
mesmo em competições esportivas, culturais ou 
recreativas; 
XI – premiação em dinheiro na Festa da Cabra 
Leiteira, da qual será destinado no mínimo 70% 
(setenta por cento) para os criadores do município 
de Coxixola – PB  
XII -  premiação em dinheiro  na corrida de 
Motocross;  
XIII – Criação e Implementação do Programa 
Renda  Mínima;  
XIV – Ajuda ao pequeno agricultor com distribuição 
de Vacinas, Sementes, Mudas de Plantas,  
Palmas, Forragens/Pastagem, Agrotóxicos e 
Alimentação para animais  para doação a 
pequenos agricultores; 
 
  §  1º.  - A  abertura  de  créditos  suplementares  
e  especiais dependerá  da  existência  de  
recursos  disponíveis  para  a  despesa  e  será  
precedido  de justificativa do cancelamento e do 
reforço das dotações, nos termos da lei vigente. 
  §  2º.  –  As  emendas  apresentadas  pelo  
Legislativo  que proponham alteração da proposta 
orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, 
bem como dos Projetos de Lei  relativos a Créditos 
Adicionais a que se  refere o art. 166 da 
Constituição  Federal,  serão  apresentados  na  
forma  e  no  nível  de  detalhamento estabelecido 
para a elaboração da Lei Orçamentária  
  
  Art.  18  – Além  da  observância  das metas  e  

prioridades definidas nesta Lei, a Lei Orçamentária 
de 2014 e seus créditos adicionais, observado o 
disposto  no  art.  45  da  Lei  Complementar  nº.  
101/2000,  somente  incluirão  projetos novos se:  
  
I – houverem sido adequadamente atendidos todos 
os que estiverem em andamento;  
II – estiverem preservados os recursos 
necessários a conservação do patrimônio público;  
III – estiverem perfeitamente definidas as fontes de 
recursos;  
IV  –  os  recursos  de  contrapartidas  oriundos  de  
transferências  de  convênios  ou  de operações de 
credito, tenham como objetivo concluir etapas de 
uma ação municipal. 
 
Art.  19  –  A  lei  orçamentária  poderá  conter  
reserva  de contingência  constituída  
exclusivamente  com  recursos  do  orçamento  
fiscal  e  será equivalente a até, 1%  (um por 
cento) da  receita corrente  liquida prevista na 
proposta orçamentária de 2014.  
  
  Parágrafo Único  -  Os  recursos  da  Reserva  

de  Contingência  serão destinados  ao  
atendimento  de  passivos  contingentes  e  outros  
riscos  e  eventos  fiscais imprevistos,  obtenção  
de  resultado  primário  positivo  se  for  o  caso,  e  
também  para abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares conforme disposto na Portaria 
MPO nº. 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº. 
163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).  
  
 
  Art.  20  -  Os  investimentos  com  duração  
superior  a  12 meses  só  constarão  da Lei 
Orçamentária Anual  se  contemplados  no  Plano  
Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 
 
  Art. 21 – O Poder Executivo estabelecerá por ato 

próprio, ate 30 (trinta) dias após a publicação da  
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lei orçamentária de 2014, as metas bimestrais de  
arrecadação,  a  programação  financeira  e  o  
cronograma  mensal  de  desembolso, 
respectivamente,  nos  termos  dos  arts.  8º  e  13  
da  Lei  Complementar  Federal  nº 101/2000.  
    
  Art.  22  -  A  transferência  de  recursos  do  

Tesouro Municipal  a  entidades  privadas,  
beneficiará  somente  aquelas  de  caráter  
educativo, assistencial,  recreativo,  cultural,  
esportivo,  de  cooperação  técnica  e  voltada  
para  o fortalecimento  do  associativismo  
municipal  e  dependerá  de  autorização  em  lei 
específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF)e, ainda, que 
atendam aos seguintes requisitos:  
  
I – às entidades que prestem atendimento direto 
ao público de forma gratuita;   
II – às entidades sem fins lucrativos que realizem 
atividades de natureza continuada;  
III – às entidades que tenham sido declaradas por 
lei como sendo de utilidade pública;  
IV – outras exigências previstas em regulamento. 
 
§ 1° -  Para habilitar-se ao recebimento de 
subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos dois anos e 
comprovante de regularidade do mandato de sua 
diretoria. 
 
  § 2º - As  entidades  beneficiadas  nos  termos  
deste  artigo prestarão  contas  ao  Poder  
Executivo,  dos  recursos  recebidos,  
mensalmente,  ficando proibido novo repasse caso 
tenha prestação de contas pendentes.  
  
  § 3º - As entidades beneficiadas com recursos 
públicos, a qualquer titulo, submeter-se-ão à 
fiscalização do poder concedente, com a finalidade 
de verificar o cumprimento de metas e objetivos 
para os quais receberam recursos.  
 
  Art.  23  -  As  obras  em  andamento  e  a  

conservação  do patrimônio  público  terão  
prioridade  sobre  projetos  novos  na  alocação  de  
recursos orçamentários,  salvo projetos 
programados  com  recursos de  transferência 
voluntária  e operação de crédito (art. 45 da LRF). 
 
  Art.  24  -  Despesas  de  competência  de  outros  
entes  da federação só serão assumidas pela 
administração Municipal quando firmados 
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos 
na lei orçamentária (art. 62 da LRF).  
  
  Art.  25  -  A  inclusão,  na  lei  orçamentária,  de 
transferências  de  recursos  para  o  custeio  de  
despesas  de  outros  entes  da  Federação 
somente  poderá  ocorrer  em  situações  que  
envolvam  claramente  o  atendimento  de 
interesses  locais, atendidos os dispositivos 
constantes no art. 62 da Lei Complementar nº. 
101/2000.  
  
  Art. 26 - A previsão das receitas e a fixação das 

despesas serão orçadas para 2014 a preços 
correntes do mês de agosto do ano em que se 
elabora a proposta.  
  
  Art.  27  -  A  lei  orçamentária  discriminará,  no  
órgão responsável pelo debito, as dotações 
destinadas  ao pagamento de precatórios  judiciais 
em cumprimento ao disposto no art. 100 da 
Constituição Federal.  
 
  Art.  28  -  A  execução  do  orçamento  da  
Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, 
Atividade ou Operações Especiais, a dotação 

fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / 
Modalidade de Aplicação, com apropriação dos 
gastos nos respectivos elementos de que trata a 
Portaria STN nº. 163/2001.  
    
  Art. 29 - Durante a execução orçamentária de 
2014, se o Poder  Executivo  Municipal  for  
autorizado  por  lei,  poderá  incluir  novos  
projetos, atividades  ou  operações  especiais  no  
orçamento  das Unidades  Gestoras  na  forma  de 
crédito especial, desde que  se enquadre nas 
prioridades para o exercício de 2014  (art. 167, I da 
Constituição Federal).  
 
 Art.  30 – Na programação da despesa não 

poderão ser:  
  
I  -  fixadas  despesas  sem  que  estejam  
definidas  as  respectivas  fontes  de  recursos  e 
legalmente instituídas as unidades executoras;  
II – incluídos projetos com a mesma finalidade em 
mais de uma unidade orçamentária;  
III  –  transferidos  a  outras  unidades  
orçamentárias  os  recursos  recebidos  por 
transferência de outra esfera de governo;  
IV  –  incluídas  despesas  a  título  de  
investimentos  – Regime  de  Execução  Especial  
– ressalvados  os  casos  de  calamidade  pública  
formalmente  reconhecidos,  na  forma  do artigo 
167, §3º Constituição Federal.   
  
  Art.  31  - O  controle  de  custos  das  ações  
desenvolvidas pelo  Poder  Publico  Municipal,  
obedecerá  ao  estabelecido  no  art.  50,  §  3º  da  
Lei Complementar Federal nº. 101/2000.  
  
Parágrafo  único  – Os  custos  serão  apurados  
através  de operações orçamentárias,  tomando-se 
por base  as metas  fiscais previstas nas planilhas 
das despesas e nas metas físicas realizadas e 
apuradas ao final do exercício (art. 4º “e” da Lei 
Complementar Federal 101/2000). 
 
 Art.  32  -  Os  programas  priorizados  por  esta  

Lei  e contemplados  no Plano  Plurianual,  que  
integrarem  a Lei Orçamentária  de  2014  serão 
objeto  de  avaliação  permanente  pelos  
responsáveis,  de  modo  a  acompanhar  o 
cumprimento dos  seus objetivos, corrigir desvios e 
avaliar  seus custos e cumprimento das metas 
físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).  
 
Art. 33 - O projeto de lei orçamentária do 
Município de COXIXOLA, relativo ao exercício de 
2014, deve assegurar o controle social e a 
transparência na execução do orçamento; 

I – o principio de controle social implica assegurar 
a todo cidadão a participação na elaboração e no 
acompanhamento do orçamento; 
II – o principio de transparência implica, além da 
observação do principio constitucional da 
publicidade, a utilização dos meios disponíveis 
para garantir o efetivo acesso dos munícipes às 
informações relativas ao orçamento; 
 
Art. 34 - Será assegurada aos cidadãos a 

participação no processo de elaboração e 
fiscalização do orçamento, através da definição 
das prioridades de investimento de interesse local, 
mediante regular processo de consulta que se 
efetivará em audiências públicas. 
 
Art.  35  - A  proposta  orçamentária  do  Poder 
Legislativo será apresentada ao Poder Executivo 
até o dia 31 de agosto de 2013, para a 
consolidação do Orçamento Geral do Município.  
    

Parágrafo  Único  -  A  proposta  orçamentária  do  

Poder Legislativo  não  poderá  apresentar  valores  
diferentes  daqueles  que  lhe  couber  pelo limites 
percentuais, de forma a garantir o fechamento do 
Orçamento Anual.  
    

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA 
PÚBLICA MUNICIPAL 

  
Art.  36  -  A  Lei  Orçamentária  de  2014  poderá  
conter autorização para contratação de Operações 
de Crédito pelo Executivo Municipal, a qual fica  
condicionada  ao  atendimento  das  normas  
estabelecidas  na Lei Complementar  nº. 101/2000  
e  atendidas  as  exigência  estabelecidas  na 
Resolução nº. 43/2001 do Senado Federal.  
  
  § 1º - A contratação de operações de crédito 
dependerá de autorização em lei específica (art. 
32, Parágrafo Único da LRF).  
  
  § 2º - A Lei Orçamentária poderá autorizar a 
realização de operações  de  credito  por  
antecipação  de  receita,  desde  que  observado  o  
disposto  na legislação pertinente.  
  
Art.  37  – A  Lei Orçamentária  garantirá  recursos  

para  o pagamento  da  despesa  com  divida  
municipal  e  com  o  refinanciamento  da  divida 
publica, nos termos dos contratos firmados, 
inclusive com a previdência social, recursos para o 
pagamento de despesas decorrentes de sentenças 
judiciais e de precatório, na forma da legislação 
pertinente.  
 
§ 1º - Os precatórios encaminhados pelo Poder 
Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 
2013 serão incluídos na proposta orçamentária 
para o exercício de 2014 conforme determina o art. 
100, 1º da CF. 

§ 2º - O Sistema de Controle Interno da Prefeitura 
registrará e identificará os beneficiários dos 
precatórios, segundo a ordem cronológica de  suas 
exigências  através do serviço de contabilidade; 

§ 3º  - O Poder Executivo deverá manter registro 
individualizado da Dívida Fundada Interna, 
inclusive decorrente de assunção de débitos para 
com órgãos previdenciários, no Setor de 
Contabilidade, para efeito e acompanhamento; 

 
Art. 38 - Ultrapassado o limite de endividamento 
definido na  legislação  pertinente  e  enquanto  
perdurar  o  excesso,  o  Poder  Executivo  obterá 
resultado  primário  necessário  através  da  
limitação  de  empenho  e  movimentação 
financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).  
 

 
VI  - DAS DISPOSIÇÕES  SOBRE DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

  
  Art.  39  -  O  Executivo e  o  Legislativo  

Municipal,  mediante lei autorizativa, poderão em 
2014, criar cargos e funções, alterar a estrutura de 
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal  
aprovado  em  concurso  público  ou  caráter  
temporário  na  forma  de  lei, observados os 
limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da 
Constituição Federal). 
 
  Parágrafo  Único  -  Os  recursos  para  as  

despesas decorrentes destes atos deverão estar 
previstos na lei de orçamento para 2014.  
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Art. 40 - Ressalvada a hipótese do  inciso X do 

artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total 
com pessoal de cada um dos Poderes em 2014, 
Executivo  e  Legislativo,  não  excederá  em  
Percentual  da  Receita  Corrente  Líquida, 
obedecido  o  limites   de  54,00%  e  6,00%  da  
Receita  Corrente  Líquida, respectivamente (art. 
19 e 20 da LRF).      
   
Parágrafo  Único  -  Os  recursos  para  as  
despesas decorrentes destes atos deverão estar 
previstos na lei de orçamento para 2014. 
 
 Art.  41  -  Nos  casos  de  necessidade  
temporária,  de excepcional  interesse  público,  
devidamente  justificado  pela  autoridade  
competente,  a Administração Municipal poderá 
autorizar a realização de horas extras pelos 
servidores, quando as despesas com pessoal não 
excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, 
III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).  
  
Art. 42 - O Executivo Municipal adotará as 

medidas estabelecidas no §3º do art. 169 da 
Constituição Federal para  reduzir as despesas 
com pessoal caso elas ultrapassem os  limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
 
Art.  43  –  As  despesas  com  pessoal  e  
encargos  sociais serão  fixadas observando-se ao 
disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na 
Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio 
de 2000,  e na legislação municipal em vigor.  
      
Art.  44  –  As  remunerações  e  os  subsídios  

dos  agentes públicos dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município, Autarquias e  fundações 
serão revistos anualmente na forma do  inciso X do 
art. 37 da Constituição Federal, no mês  em que o 
Governo Federal reajustar o Salário Mínimo 
Nacional,  sem  distinção  de  índices,  extensivos  
aos  proventos  da  inatividade  a  as pensões.  
      
 §  1º  - A  revisão  geral  anual  de  que  trata  o  
caput  deste artigo observará as seguintes 
condições: 
 
I – previsão do montante da respectiva despesa e 
correspondentes fontes de custeio na lei 
orçamentária anual;  
II – comprovação da disponibilidade financeira que 
configure capacidade de pagamento pelo  governo,  
preservados  os  compromissos  relativos  a  
investimentos  e  despesas continuadas nas áreas 
prioritárias de interesse econômico e social;  
III – compatibilidade com a evolução nominal e real 
das remunerações no mercado de trabalho;  
IV  –  atendimento  aos  limites  para  despesa  
com  pessoal  de  que  tratam  o  art.  169  da 
Constituição Federal e a Lei Complementar nº. 
101, de 4 de maio de 2000.  
  
 § 2º - A Lei que estabelecer a revisão anual das 
remunerações estabelecerá o índice e o percentual 
que será  utilizado na  revisão  geral  da  
remuneração. 
 
 §  3º  -  A  revisão  de  que  trata  esta  Lei  
abrange  os servidores públicos efetivos, 
temporários, cargos em comissão, empregados 
públicos do Poder  Executivo  e  suas  Fundações  
e  do  Poder  Legislativo,  bem  como  os  agentes 
políticos dos Poderes Executivo e Legislativo.  
 
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO 

NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTARIA 

  

 Art. 45  - O Executivo Municipal, quando 

autorizado em lei,  poderá  conceder  ou  ampliar  
benefício  fiscal  de  natureza  tributária  com  
vistas  a estimular  o  crescimento  econômico,  a  
geração  de  empregos  e  renda,  ou  beneficiar 
contribuintes  integrantes  de  classes menos  
favorecidas,  devendo  esses  benefícios  ser 
considerados  no  cálculo  do  orçamento  da  
receita  e  serem  objeto  de  estudos  do  seu 
impacto orçamentário e  financeiro no exercício em 
que  iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes 
(art. 14 da LRF).  
  
  Art. 46 - Os tributos lançados e não arrecadados, 
inscritos em  dívida  ativa,  cujos  custos  para  
cobrança  sejam  superiores  ao  crédito  tributário, 
poderão ser cancelados, mediante autorização em 
lei, não se constituindo como renúncia de receita 
(art. 14 § 3º da LRF).  
 
  Art.  47  -  O  ato  que  conceder  ou  ampliar  

incentivo, isenção  ou  benefício  de  natureza  
tributária  ou  financeira  constante  do Orçamento  
da Receita, somente entrará em vigor após adoção 
de medidas de compensação (art. 14, § 2º da 
LRF).  
  
Art. 48 – A estimativa da receita que constará do 
projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2014 
contemplará medidas de aperfeiçoamento da 
administração e arrecadação dos tributos 
municipais, com vista à expansão de base de 
tributação e conseqüente aumento das receitas 
próprias visando a obtenção de  superávit primário. 

Art. 49 – A estimativa da receita citada no artigo 
anterior levará em consideração, adicionalmente, o 
impacto de alteração na legislação tributária, 
observadas a capacidade econômica do 
contribuinte e a justa distribuição de renda, com 
destaque para: 
I – atualização da planta genérica de valores do 
município; 
II – revisão, atualização ou adequação da 
legislação sobre Imposto Predial e Territorial 
Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, 
condições de pagamento, descontos e isenções, 
inclusive com relação à progressividade deste 
imposto; 
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com 
redefinição dos limites da zona urbana municipal; 
IV – revisão da legislação referente ao Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza e o cadastro 
dos contribuintes; 
V – revisão da legislação aplicável ao Imposto 
sobre Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis e 
de Direitos Reais sobre Imóveis; 
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou 
potencial de serviço públicos  específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua 
disposição; 
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo 
exercício do poder de polícia; 
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, 
para manter o interesse público e a justiça fiscal. 
 

§ 1º - Com o objetivo de estimular o 
desenvolvimento econômico e cultural do 
Município, o Poder Executivo poderá encaminhar 
projeto de lei de incentivos ou benefícios de 
natureza tributária, cuja renúncia de receita tenha 
seu impacto demonstrado  e não atinja o cálculo já 
considerado para o  resultado primário. 
 

§ 2º - A parcela de receita 
orçamentária prevista no caput deste artigo, que 
decorrer de proposta de alterações na Legislação 
tributária, ainda em tramitação, quando do envio 
do projeto de Lei Orçamentária Anual a Câmara de 

Vereadores poderá ser identificada, discriminando-
se as despesas cuja execução ficará condicionada 
à aprovação das respectivas alterações 
legislativas. 

 
§ 3º - Os projetos de lei relativos a 

alterações na legislação tributária, para vigorar no 
exercício de 2014  deverão ser encaminhados ao 
Poder Legislativo até 30 de outubro de 2013. 
 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
  Art.  50  -  O  Executivo  Municipal  enviará  a  

proposta orçamentária  à  Câmara  Municipal  até  
o  dia  30  de  setembro  de  2013,  conforme 
estabelecido  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  
apreciara  e  a  devolverá  até  o encerramento do 
período legislativo anual.  
  
  §  1º  -  A  Câmara  Municipal  não  entrará  em  
recesso enquanto não cumprir o disposto no 
"caput" deste artigo.  
  
  §  2º  -  Se  o  projeto  de  lei  orçamentária  anual  
não  for encaminhado  à  sanção  até  o último dia  
do  exercício  financeiro  de  2013,  fica  o 
Executivo Municipal autorizado a executar a 
proposta orçamentária na forma original, 
observando-se os limites do duodécimo até a 
aprovação e  sanção da respectiva lei 
orçamentária anual. 
 
  Art. 51  - Os créditos especiais e extraordinários, 

abertos nos últimos quatro meses do exercício, 
poderão ser reabertos no exercício subseqüente, 
por ato do Chefe do Poder Executivo.  
  
  Art. 52 - O Executivo Municipal está autorizado:  

 
I  -  a  firmar  convênios  com  o Governo  Federal  
e Estadual  através  de  seus  órgãos  da 
administração direta ou indireta, para realização de 
obras ou serviços de competência ou não do 
Município.  
 
II – contrair empréstimos destinados a 
investimentos e programas, com lei autorizativa  
especifica do Legislativo.  
Art.  53  –  O  Poder  Executivo  poderá  
encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para 
propor modificação nos projetos de lei relativos ao 
Plano  Plurianual,  às  Diretrizes  Orçamentárias,  
ao  Orçamento  Anual  e  aos  Créditos Adicionais  
enquanto  não  iniciada  a  votação,  no  tocante  
às  partes  cuja  alteração  é proposta.   
 
Art.  54  -  Todos  os  fatos  relativos  a  
transferência  de recursos  financeiros  para  outra  
esfera  de  governo  ou  entidade  privada,  
conterão obrigatoriamente  referencia  ao  
programa  de  trabalho  correspondente  ao  
respectivo credito orçamentário no detalhamento 
existente na lei orçamentária.  
  
Art.  55  –  São  vedados  quaisquer  
procedimentos  pelos ordenadores  de  despesa  
que  viabilizem  a  execução  de  despesas  sem  
comprovada  a suficiência de disponibilidade de 
dotação orçamentária.  
  
 Art. 56 – É vedado consignar na Lei Orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada.  
  
Art.  57  –  Fica  o  Poder Executivo  autorizado  a  
alterar  o Anexo de Metas e Prioridades, sempre 
que houver necessidade, com prévia autorização 
do Poder Legislativo. 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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COXIXOLA, Gabinete do Prefeito Municipal, em  
21  de junho  de 2013 
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito Municipal 

Portaria de nº 076/2013                                                     
   O Prefeito 
Constitucional do município do Coxixola, Estado da 
Paraíba, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica deste município e 
demais legislação em vigor; 
   
 RESOLVE: 

 
 DEMITIR a pedido, o Sr. GENILSON BEZERRA 
DE BRITO inscrito no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF n° 033.563.114-25, RG n° 2.026.185 - 
SSP/PB, do Cargo Comissionado de Secretario de 
Agropecuária, Pesca, Meio Ambiente, Indústria e 
Comércio, deste município, com vencimentos de 
conformidade com o que estabelece as Leis 
disciplinadoras de Cargos e vencimentos do 
município, Símbolo SM – 1, da Estrutura Básica 
Organizacional do Poder Executivo Municipal. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 Registre-se e   Publique-se. 
Coxixola - PB, 02 de junho de 2013. 

 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2012 
 
Referente: 
Tomada de Preços nº. 005/2012 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO  
 

ADITIVO DE PRAZO 
 

3º TERMO ADITIVO ao Contrato de 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE 

RIACHO ANA BALBINA, NA COMUNIDADE 

QUIXABA, no Município de Coxixola – PB, que 

firmam, de um lado como CONTRATANTE a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, 

Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito 

público, com sede na Rua Manoel José das Neves, 

N°. 42, Centro - Coxixola - PB, inscrita no CNPJ do 

MF sob o nº. 01.602.757/0001-07, neste ato 

representada pelo seu titular o Senhor Prefeito 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, brasileiro, 

paraibano, agricultor, residente e domiciliado no 

Sítio Campo do Velho, Zona Rural do Município de 

Coxixola - PB, portador do CPF nº. 704.194.267-87 

e da Cédula e Identidade Civil RG nº. 732.585 - 

SSP/PB, e do outro lado como CONTRATADO a 

empresa CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO 

NORDESTE LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede à Rua José Hamilton Alves, 

518, Distrito Industrial de Campina Grande - PB, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 10.744.111.334-91, 

neste ato representada por seu titular, o Sr. 

FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, 

brasileiro, casado, engenheiro elétrico, residente e 

domiciliado à Rua Antonio Campos, 528, Alto 

Branco – Campina Grande – PB, portador do CPF 

nº 154.111.334-91 e da Identidade Civil RG Nº 

313.661 - SSP - PB, consoante Lei Federal nº. 

8.666/93, atualizada pelas Leis nº. 8.883, de 

08.06.94, nº. 9.648 de 27.05.98 e nº. 9.854, de 

27.10.99, firmam o presente TERMO ADITIVO, 

conforme cláusulas e condições a seguir 

estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente Termo 

Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência, 

constante na Cláusula Sexta, por mais 120 (cento 

e vinte) dias a partir a assinatura do presente 

termo, em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso I 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, em virtude da necessidade de 

alteração do projeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO – O 

Contrato Inicial ora aditado fica ratificado em todos 

os seus termos, Cláusulas e condições não 

expressamente alteradas no presente instrumento, 

que àquele se integra, formando um todo único 

indivisível para todos os fins de direito. 

Coxixola – PB, 21 de junho de 2013 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS  
PELA CONTRATANTE 

 
FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA 

PELA CONTRATADA 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRAT DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, Considerando 
o atendimento às formalidades legais pertinentes, 
inclusive com parecer da Assessoria Jurídica do 
município, opinando pela legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme 
o que consta no Processo Licitatório nº. 030/2013, 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade 
Convite nº. 016/2013, destinado a Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, ato contínuo, ADJUDICAR 
o objeto licitado em favor da empresa vencedora 
ALBÊNIO RODRIGUES GONSALVES - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 14.577.777/0001-28, 

que apresentou proposta mais vantajosa para esta 
Administração, no valor global de R$ 39.710,00 
(trinta e nove mil setecentos e dez reais), 
conforme itens descritos no Mapa de Apuração de 
Preços, para que se produza seus efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 

Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 03 de Junho de 2013. 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 030/2013 
Carta Convite nº. 016/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.016.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: ALBÊNIO RODRIGUES GONSALVES 
- ME / 14.577.777/0001-28. 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
VALOR: R$: 39.710,00 (trinta e nove mil 
setecentos e dez reais). 
Vigência: 31 de Dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 03/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 02.00 - 04.122.0002.2004 - 
3.3.90.30.01 / 03.00 - 12.361.0017.2008 - 
3.3.90.30.01 / 03.00 – 12.366.0040.2032 – 
3.3.90.30.01 / 03.00 - 12.0017.2049 - 3.3.90.30.01 
/ 03.00 – 13.392.0022.2011 – 3.3.90.30.01 / 03.00 
- 12.361.0017.2050 - 3.3.90.30.01 / 03.00 - 
12.365.0018.2046 - 3.3.90.30.01 / 05.00 - 
08.244.0008.2016 - 3.3.90.30.01 / 06.00 - 
15.451.0042.2034 - 3.3.90.30.01 / 08.00 - 
20.606.0032.2044 - 3.3.90.30.01 / 09.00 - 
27.392.0022.2048 - 3.3.90.30.01 / 09.00 - 
27.812.0036.2012 - 3.3.90.30.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, Considerando 
o atendimento às formalidades legais pertinentes, 
inclusive com parecer da Assessoria Jurídica do 
município, opinando pela legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme 
o que consta no Processo Licitatório nº. 031/2013, 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade 
Convite nº. 017/2013, destinado a Aquisição de 
Material de Limpeza, ato contínuo, ADJUDICAR 
o objeto licitado em favor da empresa vencedora 
ALBÊNIO RODRIGUES GONSALVES - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 14.577.777/0001-28, 

que apresentou proposta mais vantajosa para esta 
Administração, no valor global de R$ 26.504,50 
(vinte e seis mil quinhentos e quatro reais e 
cinquenta centavos), conforme itens descritos no 

Mapa de Apuração de Preços, para que se 
produza seus efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

 

Coxixola – PB, 03 de Junho de 2013. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 031/2013 
Carta Convite nº. 017/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.017.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado (a): ALBÊNIO RODRIGUES 
GONSALVES - ME / 14.577.777/0001-28. 
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza. 
VALOR: R$: 26.504,50 (vinte e seis mil 
quinhentos e quatro reais e cinquenta 
centavos). 
Vigência: 31 de Dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 03/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 02.00 - 04.122.0002.2004 - 
3.3.90.30.01 / 03.00 - 12.361.0017.2008 - 
3.3.90.30.01 / 03.00 – 12.366.0040.2032 – 
3.3.90.30.01 / 03.00 - 12.0017.2049 - 3.3.90.30.01 
/ 03.00 – 13.392.0022.2011 – 3.3.90.30.01 / 03.00 
- 12.361.0017.2050 - 3.3.90.30.01 / 03.00 - 
12.365.0018.2046 - 3.3.90.30.01 / 05.00 - 
08.244.0008.2016 - 3.3.90.30.01 / 06.00 - 
15.451.0042.2034 - 3.3.90.30.01 / 08.00 - 
20.606.0032.2044 - 3.3.90.30.01 / 09.00 - 
27.392.0022.2048 - 3.3.90.30.01 / 09.00 - 
27.812.0036.2012 - 3.3.90.30.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, Considerando 
o atendimento às formalidades legais pertinentes, 
inclusive com parecer da Assessoria Jurídica do 
município, opinando pela legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e conforme o que 
consta no Processo Licitatório nº. 032/2013, 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade 
Convite nº. 018/2013, destinado a Contratação de 
Empresa para o Fornecimento de Infraestrutura 
para Realização das Festividades Juninas do 
Município de Coxixola, ato contínuo, 
ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 
empresa vencedora ROBERTO MOURA DO 
NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
10.754.517/0001-20, que apresentou proposta 
mais vantajosa para esta Administração, no valor 
global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos 
reais), conforme itens descritos no Mapa de 

Apuração de Preços, para que se produza seus 
efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 06 de Junho de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 032/2013 
Carta Convite nº. 018/2013   
Contrato Administrativo nº. CC.018.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): ROBERTO MOURA DO 
NASCIMENTO - ME / CNPJ: 10.754.517/0001-20. 
OBJETO: Contratação de Empresa para o 
Fornecimento de Infraestrutura para Realização 
das Festividades Juninas do Município de 
Coxixola. 
VALOR: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 
Vigência: 60 (sessenta) dias. 
Data da Assinatura: 06/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 09.00 - 27.392.0022.2048 - 
3.3.90.39.00. 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais, 
Considerando o atendimento às formalidades 
legais pertinentes, inclusive com parecer da 
Assessoria Jurídica do município, opinando pela 
legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e conforme o que 
consta no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
009/2013, HOMOLOGAR o referido certame, na 
modalidade CONVITE Nº. 007/2013, destinado a 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ato 
contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor 
da empresa vencedora ALBÊNIO RODRIGUES 
GONSALVES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
14.577.777/0001-28, que apresentou proposta 
mais vantajosa para esta Administração, no valor 
global de R$ 11.703,00 (onze mil setecentos e 
três reais), conforme itens descritos no Mapa de 

Apuração de Preços, para que se produza seus 
efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e determino que seja 
lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 03 de junho de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 009/2013 
Carta Convite nº. 007/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.007.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): ALBÊNIO RODRIGUES 
GONSALVES – ME / CNPJ: 14.577.777/0001-28. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. 
VALOR: R$ 11.703,00 (onze mil setecentos e três 
reais), 
Vigência: Até 31 de Dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 03 /06/2013. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.301.0013.1009 
– 3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.301.0013.2014 – 
3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.301.0013.2037 – 
3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.302.0011.2052 – 
3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.305.0013.2030 – 
3.3.90.30.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais, 
Considerando o atendimento às formalidades 
legais pertinentes, inclusive com parecer da 
Assessoria Jurídica do município, opinando pela 
legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e conforme o que 
consta no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
010/2013, HOMOLOGAR o referido certame, na 
modalidade CONVITE Nº. 008/2013, destinado a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ato 
contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor 
da empresa vencedora ALBÊNIO RODRIGUES 
GONSALVES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
14.577.777/0001-28, que apresentou proposta 
mais vantajosa para esta Administração, no valor 
global de R$ 13.720,80 (treze mil setecentos e 
vinte reais e oitenta centavos), conforme itens 

descritos no Mapa de Apuração de Preços, para 
que se produza seus efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e determino que seja 
lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Coxixola – PB, 03 de junho de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 010/2013 
Carta Convite nº. 008/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.008.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): ALBÊNIO RODRIGUES 
GONSALVES – ME / CNPJ: 14.577.777/0001-28. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. 
VALOR: R$ 13.720,80 (treze mil setecentos e vinte 
reais e oitenta centavos). 
Vigência: Até 31 de Dezembro de 2013. 
Data da Assinatura: 03 /06/2013. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.301.0013.1009 
– 3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.301.0013.2014 – 
3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.301.0013.2037 – 
3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.302.0011.2052 – 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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3.3.90.30.01 / 04.00 - 10.305.0013.2030 – 
3.3.90.30.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 

 
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, 
Considerando o atendimento às formalidades 
legais pertinentes, inclusive com parecer da 
Assessoria Jurídica do município, opinando pela 
legalidade do feito, 

RESOLVE: 

Com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e conforme o que 
consta no PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
013/2013, HOMOLOGAR o referido certame, na 
modalidade CONVITE Nº. 009/2013, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS, ato 
contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor 
da empresa vencedora  MEDENTAL 
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIAIS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 
14.935.042/0001-29, que apresentou proposta 

mais vantajosa para esta Administração, no valor 
global de R$: 52.800,00 (cinquenta e dois mil e 
oitocentos reais), conforme itens descritos no 
Mapa de Apuração de Preços, para que se 
produza seus efeitos legais. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

 
Coxixola – PB, 14 de junho de 2013. 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 013/2013 
Carta Convite nº. 009/2013 
Contrato Administrativo nº. CC.009.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a):  MEDENTAL MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 
E DE LABORATORIAIS LTDA - ME / CNPJ: 
14.935.042/0001-29. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS. 
VALOR: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e 
oitocentos reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 14 /06/2013. 

Dotação Orçamentária: 04.00 - 10.301.0013.2014 
– 3.3.90.39.01 / 04.00 - 10.301.0013.2028 – 
3.3.90.39.01 / 04.00 - 10.301.0013.2037 – 
3.3.90.39.01 / 04.00 - 10.302.0011.2052 – 
3.3.90.39.01. 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
GABINETE DO PREFEITO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

O Prefeito do Município de Coxixola, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, considerando a comunicação 
formulada pela Comissão Permanente de 
Licitação, através do Relatório de Julgamento do 
Processo Administrativo n.º 034/2013/CPL, 
modalidade Dispensa nº. 001/2013 e parecer da 
Assessoria Jurídica do município. 

 

RESOLVE: 

 
RECONHECER e RATIFICAR por este termo, a 
Dispensa de Licitação nº. 001/2013, que tem por 
objeto AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTO 
BOMBA DRAGA, em favor de IRRICAMP 
IRRIGAÇÃO CAMPINA GRANDE LTDA – CNPJ: 
11.889.763/0001-51, no valor global de R$ 
21.920,00 (Cinquenta e nove mil e novecentos e 
vinte reais), tendo como embasamento legal no 
art. 24, Inciso IV, da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores, e ainda de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e ratificado pelo Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 

Tendo o Processo Administrativo sido 
realizado rigorosamente nos termos da Lei 
supracitada, determino ao setor competente que 
sejam procedidos os efeitos necessários para a 
contratação. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, em 06 de junho de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Processo Licitatório nº. 034/2013 
Dispensa de Licitação nº. 001/2013 
Contrato Administrativo nº. DP.001.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratada: IRRICAMP - IRRIGAÇÃO CAMPINA 
GRANDE – LTDA / 11.889.763/0001-51. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO 
BOMBA DRAGA. 
Valor: R$ 21.920,00 (vinte e um mil novecentos 
e vinte reais). 

Vigência: 90 (noventa) dias. 
Data da Assinatura: 06/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 08.00 - 20.544.0030.1057 - 
3.3.90.36.01 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE 

INIXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

  

O Prefeito do Município de Coxixola, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas, pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações,  

RESOLVE: 

RECONHECER e RATIFICAR por este termo, a 

Inexigibilidade de Licitação nº. 005/2013, que tem 
por objeto CONTRATAÇÃO DE SHOWS 
ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS 
FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA, em favor de IVANDRO OLIVEIRA DE 
ARAÚJO - ME / 08.397.547/0001-84, no valor 
global de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos 
reais), tendo como embasamento legal no art. 25, 
Inciso III, da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores, e ainda de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e ratificado pelo Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 

Tendo o Processo Administrativo sido realizado 
rigorosamente nos termos da Lei supracitada, 
determino ao setor competente que sejam 
procedidos os efeitos necessários para a 
contratação. 

Dê ciência aos interessados e 
determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Coxixola – PB, em 06 de junho de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Administrativo nº. 033/2013 
Inexigibilidade nº. 005/2013 
Contrato Administrativo nº. IN. 005.001/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratada: IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO - 
ME / 08.397.547/0001-84. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS 
ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS 
FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA. 
VALOR: R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos 
reais). 
Vigência: 90 (noventa) dias. 
Data da Assinatura: 06/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 09.00 – 13.392.0043.2037 
– 3.3.90.39.01 / 09.00 – 13.595.0043.2038 – 
3.3.90.39.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração 
Pública. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 025/2013/CPL 
Pregão Presencial: 009/2013 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, Prefeito 

Constitucional do Município de Coxixola – PB, cujos 

poderes lhes são conferidos por lei; 

1 – Considerando que o 
Processo Licitatório nº 025/2013, Modalidade 
Pregão Presencial nº 009/2013, que teve por 
objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR, foi 

deflagrado com base na Lei Federal n.º10.520/02 e 
n.º 8.666/93 e suas alterações e o Decreto 
Municipal nº 001/2013, que trata e instituem 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública;  

2 – Considerando o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, onde é consignado que o 
presente procedimento licitatório encontra-se em 
perfeita consonância com as Leis Federais n.º 
10.520/02 e n.º Lei 8.666/93 e suas alterações e o 
Decreto Municipal n.º 001/2013. 

 RESOLVE:  

 

 HOMOLOGAR o resultado do 

processo supramencionado, conforme Termo de 
Adjudicação emitido pelo Pregoeiro Oficial, em 
favor de: 

BRASIL VEÍCULOS 
COMPAHIA DE SEGUROS – CNPJ 
01.356.570/0001-81, para os itens descritos no 
Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 

Dê ciência aos interessados e determino que 
sejam lavrados o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 
 

Coxixola – PB, 04 de junho de 2013. 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 025/2013 
Pregão Presencial nº. 009/2013 
Contrato Administrativo nº. PP.009.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): BRASIL VEÍCULOS COMPAHIA 
DE SEGUROS / 01.356.570/0001-81. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR. 
Valor: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 

Vigência: 12 meses. 

Data da Assinatura: 04/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 01.00 – 04.122.0002.2022 
– 3.3.90.39.01 / 02.00 – 04.122.0002.2004 - 
3.3.90.39.01 / 03.00 – 12.361.0017.2008 - 
3.3.90.39.01 / 03.00 – 12.361.0017.2049 - 
3.3.90.39.01. 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 

3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 013/2013/CPL 
Pregão Presencial: 006/2013 
Objeto: Contratação de serviços de consultoria e 
assessoria na área de planejamento e 
elaboração de projetos para captação de 
recursos para o Município de Coxixola – PB. 
  GIVALDO LIMEIRA DE 

FARIAS, Prefeito Constitucional do Município de 

Coxixola – PB, cujos poderes lhes são conferidos por 

lei; 

1 – Considerando que o Processo Licitatório nº 
013/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 
006/2013, que teve por objeto Contratação de 
serviços de consultoria e assessoria na área de 
planejamento e elaboração de projetos para 
captação de recursos para o Município de 
Coxixola – PB, foi deflagrado com base na Lei 
Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações e o Decreto Municipal nº 001/2013, que 
trata e instituem normas para licitações e contratos 
da Administração Pública;  

2 – Considerando o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, onde é consignado que o 
presente procedimento licitatório encontra-se em 
perfeita consonância com as Leis Federais n.º 
10.520/02 e n.º Lei 8.666/93 e suas alterações e o 
Decreto Municipal n.º 001/2013. 

 RESOLVE:  

 

 HOMOLOGAR o resultado do 
processo supramencionado, conforme Termo de 
Adjudicação emitido pelo Pregoeiro Oficial, em 
favor de: 
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME – CNPJ 
10.954.450/0001-77, para os itens descritos no 
Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). 

 Dê ciência aos interessados e 
determino que sejam lavrados o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor 
competente. 

Coxixola – PB, 17 de junho de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 013/2013 
Pregão Presencial nº. 006/2013 
Contrato Administrativo nº. PP.006.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): IRAMILTON SATIRO DA 
NOBREGA - ME / 10.954.450/0001-77. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE 
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
PARA O MUNICÍPIO DE COXIXOLA – PB. 
Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos 
reais). 

Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 17/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 02.00 – 04.122.0002.2004 
– 33.90.39.00. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 011/2013/CPL 
Pregão Presencial: 003/2013 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. 

 

  GIVALDO LIMEIRA DE 

FARIAS, Prefeito Constitucional do Município de 

Coxixola – PB, cujos poderes lhes são conferidos por 

lei; 

1 – Considerando que o Processo Licitatório nº 
011/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 
003/2013, que teve por objeto AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTIVO, foi deflagrado com base 
na Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações e o Decreto Municipal nº 001/2013, que 
trata e instituem normas para licitações e contratos 
da Administração Pública;  

2 – Considerando o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, onde é consignado que o 
presente procedimento licitatório encontra-se em 
perfeita consonância com as Leis Federais n.º 
10.520/02 e n.º Lei 8.666/93 e suas alterações e o 
Decreto Municipal n.º 001/2013. 

 RESOLVE:  

HOMOLOGAR o resultado do processo 

supramencionado, conforme Termo de 
Adjudicação emitido pelo Pregoeiro Oficial, em 
favor de: UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 
– CNPJ 02.323.033/0001-06, para os itens 

descritos no Termo de Adjudicação, no Valor 
Global de R$ 166.500,00 (cento sessenta e seis 
mil e quinhentos reais). 

Dê ciência aos interessados e 
determino que sejam lavrados o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor 
competente. 

Coxixola – PB, 26 de junho de 2013. 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Licitatório nº. 011/2013 
Pregão Presencial nº. 003/2013 
Contrato Administrativo nº. PP.003.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS 
LTDA / 02.323.033/0001-06. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTIVO. 
Valor: R$ 166.500,00 (cento sessenta e seis mil 
e quinhentos reais). 

Vigência: 90 dias. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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Data da Assinatura: 26/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.301.0013.1031 
– 4.4.90.52.01.  

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 012/2013/CPL 
Pregão Presencial: 004/2013 
Objeto: Sistema de Registro de Preços para 
Contratação de Clínica Especializada para 
Realização de Exames por Imagem. 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, Prefeito 

Constitucional do Município de Coxixola – PB, cujos 

poderes lhes são conferidos por lei; 

1 – Considerando que o Processo Licitatório nº 
012/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 
004/2013, que teve por objeto Sistema de 
Registro de Preços para Contratação de 
Clínica Especializada para Realização de 
Exames por Imagem, foi deflagrado com base na 

Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações e o Decreto Municipal nº 001/2013, que 
trata e instituem normas para licitações e 
contratos da Administração Pública;  
2 – Considerando o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, onde é consignado que o 
presente procedimento licitatório encontra-se em 
perfeita consonância com as Leis Federais n.º 
10.520/02 e n.º Lei 8.666/93 e suas alterações e o 
Decreto Municipal n.º 001/2013. 

 RESOLVE:  

HOMOLOGAR o resultado do processo 
supramencionado, conforme Termo de 
Adjudicação emitido pelo Pregoeiro Oficial, em 
favor de: CLÍNICA RADIOLOGICA DR. 
WANDERLEY LTDA – CNPJ: 08.716.557/0001-
35, para os itens descritos no Termo de 
Adjudicação, no Valor Global de R$: 79.930,00 
(setenta e nove mil novecentos e trinta reais). 

Dê ciência aos interessados e 
determino que sejam lavrados o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor 
competente. 

Coxixola – PB, 26 de julho de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 012/2013 
Pregão Presencial nº. 004/2013 
Contrato Administrativo nº. PP.004.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): CLÍNICA RADIOLOGICA DR. 
WANDERLEY LTDA / 08.716.557/0001-35. 

Objeto: Sistema de Registro de Preços para 
Contratação de Clínica Especializada para 
Realização de Exames por Imagem. 
Valor: R$ 79.930,00 (setenta e nove mil 
novecentos e trinta reais). 

Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 26/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.301.0013.2014 
– 3.3.90.39.01 / 04.00 – 10.301.0013.2037 – 
3.3.90.39.01 / 04.00 – 10.302.0011.2052 – 
3.3.90.39.01. 

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 008/2013/CPL 
Pregão Presencial: 002/2013 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, 

Prefeito Constitucional do Município de Coxixola – 

PB, cujos poderes lhes são conferidos por lei; 

1 – Considerando que o Processo Licitatório nº 
008/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 
002/2013, que teve por objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SEGURO VEICULAR, foi deflagrado com base na 

Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações e o Decreto Municipal nº 001/2013, que 
trata e instituem normas para licitações e contratos 
da Administração Pública;  

2 – Considerando o Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município, onde é consignado que o 
presente procedimento licitatório encontra-se em 
perfeita consonância com as Leis Federais n.º 
10.520/02 e n.º Lei 8.666/93 e suas alterações e o 
Decreto Municipal n.º 001/2013. 

 RESOLVE:  

HOMOLOGAR o resultado do processo 

supramencionado, conforme Termo de 
Adjudicação emitido pelo Pregoeiro Oficial, em 
favor de: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A – 
CNPJ 61.074.175/0001-38, para os itens descritos 
no Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
8.928,38 (oito mil novecentos e vinte e oito 
reais e trinta e oito centavos). 

Dê ciência aos interessados e 
determino que sejam lavrados o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor 
competente. 

Coxixola – PB, 04 de junho de 2013. 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 008/2013 
Pregão Presencial nº. 002/2013 
Contrato Administrativo nº. PP.002.001/2013  

Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado(a): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A / 
61.074.175/0001-38. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR. 
Valor: R$ 8.928,38 (oito mil novecentos e vinte e 
oito reais e trinta e oito centavos). 

Vigência: 12 meses. 

Data da Assinatura: 04/06/2013. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.301.0013.2014 
– 3.3.90.39.01 / 04.00 – 10.301.0013.2037 - 
3.3.90.39.01 / 04.00 – 10.302.0011.2052 - 
3.3.90.39.01. 
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, Lei Federal nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decretos Federais: 
3.555/2000, 5.450/2005, 5.504/2005 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. 
 


