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PORTARIA Nº.096/2013 

                  

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA 

(PB), no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Constituição Federal do 

Brasil e a Lei Orgânica do Município; 

considerando enfermidade comprovada por 

laudo médico especialista; considerando 

o dever da Administração em zelar pela 

saúde de seus servidores; avaliando de 

forma objetiva o caso apresentado pela 

professora integrante do quadro efetivo 

da Secretaria de Educação; 

 

   RESOLVE: 

 

Art. 1º. READAPTAR MARIA DO SOCORRO 

FERREIRA, professora efetiva do quadro 

da Secretaria de Educação, matrícula 

nº. 0098, CPF: 501.333.224-91, para 

exercer suas atividades  na sala de 

computação, instruindo os alunos no uso 

dos computadores da Escola Municipal 

Honorato Antonino, no Sítio Serrote 

Apertado, bem como auxiliar a 

professora titular, na elaboração e 

correção de provas e demais atividades 

que não venham a agravar sua 

enfermidade; 

 

Art. 2º. A professora readaptada deverá 

iniciar suas atividades a partir do dia 

04 de novembro, devendo permanecer 

nesta atividade até enquanto permanecer 

sua enfermidade; 

  

 Art. 3º. A servidora deverá exercer a 

carga horária de 40h (quarenta horas) 

semanais; 

 

   Art. 4º. A cada seis meses, a 

servidora deverá apresentar laudo 

médico, fornecido por especialista, que 

comprove a permanência da incapacidade 

parcial para o exercício de suas 

funções em sala de aula. O Município 

poderá solicitar que a mesma se submeta 

a avaliação de médico a serviço do 

Município, para atestar a permanência 

da referida incapacidade;  

 

 Art. 5º. Caso não comprovada a 

permanência da incapacidade, a 

servidora retornará à função de origem; 

 

  Art. 6º. Com a readaptação, a 

servidora perderá possíveis 

gratificações por atividade especial da 

função de origem; 

 

Art. 7º. A presente portaria entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 Publique-se.  

 

 Coxixola, 01 de novembro de 2013. 

     

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

 Prefeito Constitucional do Município 

de Coxixola (PB). 

 
Portaria Nº.97/2013, de 07 de novembro 

de 2013 

 

 

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MINICIPAL 

DE COXIXOLA (PB), no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela 

Constituição Federal do Brasil, 

Constituição do Estado da Paraíba e 

Lei Orgânica do Município e, em 

atenção aos artigos nsº. 152 e 154, I, 

da Lei Municipal nº. 024/1997 

(Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Coxixola), 

 

RESOLVE: 

 

   Art. 1 – Instaurar 

Sindicância para apurar possíveis 

irregularidades cometidas pelo 

Servidor Mateus Augusto Rezende 

Soares, integrante da Secretaria de 

Saúde do Município.  

 

   Art. 2 – Ficam designados 

para compor a Comissão de Instrução de 

Sindicância, os seguintes servidores 

efetivos:  

 

Presidente: Maria Orfélia Gonçalves 

das Neves 

Membro Titular: Santina Pereira Flor 

Membro Titular: Elisa Carla Aleixo de 

Araújo Queiroz 

1º Suplente: Iracilda Bezerra Neves 

2º Suplente: Gloritonia Gonçalves  

3º Suplente: Maria da Conceição R. de 

Brito 

 

   Art. 3º - O presidente da 

Comissão, à seu critério de 

conveniência, designará para a função 

de secretário um dos membros 

integrantes. 

 

   Art. 4º - A comissão 

exercerá suas atividades com 

independência e imparcialidade, 

assegurando o sigilo necessário à 

elucidação dos fatos. 

 

   Art. 5º - O prazo para a 

conclusão da sindicância não excederá 

30 (trinta) dias, contados da data de 

publicação desta Portaria, admitida a 

sua prorrogação por igual prazo, 

quando as circunstâncias o exigirem. 

 

   § 1º - Sempre que 

necessário, a comissão dedicará tempo 

integral aos trabalhos, ficando seus 

membros dispensados do ponto, até a 

entrega do relatório final.  

 

   § 2º - As reuniões serão 

registradas em atas que deverão 

detalhar as deliberações adotadas. 

 

   Art. 6º - A partir da 

publicação desta Portaria, fica a 

Comissão autorizada a instaurar o 

processo de sindicância, estando a 

mesma autorizada a proceder todas as 

diligências no sentido de apurar as 

possíveis irregularidades praticadas 

pelo servidor investigado. 

 

Publique-se.  

 

Coxixola (PB), 07 de novembro de 2013. 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito de Coxixola (PB) 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COXIXOLA – PARAÍBA, E A ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE 
COXIXOLA - PB. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – 
PARAÍBA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
01.612.757/0001-07, sediada na Av. Manoel José 
das Neves S/N - centro, na cidade do Coxixola, 
estado da Paraíba, doravante denominada 
CEDENTE, neste ato representada pelo prefeito 
constitucional o Sr. Givaldo Limeira de Farias, 
brasileiro, casado, Agricultor, inscrito no cadastro 
de pessoa física n° 704.194.267-87, RG n° 732-
585 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio 
Campo do Velho - Coxixola – PB, e do outro a 
ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE 
COXIXOLA – PB, CNPJ: 06.038.511/0001-89 com 
endereço na Av. Manoel José das Neves S/N –
Coxixola – PB doravante denominada 
CESSIONÁRIA  neste ato representada pelo seu 
presidente, ADRIANO DÁRIO DE ARAÚJO, CPF: 
380.598.538-05 e RG: 33.866.680-1-SSP/SP, 
residente na Av. Joaquim Zeca s/n Coxixola – PB. 
resolvem celebrar o presente TERMO de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente termo tem por objeto o 
uso por tempo determinado à CESSIONÁRIA, de 
02 (dois) Geradores de Energia, sendo o 1º de 10 
KVA com um motor de 18 CV a diesel, estando 
registrado no patrimônio do município sob o nº 
0141, o 2º de 03 KVA a gasolina estando 
registrados no patrimônio do município sob o nº 
1036, os citadores Geradores terão uso exclusivo 
para suprir possíveis falta de energia elétrica nos 
Tanques de Resfriamento de Leite na sede do 
município de Coxixola – PB e no Tanque de 
Resfriamento de leite da comunidade de Campo 
do Velho – Coxixola – PB. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 A CEDENTE entrega neste ato os 
Geradores descrito na Cláusula Primeira, livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus judiciais e 
extrajudiciais. 
 
 Parágrafo Único - A CESSIONÁRIA 
administrará, usará e fruirá o bem ora transferido, 
como se seu fosse, enquanto perdurar a presente 
Cessão de Uso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente termo terá vigência de 
1.148 (mil cento e quarenta e oito) dias, a partir da 
data de assinatura; e poderá ser renovado quantas 
vezes forem necessários, desde que haja acordo 
das partes, tendo início em 10/11/2013 e término 
31/12/2016. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES. 
 
 I - Constituem obrigações da 
CESSIONÁRIA: 
Utilizar as máquinas exclusivamente para a 
finalidade a que se propõe, não podendo ceder o 
uso do bem em causa, mediante aluguel, 
subcontrato, arrendamento ou qualquer outra 
forma, durante a vigência deste Termo; 
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Realizar as manutenções necessárias para o 
perfeito funcionamento das máquinas, durante a 
vigência deste Termo; 
 c) A CESSIONÁRIA compromete-se 
a arcar com a manutenção das máquinas, e 
devolve-las ao final do contrato, nas mesmas 
condições de uso e conservação, ressalvados os 
desgastes decorrentes do uso natural. 
 
 II. - São obrigações da CEDENTE: 
  
Comunicar por escrito a CESSIONÁRIA sua 
eventual intenção de não prorrogar a vigência do 
presente Contrato, com prazo de antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 
Antes de findo o prazo estipulado neste 
instrumento ou qualquer uma de suas 
prorrogações, abster-se de promover qualquer 
ação no sentido de reaver, para uso próprio ou de 
terceiros, a qualquer título, as máquinas usadas 
pela CESSIONÁRIA. 
 
 Parágrafo Único - A não observância 
do disposto no item b do inciso anterior implicará 
na obrigação de a CEDENTE indenizar a 
CESSIONÁRIA, pelo valor atualizado, em moeda 
vigente, por todas as importâncias desembolsadas 
na execução da obra, valendo este instrumento 
como título executivo para cobrança de débito. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS 
 
 A colocação de peças necessárias 
nas revisões realizadas nas máquinas, objeto do 
presente Termo Contratual, incorporar-se-ão as 
mesmas, ficando a elas pertencente, não podendo 
ser retiradas, nem dar motivos ao exercício do 
direito de retenção, salvo nos casos de rescisão 
antecipada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS 
MÁQUINAS 
 
 A CESSIONÁRIO se compromete a 
realizar as revisões e toda manutenção das 
máquinas constantes no citado Termo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E 
ALTERAÇÕES 
 
 O presente instrumento poderá ser 
alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de 
Termos Aditivos; bem como rescindido de comum 
acordo entre as partes; a qualquer tempo, pôr 
inadimplência total ou parcial de quaisquer das 
obrigações ou condições pactuadas, mediante 
notificação pôr escritas à parte inadimplente, com 
prova de recebimento. 
CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS E 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Os casos omissos ou excepcionais, não previstos 
neste termo, deverão ser submetidos, com 
brevidade e por escrito, à apreciação das partes. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O presente Contrato deverá ser 
publicado no veiculo oficial de imprensa do 
município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da comarca da 
cidade de Serra Branca - PB, com exclusão a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja para 
dirimir as questões que derivem deste Contrato e 
que não puderem ser decididas pela via 
administrativa. 

 
 E por estarem entre si justos e 
contratados, de pleno acordo, assinam o presente 
Contrato de Cessão de Uso, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas a tudo presente, para todos os 
efeitos legais. 
 
Coxixola, 10 de novembro de 2013. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
CEDENTE 

 
ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE 

COXIXOLA – PB  
CESSIONÁRIA 

 
Lei N°214/2013 

Altera a Lei Nº 129, de 19 de dezembro 

de 2006, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo e outras 

alternativas de urbanização para o 

território do Município de Coxixola, e 

dá outras providências. 

 

O Chefe do Poder Executivo do 

Município de Coxixola, Estado da 

Paraíba Sr. GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS, 

no uso de suas atribuições legais, na 

forma estabelecida na Lei Orgânica 

Municipal, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:: 

 

Art.1  A Lei nº 129, de 19 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com 

as seguintes alterações. 

 

Art.2  Fica acrescentado o §2º 

ao art. 1°, nos seguintes termos:  

 

“§ 2º Além da legislação municipal, 

deverão ser obedecidas as normas 

federais e estaduais referentes à 

matéria.” 

 

Art.3  Fica acrescentado o §15 

ao art. 2°, nos seguintes termos:  

 

“§ 15 As dimensões mínimas dos lotes, 

seus usos, seus índices 

multiplicadores e recuos obrigatórios 

das edificações, são regulamentadas 

pela Lei n.º 6.766/79, cujas as normas 

deverão ser obedecidas em todos os 

projetos de loteamentos e 

remanejamentos.” 

 

Art.4 O inciso I do art. 7° 

passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“I - locação dos arruamentos 

contíguos, dos serviços de água, 

esgoto e luz porventura existentes e 

que atinjam a periferia do imóvel ou a 

transpassem.” 

 

Art.5 Ficam acrescentados os 

§§2º e 3º ao art. 9°, nos seguintes 

termos: 

 

“§ 2º Os loteamentos deverão atender, 

pelo menos, aos seguintes requisitos: 

 

I – Avenidas: largura mínima de 15 

(quinze) metros com calçadas de 

2(dois) metros de largura em ambos os 

lados; 

 

II – Ruas: largura mínima de 8 (oito) 

metros com calçadas de 1,5 (um e meio) 

metros de largura em ambos os lados; 

 

III - deverão ser destinadas áreas e 

vias de tráfego e a passagem de 

canalização públicas, de esgotos e de 

águas pluviais nos fundos do vale; 

 

§ 3° A Prefeitura poderá exigir em 

cada loteamento reserva de faixa "non 

aedificandi" para rede de água, 

serviço de esgotos, energia elétrica, 

coleta de águas pluviais, rede 

telefônica ou outros equipamentos 

urbanos.” 

 

Art.6 Ficam acrescentadas as 

alíneas “e”, “f” e “g” ao art. 14°, 

nos seguintes termos: 

 

“e) vias de comunicação e praças, bem 

como áreas de recreação; 

f) projeto de distribuição de água, 

com a indicação do volume e da fonte 

abastecedora, aprovado previamente 

pela respectiva concessionária desse 

serviço público; 

g) projeto de distribuição de energia 

elétrica e de iluminação pública, com 

indicação da capacidade e da fonte 

abastecedora, aprovado previamente 

pela respectiva concessionária desse 

serviço público.” 
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Art.7 O art. 16-A passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 16-A O teor das minutas de 

escritura de promessa de compra e 

vendas dos lotes deverão ser 

submetidas à apreciação da Prefeitura 

Municipal, dos quais constarão 

cláusulas referente á execução dos 

serviços e obras exigíveis.” 

 

Art.8 O art. 18-A passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 18-A O proprietário ou 

loteador, em garantia da execução das 

obras, dará em caução 20% (Vinte Por 

Cento) dos lotes, que só será 

levantada após a vistoria feita pela 

Administração Municipal das obras 

realizadas. 

§ 1º O proprietário ou loteador, em 

garantia de execução das obras, ficara 

adstrito ao seguinte cronograma: 

a) – efetuada ou contratada a venda de 

30% (Trinta Por Cento) dos lotes, 

executará a implantação da rede de 

distribuição de água potável em todos 

os lotes; 

b) - efetuada ou contratada a venda de 

75% (setenta e cinco por cento) dos 

lotes, executará a implantação da 

distribuição de energia elétrica. 

§ 2° Todas as obras e serviços 

exigidos, bem como quaisquer outras 

benfeitorias efetuadas pelo 

interessado, as vias públicas, as 

áreas de recreação e de uso 

institucional passarão a fazer parte 

integrante do patrimônio do Município, 

sem qualquer indenização, uma vez 

declaradas de acordo, após vistoria do 

órgão competente da Prefeitura. 

§ 3° A Prefeitura só expedirá alvará 

para construir, demolir, reconstruir, 

reformular ou ampliar edificações em 

terrenos de loteamentos cujas obras 

tenham sido vistoriadas e aprovadas. 

§ 4° Não caberá à Prefeitura qualquer 

responsabilidade pela diferença de 

medidas dos lotes ou quadras que o 

interessado venha a encontrar, em 

relação às medidas dos loteamentos 

aprovados. 

§ 5° O proprietário ou loteador deverá 

executar, à sua própria custa, a 

abertura de vias de comunicação, a 

implantação da rede de distribuição de 

energia elétrica e de iluminação 

pública, bem como fornecer a linha de 

distribuição de água potável a todos 

os lotes.  

§ 6° A venda dos lotes não poderá ser 

iniciada antes do loteamento ser 

registrado no Registro de Imóveis, 

conforme Decreto Lei nº 58 e suas 

alterações.  

§ 7º O prazo para o proprietário ou 

loteador efetuar modificações e 

adaptações aos parâmetros da presente 

lei é de 90 (noventa) dias da sua 

publicação, sob pena de ser revogado o 

deferimento ao processo de loteamento. 

§ 8° A Administração Municipal poderá 

exigir executivamente a indenização 

pelos serviços necessários que o 

loteador não tiver implantado, quando 

a Prefeitura Municipal, por si ou por 

terceiros, os execute em razão da 

necessidade urbana, a seu juízo. 

 

Art.9 Ficam acrescentados os 

parágrafos “1º” ao “11”, ao art. 68, 

nos seguintes termos: 

 

 “§ 1° As multas aplicáveis a 

profissional ou firma responsável por 

projeto de loteamento serão as 

seguintes: 

I - 1/2 (meio) salário-mínimo por 

apresentar projeto em desacordo com os 

dispositivos desta lei; 

II - 1 e 1/2 (um e meio) salário-

mínimo por apresentar projeto de 

loteamento em desacordo com o local, 

falseando medidas, cotas e demais 

indicações; 

III - 3 (três) salários-mínimos por 

falsear cálculos do projeto e 

elementos de memórias descritivos ou 

por viciar projeto aprovado, 

introduzindo-lhe, ilegalmente, 

alterações de qualquer espécie; 

IV - 3 (três) salários-mínimos por 

assumir responsabilidade na elaboração 

do projeto de loteamento e entregar a 

sua elaboração de fato a terceiros sem 

a devida habilitação. 

§ 2° As multas aplicáveis 

simultaneamente a profissional ou 

firma responsável e a proprietários 

serão as seguintes: 

I - 1/10 (um décimo) de salário-mínimo 

por inexistência no local de obras de 

execução do loteamento de cópia do 

projeto na forma como foi aprovado; 

II - 3(três) salários-mínimos pelo não 

cumprimento de intimação em virtude de 

vistoria ou de determinações fixadas 

no laudo de vistoria; 

III - 3 1/2 (três e meio) salários-

mínimos por iniciar ou executar obras 

de qualquer tipo no loteamento antes 

da necessária aprovação ou em 

desacordo com o projeto aprovado.  

§ 3° As multas aplicáveis a 

proprietários de loteamentos serão as 

seguintes: 

I - 1/4 (um quarto) do valor de 

salário-mínimo por remanejamento no 

projeto de loteamento sem prévia 

autorização; 

II - 2 (duas) vezes o salário por dia 

de não cumprimento da ordem, nos casos 

de execução de projeto de loteamento 

embargados e não paralisados;  

§ 4° Nas reincidências, as multas 

serão cominadas em dobro. 

§ 5° Considera-se reincidência a 

repetição da infração de um mesmo 

dispositivo desta Lei pela mesma 

pessoa física ou jurídica depois de 

passada em julgado administrativamente 

a decisão condenatória, referente à 

infração anterior. 

§ 6° As multas não pagas nos prazos 

legais serão inscritas na divida 

ativa. 

§ 7° Quando o infrator se recusar a 

pagar as multas impostas nos prazos 

legais, esses débitos serão 

judicialmente executados. 

§ 8° Quando em débito de multa nenhum 

infrator poderá receber quaisquer 

quantias ou créditos que tiver com a 

Prefeitura, participar de licitação, 

firmas contratos ou ajustes de 

qualquer natureza, ter projetos 

aprovados ou licença para construir 

concedidas, nem transacionar com a 

Prefeitura a qualquer título. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

 
 

INFORME MUNICIPAL 
INFORMATIVO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO COXIXOLA, CRIADO PELA LEI Nº 002/1997  - ANO XVII 

 
 

 
 
 

4 

MUNICIPIO DO COXIXOLA 

<< NOVEMBRO/2013 >> COXIXOLA - PB. EDITORAÇÃO PELO GABINETE DO PREFEITO 

§ 9° Os débitos decorrentes de multas 

não pagas nos prazos legais serão 

atualizados, nos seus valores 

monetários, na base dos coeficientes 

de correção monetária fixados 

periodicamente em resoluções do órgão 

federal competente.  

§ 10 Nos cálculos de atualização dos 

valores monetários dos débitos 

decorrentes de multa a que se refere o 

presente artigo serão aplicados os 

coeficientes de correção monetária que 

estiverem em vigor na data de 

liquidação das importâncias devidas. 

§ 11 Aplicada a multa, não fica o 

infrator desobrigado do cumprimento da 

exigência que a tiver determinado.” 

 

Art.10 O art. 69 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 69 A execução total ou parcial 

de qualquer projeto de loteamento 

poderá ser embargada, sem prejuízo de 

outras sanções, nos seguintes casos: 

I - quando o projeto não houver sido 

aprovado ou firmado o respectivo termo 

de compromisso; 

II - quando estiver sendo executado em 

desacordo com as prescrições desta 

Lei; 

III - quando em desacordo com o termo 

de compromisso; 

IV - quando empregados materiais 

inadequados ou sem as necessárias 

condições de resistência, resultando, 

a juízo do órgão competente da 

Prefeitura, em perigos para a 

segurança dos futuros ocupantes do 

loteamento, bem como do pessoal que 

executa os serviços e do público; 

V - quando o responsável técnico ou o 

proprietário se recusarem a atender 

qualquer intimação da Prefeitura 

referente ao cumprimento de 

dispositivos desta Lei. 

§ 1º. A notificação do embargo da 

execução de um loteamento será feita: 

a) diretamente à pessoa física ou 

jurídica proprietária do loteamento, 

mediante entrega da segunda via do 

termo de embargo e colheita do recibo 

na primeira; 

b) por edital, com prazo de 5 (cinco) 

dias, publicado uma só vez no Diário 

Oficial do Município, quando 

desconhecida e a obra não estivar 

licenciada, quando se ocultam para não 

receber a notificação. 

§ 2º. As obras de execução de 

loteamento que houverem sido 

embargadas deverão ser imediatamente 

paralisadas. 

§3º. Para assegurar a paralisação das 

obras de execução de loteamentos 

embargados, a Prefeitura poderá, se 

for o caso, requisitar força policial, 

observados os requisitos legais. 

§4º. O embargo só poderá ser levantado 

após o cumprimento das exigências que 

o motivaram e mediante requerimento do 

interessado ao órgão competente da 

Prefeitura, acompanhado dos 

respectivos comprovantes do pagamento 

das multas devidas. 

§ 5º Para assegurar a paralisação de 

serviços ou obra embargada, a 

Prefeitura poderá, se for o caso, 

requisitar força policial, bem como 

cobrar multa cominatória por dia de 

descumprimento, cujo valor será fixado 

por meio de decreto.” 

Art.11 O art. 69-A passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 69-A A revogação do ato que 

aprovou o loteamento será aplicável 

nos seguintes casos: 

I - quando as obras não forem 

executadas nos prazos previstos no 

termo de acordo; 

II - quando forem modificadas 

substancialmente as indicações do 

projeto de que trata o artigo 9º desta 

Lei;  

III - no caso de obras embargadas mas 

legalizáveis quando não o forem dentro 

dos prazos de acordo com as exigências 

determinadas no laudo de vistoria. 

 

Art.12 Esta lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogam-se 

as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Coxixola, 11 

de novembro de 2013. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Municipal 

PORTARIA nº 98/2013 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal. 
 
Considerando o resultado do Concurso Público 
realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 
através do Decreto Nº 026/2012 de  02 de Julho  
de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - DEMITIR, a pedido, JOANA CHISTINA 
DA SOUZA BRITO, CIC Nº 044.104.844-42 do 
Cargo Efetivo de PSICÓLOGA, classificado em 1º 
lugar,   da  Estrutura  Constante da Lei 182/2011 
de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, 
vencimentos em valor conforme estabelecido no 
Anexo III, da referida   Lei e lotação na Secretaria 
Municipal de Assistência Social,  conforme 
Estrutura Organizacional da Lei Nº 140/2008,  de 
15  de  Abril de 2008. 
 
Art. 2º     -   Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando –se as disposições 
em contrário  
 COXIXOLA, em  21  de Novembro  de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
 

 
LEI   Nº 215/2013                                                                    
De,    27   de  novembro  de 2013 
 
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 
O QUADRIÊNIO 2014/2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 
ESTADO DA PARAÍBA,  faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono  na forma do que 
Estabelece a Constituição Federal, a Lei Orgânica 
do Município, a Lei  de Responsabilidade Fiscal e 
Normas do Tribunal de Contas do Estado – TCE, a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Institui o Plano Plurianual do MUNICÍPIO 
DE COXIXOLA - PB,  para o quadriênio de 
2014/2017, em cumprimento ao disposto no 

art.165, § 1º da CF – Constituição Federal, a Lei 
Orgânica do Município, a Lei  de Responsabilidade 
Fiscal e Normas do Tribunal de Contas do Estado 
– TCE, estabelecendo para o período os 
Programas com seus respectivos Objetivos, 
Indicadores, Ações Orçamentárias e Custos da 
Administração Municipal , para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada 
conforme anexos desta  Lei. 
 
Art. 2º - As  Leis Orçamentárias Anuais 
apropriarão, para os exercícios correspondentes 
ao período de que trata o art. 1º desta Lei, as 
Metas da Administração Municipal, 
compatibilizadas, segundo parâmetros que vierem 
a ser estabelecidos nas respectivas Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, as quais estarão de 
acordo com as Ações estabelecidas neste PPA, 
obedecidas às disponibilidades  de recursos. 
 
Art. 3º - As metas da Administração para o 
quadriênio 2014/2017, consolidadas por 
programas, são aquelas constantes dos Anexos 
desta Lei.  
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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I – Programa, o instrumento de organização de 
atuação governamental que decompõe-se em 
ações, as quais concorrem para um objetivo 
comum preestabelecido com base nos fatores 
críticos de sucesso; 
II – Programa Finalístico, aquele que resulta em 

bens e serviços de interesse direto e imediato; 
III – Programa de Gestão de Políticas Públicas, 

aquele que abrange as ações da administração de 
governo; 
IV – Programa de Apoio Administrativo, aquele 
que corresponde ao conjunto de despesa de 
natureza administrativa, não passível de 
apropriação nos programas finalísticos; 
V – Ação, o instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa; 
VI – Produto, o bem ou serviço que resulta de 
uma ação; 
VII – Meta, a quantidade do produto que se deseja 
obter. 
 
Art. 5º. Os valores financeiros constantes dos 

Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes 
com projeção de inflação de 6% ao ano, e se 
constituem  apenas em indicativos, não 
representando limite para a execução da Ação. 

Art. 6º - O Poder Executivo poderá alterar o PPA 
mediante lei específica, inclusive as ações 
programáticas, bem como poderá promover 
inclusão, alteração ou exclusão de seus 
programas e ações, compatibilizando-os com 
propostas e necessidades que se apresentam a 
cada exercício, através da participação cidadã, 
promovida através de audiências públicas. 

 
Parágrafo Único – A inclusão, exclusão ou 

alteração de ações orçamentárias e de suas metas, 
quando envolvem recursos do orçamento do município, 
poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual 
ou de seus créditos adicionais. 

 
Art. 7º -  O Poder Executivo poderá 

aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim 
de compatibilizar a despesa orçada com a receita 
estimada em cada exercício de forma a assegurar o 
permanente equilíbrio das contas públicas. 

Art. 8º - As prioridades da Administração 

Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta 
Lei. 

Art. 9º - Nenhum investimento cuja 

execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser 
iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem 
lei que autorize sua inclusão. 

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo 

autorizado a implantar controles gerenciais para 
acompanhamento, avaliação e ajustamento do PPA, 
adotando-se modelos gerenciais e de produção 
informacionais de transparência na Gestão que 
possibilitem, a tempo e a hora, o acesso aos dados 
produzidos e disponibilizados aos gestores de cada 
programa e demais autoridades, levando em 
consideração a segurança total do sistema. 

 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

Publicação sendo que seus efeitos serão produzidos 
a partir do dia 1º de Janeiro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxixola - PB, em 
27 de novembro de 2013                                  

Givaldo Limeira de Farias 

              Prefeito Municipal 

 
LEI Nº 216 /2013                                                   Coxixola,  27 de 
novembro de 2013. 

 
Dispõe Sobre alteração/correção salarial conforme prevê a Lei 
nº 11.738, de 16/7/2008 que institui o PISO SALARIAL 
NACIONAL para os profissionais do magistério público da 
educação básica, vinculados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA – Estado da Paraíba 

no uso de suas atribuições legais e na forma estabelecida na Lei 
Orgânica Municipal, faço saber que Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Os vencimentos  salariais de todos os 

Professores Auxiliares da Educação Básica regularmente 

lecionando nas escolas publicas municipais que ainda não estejam 
com seus vencimentos de acordo a Lei nº 11.738, de 16/7/2008 
que institui o PISO SALARIAL NACIONAL para os 
profissionais do magistério público da educação básica a 

partir desta lei terão seus salários reajustados de acordo com a 
respectiva lei. 
 
          Art. 2° - O vencimento Básico dos profissionais da educação 

que se enquadrem nesta categoria profissional será de R$: 
1.012,76 como Vencimento Básico da carreira não incluído  seus 
quinquênios. 
 

Art. 3º - Esta correção salarial terá efeitos retroativos 
de acordo com a seguinte metodologia, a  diferença entre o salario 
base  anterior e o novo salario será corrigida a partir de janeiro do 
ano de 2013, devido a relevância dos serviços prestados pelos 
professores auxiliares na educação do município. 

 
Art. 4º - Esta correção não se aplica aos professores 

A2 conforme a lei municipal nº 039/98, de 27 de outubro de 1998, 
tendo em vista que todos os profissionais da educação com esta 
classificação já estão de acordo com a lei do piso salarial nacional 
e já tiveram reajuste nos seus vencimentos respeitando a lei do 
piso salarial nacional. 

 
Art. 5º - Esta Lei revoga as disposições contrárias a sua aplicação. 

    
 Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2013. 
 

Coxixola, 27 de novembro de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
LEI Nº 217 /2013                                                   Coxixola, 27 de 

novembro de 2013. 
  
Modifica Artigos da Lei nº 116/2005 (Política Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente) e 
adota outras providências. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA – Estado da Paraíba 

no uso de suas atribuições legais e na forma estabelecida na Lei 
Orgânica Municipal, faço saber que Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Emenda: 

 
 

Art. 1º - O Art. 14º da Lei nº 116/2005 passará a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
          Art. 14º - Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e 
autônimo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente,  composto 
de 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local para um 
mandato de 04 (quatro) anos, permitido 01 (uma) recondução, 
mediante novo processo de escolha. 
 
Parágrafo Único – Para cada conselheiro haverá um suplente. 
 
Art. 2º - O Art. 15º da Lei nº 116/2005 passará a vigorar acrescido 

dos seguintes parágrafos: 

 
§ 1º O processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá a cada 04 (quatro) nos, 
no primeiro domingo do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição presidencial. 
 
§ 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá 
no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao 
processo de escolha. 
 
§ 3º No processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor. 
 
Art. 3º - O Art. 23º da Lei nº 116/2005 passará a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
          Art. 23º - O exercício efetivo da função de 
conselheiro constituirá serviço público relevante e 
estabelecerá presunção de idoneidade moral. 
Art. 4º - A Lei nº 116/2005 passará a vigorar 

acrescido do seguinte artigo: 
 
Art. 15º A – Ocorrendo a prática de quaisquer 
ações  mencionadas no parágrafo 3º do Art 
15º, o candidato ficará inelegível por 08 (oito) 
anos. 

 
Art. 5º - Para os membros atuais do Conselho 

Tutelar, será assegurado o direito de 
permanecerem no cargo até o dia anterior da 
posse dos novos membros escolhidos no 
processo de escolha que acontecerá no ano de 
2015 
  
          Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de 
janeiro de 2013. 
 
 
Coxixola, 27 de novembro de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito Constitucional 

 

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 
046/2013/CPL, modalidade Dispensa nº. 003/2013 
e parecer da Assessoria Jurídica do município. 

RESOLVE: 

RECONHECER e RATIFICAR por 

este termo, a Dispensa de Licitação nº. 003/2013, 
que tem por objeto Abastecimento d’água através 
de carros pipa, para atender ao município de 
Coxixola - PB, em favor de JOSÉ GEOVÁ 
FERREIRA DE MORAIS – CPF: 695.363.764-15, 
no valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil 
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. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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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 07 de novembro de 2013. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 046/2013 
Dispensa nº. 003/2013 
Contrato Administrativo nº. DP.003.001/2013  
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratada: JOSÉ GEOVÁ FERREIRA DE 
MORAIS / 695.363.764-15. 

Objeto: CONTRATO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
(CARRO-PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA 
POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA 
ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL OU 
URBANA) DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, 
ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. 
Valor: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). 

Vigência: 70 (setenta) dias. 
Data da Assinatura: 07/11/2013. 
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. 
 


