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DE LEI MUNICIPAL N.º 244/2015. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a 

adquirir bem imóvel e dá outras 

providências. 

 

     O CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL DE COXIXOLA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal de Coxixola aprova e 

ele sanciona e promulga a seguinte 

Lei:  

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a adquirir, 

através de compra, o imóvel localizado 

à Av. Manoel José das Neves, bairro 

centro Coxixola, Paraíba, de 

propriedade     de CARLOS HENRIQUE 

SANTOS NEVES.  A área total do terreno 

avaliado é de 304,64 m², sendo 137,80 

m² de área construída. 

 

Art. 2° O preço pela aquisição do 

imóvel objeto do artigo anterior é de 

R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco 

mil reais), a ser pago em uma única 

parcela, após a efetiva transferência 

do imóvel. 

 

Art. 3° Servirá de recurso para a 

cobertura da despesa decorrente desta 

Lei, a prevista na Lei Orçamentária 

Anual de 2015, Lei nº. 238/2014 e/ou a 

abertura de Crédito Adicional tipo 

Especial, autorizado pela Lei N° 

238/2015, com a classificação contábil 

2.06.15.451.0042.1099.44906101. 

 

Art. 4° As áreas em referencia foram 

avaliadas pela Comissão Especial de 

Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, 

instituída pela portaria N°143/2015, 

através do parecer técnico nº. 

001/2015. 

 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Prefeitura Municipal de Coxixola, 07 

de julho de 2015 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL N° 245/2015, DE 07 DE 

JULHO DE 2015. 

 

 

Regulamenta os termos da lei nº 

12.696, de 25 de julho de 2012, e dá 

outras providências, que rege o 

funcionamento do Conselho Tutelar no 

Município de Coxixola 

 

 

 

O chefe do poder 

executivo do Município de Coxixola, 

Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais; faço saber que a 

Câmara Municipal de Coxixola aprova, 

e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei:  

 

 

TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º Nos termos da Lei Federal nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, que 

aprova o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com as devidas alterações 

trazidas pela Lei Federal nº 12.696, 

de 25 de julho de 2012, a presente Lei 

Municipal dispõe sobre as garantias 

atinentes ao Conselho Tutelar e 

estabelece normas gerais para a sua 

adequada aplicação; 

 

Art. 2º É dever do Conselho Tutelar 

de Coxixola-PB o atendimento aos 

direitos da criança e do adolescente 

no Município, através da garantia ao 

acesso às políticas sociais básicas de 

educação, saúde, recreação, esportes, 

cultura, lazer, profissionalização e 

demais políticas necessárias à 

execução das medidas protetivas e 

socioeducativas, previstas nos arts. 

87, 101 e 112, da Lei nº 8.069/90, 

assegurando-se em todas elas o 

tratamento com dignidade e respeito à 

liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

 

 

 

Parágrafo único. Ao atendimento a que 

alude este artigo deverá ser 

assegurada absoluta prioridade, 

respeitando a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento. 

 

Art. 3º São garantidas aos 

conselheiros tutelares as 

prerrogativas previstas na lei nº 

12.696, de 25 de julho de 2012.  

 

 

TÍTULO II 

 

DO CONSELHO TUTELAR 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 4º Fica mantido o Conselho 

Tutelar já criado e instalado no 

Município, órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade para 

desempenhar funções administrativas 

direcionadas ao cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

 

§1º Enquanto órgão público autônomo, 

no desempenho de suas atribuições 

legais, o Conselho Tutelar não se 

subordina aos Poderes Executivo e 

Legislativo municipais, nem ao Poder 

Judiciário ou ao Ministério Público. 

 

§ 2º O Conselho Tutelar é órgão 

integrante da administração pública 

local, sendo composto por 05 (cinco) 

membros, escolhidos pela população 

local para um mandato de 04 (quatro) 

anos, permitida uma recondução, 

mediante novo processo de escolha, 

conforme redação dada pela Lei 

12.696/2012. 

 

§ 3º A recondução, permitida por uma 

única vez, consiste no direito do 

conselheiro tutelar de concorrer ao 

mandato subsequente, em igualdade de 

condições com os demais pretendentes, 

submetendo-se ao mesmo processo de 

escolha pela sociedade, inclusive a 

realização de prova de conhecimentos 

específicos, vedada qualquer outra 

forma de recondução. 

 

§ 4º A possibilidade de uma única 

recondução abrange todo o território 

do Município, sendo vedado concorrer a 

um terceiro mandato consecutivo. 

 

§5º Serão escolhidos no mesmo pleito 

para o Conselho Tutelar o número 

mínimo de 05 (cinco) suplentes. 

 

§ 6º – Considerada a extensão do 

trabalho e o caráter permanente do 

Conselho Tutelar, a função de 

conselheiro tutelar exige dedicação 

exclusiva, vedado o exercício 

concomitante de qualquer outra 

atividade pública ou privada, 

observado o que determina o artigo 37, 

incisos XVI e XVII, da Constituição 

Federal e artigo 37 da Resolução nº 

139/2010 do Conanda. 

 

§ 7º – O exercício efetivo da função 

de conselheiro tutelar constituirá 

serviço público relevante e 

estabelecerá presunção de idoneidade 

moral. 

 

Art. 5º – A escolha dos conselheiros 

tutelares se fará por voto facultativo 

e secreto dos cidadãos do Município, 

em pleito presidido pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

§1º Podem votar os maiores de 16 anos 

de idade, inscritos como eleitores no 

Município. 

 

§ 2º O cidadão poderá votar em 03 

(três) candidatos, constante da 

cédula, sendo nula a cédula que 

contiver mais de três nomes 

assinalados ou que tenha qualquer tipo 

de inscrição que possa identificar o 

eleitor. 

 

Art. 6º O pleito será convocado por 

resolução do Conselho Municipal dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente, 

na forma desta lei. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS 

CANDIDATURAS 

 

Art. 7º A candidatura é individual e 

sem vinculação a partido político, 

sendo vedada a formação de chapas 

agrupando candidatos. 

 

Art. 8º Somente poderão concorrer ao 

pleito os candidatos que preencherem, 

até o encerramento das inscrições, os 

seguintes requisitos: 

 

I – reconhecida idoneidade moral, 

firmada em documentos próprios, 

segundo critérios estipulados pelo 

CMDCA, através de resolução; 

 

II – idade superior a 21 (vinte e um) 

anos; 

   

III – residir no município há mais de 

02 (dois) anos; 

 

IV – ensino médio completo; 

 

V – ter comprovada atuação de no 

mínimo 02 (dois) anos na área de 

atendimento, promoção e defesa dos 

direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes; 

 

VI – não ter sofrido penalidade de 

perda de mandato de conselheiro 

tutelar no período vigente; 

 

VII – estar no gozo dos direitos 

políticos; 

 

VIII – não exercer mandato político; 

 

IX – não estar sendo processado 

criminalmente; 

 

X – não ter sofrido nenhuma condenação 

judicial, transitada em julgado, nos 

termos do artigo 129, da Lei nº 

8.069/90; 

 

XI – estar no pleno gozo das aptidões 

física e mental para o exercício do 

cargo de conselheiro tutelar. 

 

§1º Além do preenchimento dos 

requisitos indicados neste artigo, 

será obrigatória a aprovação em prova 

de conhecimentos específicos sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

§2º – A realização da prova mencionada 

no parágrafo anterior bem como os 

respectivos critérios de aprovação, 

ficarão a cargo do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, que regulamentará através 

de resolução. 

 

Art. 9º A pré-candidatura deve ser 

registrada no prazo de 04 (quatro) 

meses antes do pleito, mediante 

apresentação de requerimento 

endereçado ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

acompanhado de prova do preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no 

“caput”, do artigo 20, desta Lei. 

 

Art. 10º O pedido de registro da pré-

candidatura será autuado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, via de sua secretaria, 

que fará a publicação dos nomes dos 

pré-candidatos, a fim de que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da 

publicação, seja apresentada 

impugnação por qualquer munícipe, se 

houver interesse. 

 

Parágrafo único. Vencido o prazo serão 

abertas vistas ao representante do 

Ministério Público para eventual 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, decidindo o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em igual prazo. 

 

Art. 11º Das decisões relativas às 

impugnações, caberá recurso ao próprio 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da 

publicação das mesmas. 

 

Parágrafo único. Se mantiver a 

decisão, fará o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente a 

remessa em 05 (cinco) dias, para o 

reexame da matéria ao Juízo da 

Infância e da Juventude. 

 

Art. 12º Vencida a fase de 

impugnação, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

mandará publicar edital com os nomes 

dos pré-candidatos habilitados ao 

pleito, informando, no mesmo ato, o 

dia da realização da prova de 

conhecimentos específicos, que deverá 

ser feita no prazo máximo de 10 (dez) 

dias. 

 

§ 1º O resultado da prova de 

conhecimentos específicos será 

publicado, a fim de que, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da 

publicação, seja apresentada 

impugnação por qualquer dos pré-

candidatos, se houver interesse. 

 

§2º Vencida a fase de impugnação 

quanto a prova de conhecimentos 

específicos, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

mandará publicar edital com os nomes 

dos candidatos habilitados ao pleito. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DA REALIZAÇÃO DO PLEITO 

 

Art. 13º O processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar ocorrerá 

em data unificada em todo o território 

nacional a cada 4 (quatro) anos, no 

primeiro domingo do mês de outubro do 

ano subsequente ao da eleição 

presidencial (art. 139, § 1º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

conforme redação dada pela Lei 

12.696/2012). 

 

Art. 14º A eleição será convocada 

pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, mediante 

edital publicado na imprensa local, 06 

(seis) meses antes do término do 

mandato dos membros do Conselho 

Tutelar. 

 

§1º O processo eleitoral para escolha 

dos membros do Conselho Tutelar será 

realizado sob a presidência do 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, sob 

fiscalização do Ministério Público. 

 

§2º O Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente solicitará 

ao Juízo da Infância e da Juventude da 

Comarca, com antecedência, o apoio 

necessário a realização do pleito, 

inclusive, a relação das seções de 

votação do município, bem como a dos 

cidadãos aptos ao exercício do 

sufrágio. 

§3º O Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente editará 

resolução regulamentando a 

constituição das mesas receptoras, bem 

com a realização dos trabalhos no dia 

das eleições. 

 

Art. 15º É vedada qualquer propaganda 

eleitoral nos veículos de comunicação 

social, ou a sua afixação em locais 

públicos ou particulares, admitindo-se 

somente a realização de debates e 

entrevistas, em igualdade de 

condições. 

§1º A divulgação das candidaturas será 

permitida através da distribuição de 

impressos, indicando o nome do 

candidato bem como suas 

características e propostas, sendo 

expressamente vedada sua afixação em 

prédios públicos ou particulares. 

 

§2º É vedada a propaganda feita 

através de camisetas, bonés e outros 

meios semelhantes, bem como por alto 
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falante ou assemelhados fixos ou em 

veículos. 

 

§3º O período lícito de propaganda 

terá início a partir da data em que 

forem homologadas as candidaturas, 

encerrando-se 02 (dois) dias antes da 

data marcada para o pleito.  

 

§4º No dia da votação é vedado 

qualquer tipo de propaganda, 

sujeitando-se o candidato que promovê-

la a cassação de seu registro de 

candidatura em procedimento a ser 

apurado perante o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Art. 16º 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. 139, § 3º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme 

redação dada pela Lei 12.696/2012). 

 

Art. 17º Não sendo eletrônica a 

votação, as cédulas eleitorais serão 

confeccionadas pela Prefeitura 

Municipal, mediante modelo previamente 

aprovado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

§1º As cédulas de que trata este 

artigo serão rubricadas pelos membros 

das mesas receptoras de voto antes de 

sua efetiva utilização pelo cidadão. 

 

§2º A cédula conterá os nomes de todos 

os candidatos, cujo registro de 

candidatura tenha sido homologado, 

após aprovação em prova de 

conhecimentos específicos, indicando a 

ordem do sorteio realizado na data de 

homologação das candidaturas, na 

presença de todos os candidatos, que, 

notificados, comparecerem, ou em ordem 

alfabética de acordo com decisão 

prévia do CMDCA. 

   

Art. 18º  À medida em que os votos 

forem sendo apurados, poderão os 

candidatos apresentar impugnações, que 

serão decididas de plano pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, de tudo fazendo registro, 

cabendo recurso ao Juízo da Infância e 

da Juventude, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar do dia da apuração. 

 

Art. 19º  Às eleições dos 

conselheiros tutelares, aplicam-se 

subsidiariamente as disposições da 

legislação eleitoral. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS 

ELEITOS 

 

 

Art. 20º  Concluída a apuração dos 

votos, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

proclamará o resultado da eleição, 

mandando publicar os nomes dos 

candidatos eleitos, titulares e 

suplentes, e os sufrágios recebidos. 

 

Art. 21º Os 05 (cinco) primeiros mais 

votados serão considerados eleitos, 

ficando os demais, pela ordem de 

votação, como suplentes. 

 

§1º Havendo empate entre os 

candidatos, será considerado escolhido 

aquele que tiver comprovado, na 

documentação apresentada na 

oportunidade do pedido de registro de 

pré-candidatura, maior tempo de 

experiência em instituições de 

assistência a infância e a juventude. 

 

§ 2º – Persistindo o empate, se dará 

preferência ao candidato mais velho. 

 

Art. 22º A posse dos conselheiros 

tutelares ocorrerá no dia 10 de 

janeiro do ano subsequente ao processo 

de escolha. 

 

Art. 23º Ocorrendo a vacância ou 

afastamento de qualquer de seus 

membros titulares, independente das 

razões, deve ser procedida imediata 

convocação do suplente para o 

preenchimento da vaga e a consequente 

regularização de sua composição. 

 

§1º No caso de inexistência de 

suplentes, a qualquer tempo, deverá o 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente realizar o 

processo de escolha suplementar para o 

preenchimento das vagas, sendo que os 

conselheiros em tais situações 

exercerão as funções somente pelo 

período restante do mandato original. 

 

§2º Será considerado vago o cargo de 

conselheiro tutelar no caso de 

falecimento, renúncia ou destituição 

do mandato. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS IMPEDIMENTOS 

  

 

Art. 24º São impedidos de servir no 

Conselho Tutelar marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro e 

genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e 

sobrinho, padrasto ou madrasta e 

enteado, durante o mesmo mandato. 

 

Parágrafo único. Estende-se o 

impedimento do conselheiro, na forma 

deste artigo, em relação a autoridade 

judiciária e ao representante do 

Ministério Público com atuação na 

Justiça da Infância e da Juventude, em 

exercício na comarca, foro regional ou 

distrital. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS 

TUTELARES 

 

 

Art. 25º São atribuições do Conselho 

Tutelar: 

 

I – atender as crianças e adolescentes 

nas hipóteses previstas nos artigos 98 

e 105, aplicando as medidas previstas 

no artigo 101, I a VII, todos da Lei 

nº 8.069/90. 

 

II – atender e acompanhar os pais ou 

responsáveis, aplicando as medidas 

previstas no artigo 129, I a VII, do 

mesmo estatuto. 

 

III – promover a execução de suas 

decisões, podendo para tanto: 

 

a) requisitar serviços públicos nas 

áreas da saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e 

segurança; 

 

b) representar junto à autoridade 

judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações. 

 

IV – encaminhar ao Ministério Público 

notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os 

direitos da criança ou do adolescente. 

 

V – encaminhar à autoridade judiciária 

os casos de sua competência. 

 

VI – providenciar a medida 

estabelecida pela autoridade 

judiciária, dentre as previstas no 

artigo 101, de I a VI, para o 

adolescente autor de ato infracional. 

 

VII – expedir notificações. 

 

VIII – requisitar certidões de 

nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário. 

  

IX – assessorar o Poder Executivo 

local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas 

de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente. 
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X – representar, em nome da pessoa e 

da família, contra a violação dos 

direitos previstos no artigo 220, § 

3º, inciso II, da Constituição 

Federal. 

 

XI – representar ao Ministério 

Público, para efeito das ações de 

perda ou suspensão do poder familiar; 

 

XII –  elaborar o seu regimento 

interno, que deverá ser aprovado por 

maioria absoluta, atendendo às 

disposições desta Lei (Resolução nº 

75/2001, do Conanda). 

 

§1º As decisões do Conselho Tutelar 

somente poderão ser revistas por 

autoridade judiciária mediante 

provocação da parte interessada ou do 

representante do Ministério Público. 

 

§2º A autoridade do Conselho Tutelar 

para aplicar medidas de proteção deve 

ser entendida como a função de tomar 

providências, em nome da sociedade e 

fundada no ordenamento jurídico, para 

que cesse a ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

 

Art. 26º O atendimento oferecido pelo 

Conselho Tutelar será personalizado, 

mantendo-se registro das providências 

adotadas em cada caso. 

 

§ 1º – O horário e a forma de 

atendimento serão regulamentados pelo 

respectivo regimento interno, devendo 

observar as seguintes regras: 

 

a) atendimento nos dias úteis, 

funcionando das 8h00 as 18h00, 

ininterruptamente; 

 

b) plantão noturno das 18h00 as 8h00 

do dia seguinte; 

 

c) plantão de finais de semana (sábado 

e domingo) e feriados; 

 

d) durante os dias úteis o atendimento 

será prestado diariamente por pelo 

menos 04 (quatro) conselheiros 

tutelares, cuja escala e divisão de 

tarefas serão disciplinadas pelo 

respectivo regimento interno; 

 

e) durante os plantões noturno e de 

final de semana/feriado será 

previamente estabelecida escala, 

também nos termos do respectivo 

regimento interno, observando-se 

sempre a necessidade de previsão de 

segunda chamada (conselheiro tutelar 

de apoio). 

 

§2º O descumprimento, injustificado, 

das regras do parágrafo anterior, bem 

como das previstas no respectivo 

regimento interno, acarretará a 

aplicação de sanções disciplinares nos 

termos desta Lei bem como do regimento 

interno. 

§3º As informações constantes do § 1º 

serão, trimestralmente, comunicadas 

por escrito ao Juízo da Infância e da 

Juventude, ao Ministério Público e às 

Polícias, Civil e Militar, bem como ao 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

Art. 27º A Administração Pública 

Municipal deverá fornecer recursos 

humanos e estrutura técnica, 

administrativa e institucional 

necessários ao adequado e ininterrupto 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, 

devendo, para tanto, instituir dotação 

orçamentária específica. 

 

§1º A lei orçamentária municipal, a 

que se refere o “caput” deste artigo 

deverá, em programas de trabalho 

específicos, prever dotação para o 

custeio das atividades desempenhadas 

pelo Conselho Tutelar, inclusive: 

 

a) espaço adequado para a sede do 

Conselho Tutelar, seja por meio de 

aquisição, seja por locação, bem como 

sua manutenção; 

 

b) custeio e manutenção com 

mobiliário, água, luz, telefone fixo e 

móvel, internet, computadores, fax e 

material de consumo; 

 

c) formação continuada para os membros 

do Conselho Tutelar; 

 

d) custeio de despesas dos 

conselheiros inerentes ao exercício de 

suas atribuições; 

 

e) transporte adequado, permanente e 

exclusivo para o exercício da função, 

incluindo sua manutenção e 

 

f) segurança da sede e de todo o seu 

patrimônio 

 

§2º O Conselho Tutelar deverá contar 

com espaço físico adequado ao seu 

pleno funcionamento, cuja localização 

será amplamente divulgada, e dotado de 

todos os recursos necessários ao seu 

regular funcionamento, contando com, 

no mínimo, uma secretaria 

administrativa, materiais de 

escritório e de limpeza, além de um 

veículo e de um motorista a disposição 

exclusiva para o cumprimento das 

respectivas atribuições. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 28º A competência será 

determinada: 

 

I – pelo domicílio dos pais ou 

responsável, observada a divisão 

geográfica entre os conselhos 

tutelares do mesmo município, nos 

termos da resolução do CMDCA; 

 

II – pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, a falta dos 

pais ou responsável. 

 

§1º Nos casos de ato infracional, será 

competente a autoridade do lugar da 

ação ou omissão, observadas as regras 

de conexão, continência e prevenção. 

 

§2º A execução das medidas poderá ser 

delegada a autoridade competente da 

residência dos pais ou responsável, ou 

do local onde sediar-se a entidade que 

abrigar a criança ou adolescente. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DA REMUNERAÇÃO 

 

 

Art. 29º A remuneração do Conselheiro 

Tutelar será de R$ 797,98 (Setecentos 

e Noventa e Sete Reais e Noventa e 

Oito Centavos), reajustado juntamente 

com os vencimentos do servidor público 

municipal. 

 

§1º A remuneração fixada não gera 

relação de emprego com a 

municipalidade não podendo, em nenhuma 

hipótese e sob qualquer título ou 

pretexto, exceder a pertinente ao 

funcionalismo municipal de nível 

superior. 

 

§2º Sendo eleito funcionário público 

municipal, fica-lhe facultado optar 

pelos vencimentos e vantagens de seu 

cargo, vedada a acumulação de 

vencimentos. 

 

§3º Aos membros do Conselho Tutelar, 

apesar de não terem vínculo 

empregatício com o Município de 

Coxixola-PB será assegurado o direito 

a cobertura previdenciária, gozo de 

férias anuais remuneradas, acrescidas 

de 1/3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal, licença 

maternidade, licença paternidade e 

gratificação natalina. 

 

§4º Aos membros do Conselho Tutelar 

também será assegurado o direito de 

licença para tratamento de saúde, na 

forma e de acordo com os ditames do 

estatuto do servidor público 

municipal, aplicado no que couber e 

naquilo que não dispuser 

contrariamente esta Lei. 
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§5º A concessão de licença remunerada 

não poderá ser dada a mais de 02 

(dois) conselheiros no mesmo período. 

 

§6º É vedado o exercício de qualquer 

atividade remunerada durante o período 

da licença, sob pena de cassação da 

licença e destituição da função. 

 

Art. 30º Os recursos necessários a 

remuneração dos membros dos Conselhos 

Tutelares terão origem no Orçamento do 

Município, com dotação específica. 

 

Art. 31º Os Conselheiros Tutelares 

terão direito a diárias ou ajuda de 

custo para assegurar a indenização de 

suas despesas pessoais quando, fora de 

seu município, participarem de eventos 

de formação, seminários, conferências, 

encontros e outras atividades 

semelhantes, e quando nas situações de 

representação do conselho. 

 

Parágrafo único. O Município deve 

manter um serviço de transporte de 

criança ou adolescente para outro 

município, quando eventualmente 

necessário. Se, excepcionalmente, o 

próprio conselheiro tutelar acompanhar 

a criança, as despesas com a criança, 

de qualquer forma, devem ser de 

responsabilidade do Município. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 32º O exercício do mandato 

popular exige conduta compatível com 

os preceitos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, desta Lei Municipal e 

com os demais princípios da 

Administração Pública, sendo deveres 

do Conselheiro Tutelar: 

 

I – exercer suas atribuições com 

destemor, zelo, dedicação, 

honestidade, decoro, lealdade e 

dignidade, e preservar o sigilo dos 

casos atendidos; 

 

II – observar as normas legais e 

regulamentares, não se omitindo ou se 

recusando, injustificadamente, a 

prestar atendimento; 

 

III – manter conduta compatível com a 

moralidade exigida ao desempenho da 

função; 

 

IV – ser assíduo e pontual ao serviço, 

não deixando de comparecer, 

injustificadamente, no horário de 

trabalho; 

 

V – levar ao conhecimento da 

autoridade competente as 

irregularidades de que tiver ciência 

em razão da função; 

 

VI – representar a autoridade 

competente contra ilegalidade, omissão 

ou abuso de poder, cometido contra 

conselheiro tutelar. 

   

Art. 33º Ao Conselheiro Tutelar é 

proibido: 

 

I – ausentar-se da sede do Conselho 

Tutelar durante os expedientes, salvo 

quando em diligências ou por 

necessidade do serviço; 

 

II – recusar fé a documento público; 

 

III – opor resistência injustificada 

ao andamento do serviço; 

 

IV – delegar a pessoa que não seja 

membro do Conselho Tutelar o 

desempenho da atribuição que seja de 

sua responsabilidade; 

V – valer-se da função para logra 

proveito pessoal ou de outrem; 

 

VI – receber comissões, presente ou 

vantagens de qualquer espécie, em 

razão de suas atribuições; 

 

VII – proceder de forma desidiosa; 

 

VIII – exercer quaisquer atividades 

que sejam incompatíveis com o 

exercício da função e com o horário de 

trabalho; 

 

IX – exceder no exercício da função, 

abusando de suas atribuições 

específicas; 

 

X – fazer propaganda político-

partidária no exercício de duas 

funções. 

 

Parágrafo único. O Conselheiro Tutelar 

responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício 

irregular de suas atribuições. 

 

Art. 34º A qualquer tempo o 

Conselheiro Tutelar pode ter seu 

mandato suspenso ou cassado, no caso 

de descumprimento de suas atribuições, 

prática de atos ilícitos ou conduta 

incompatível com a confiança outorgada 

pela comunidade. 

 

§1º As conclusões do procedimento 

administrativo devem ser remetidas ao 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que, em 

plenária, deliberará acerca da 

aplicação da penalidade de suspensão 

ou perda de mandato. 

 

§2º Aplicada a penalidade pelo CMDCA, 

este declarará vago o cargo, quando 

for o caso, situação em que será 

convocado o primeiro suplente, 

inclusive quando a suspensão exceder a 

10 (dez) dias. 

 

§3º Quando a violação cometida pelo 

Conselheiro Tutelar constituir ilícito 

penal caberá aos responsáveis pela 

apuração oferecer notícia de tal fato 

ao Ministério Público para as 

providências cabíveis. 

 

Art. 35º São previstas as seguintes 

penalidades disciplinares: 

I – advertência; 

 

II – suspensão; 

 

III – perda do mandato. 

 

Art. 36º Na aplicação das penalidades 

serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os 

danos que dela provierem, as 

circunstâncias agravantes e 

atenuantes, e os antecedentes 

funcionais do conselheiro tutelar. 

 

Art. 37º A advertência será aplicada 

por escrito, nos casos de 

inobservância dos deveres previstos no 

artigo 32, desta Lei, que não 

justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave. 

 

Art. 38º A suspensão será aplicada em 

caso de reincidência nas faltas 

punidas com advertência, não podendo 

exceder 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo único. Durante o período de 

suspensão, o Conselheiro Tutelar não 

receberá a respectiva remuneração. 

 

Art. 39º A perda do mandato ocorrerá 

nos seguintes casos: 

 

I – infração, no exercício das 

funções, das normas contidas na Lei nº 

8.069/90; 

 

II – condenação por crime ou 

contravenção penal incompatíveis com o 

exercício da função, com decisão 

transitada em julgado; 

 

III – abandono da função por período 

superior a 30 (trinta) dias; 

 

IV – inassiduidade habitual 

injustificada; 

 

V – improbidade administrativa; 

 

VI – ofensa física, em serviço, a 

outro conselheiro tutelar, servidor 

público ou a particular; 

 

VII – conduta incompatível com o 

exercício do mandato; 

 

VIII – exercício ilegal de cargos, 

empregos, funções públicas ou 

atividades privadas; 

 

IX – reincidência em duas faltas 

punidas com suspensão; 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

 
 

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

 
 

 
 
 

6 

MUNICIPIO DO COXIXOLA 

<< JULHO/2015 >> COXIXOLA - PB. EDITORAÇÃO PELO GABINETE DO PREFEITO 

 

X – excesso no exercício da função, de 

modo a exorbitar de suas atribuições, 

abusando da autoridade que lhe foi 

conferida; 

 

XI – exercer ou concorrer a cargo 

eletivo; 

 

XII – receber a qualquer título 

honorários no exercício de suas 

funções, exceto os previstos por esta 

Lei; 

 

XIII – exercer advocacia na comarca no 

segmento dos direitos da criança e do 

adolescente; 

 

XIV – utilização do cargo e das 

atribuições de conselheiro tutelar 

para obtenção de vantagem de qualquer 

natureza, em proveito próprio ou de 

outrem; 

 

XV – acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas; 

 

XVI – exercício de atividades 

político-partidárias. 

 

Art. 40º A representação de 

irregularidade poderá ser encaminhada 

por qualquer cidadão, desde que 

escrita, fundamentada e com indicação 

de provas. 

 

§1º Os procedimentos administrativos 

serão iniciados mediante representação 

por escrito, endereçada ao Presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

§2º As representações serão 

distribuídas entre os membros da 

Comissão Disciplinar por critério de 

distribuição, começando pelo 

representante governamental, depois 

para o representante das entidades 

não-governamentais e por fim ao 

representante do Conselho Tutelar. 

 

§3º Recebida a representação, será 

aberto prazo de 10 (dez) dias para que 

o Conselheiro Tutelar ou Conselheiro 

Municipal dos Direitos apresente sua 

defesa escrita, mediante notificação e 

cópia da representação. 

 

§4º Será admitida prova documental, 

pericial e/ou testemunhal, sendo que 

os depoimentos deverão ser reduzidos a 

termo. 

 

Art. 41º  O Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

em plenária, deliberará acerca da 

aplicação da penalidade cabível. 

 

 

TÍTULO III 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 42º Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a abrir crédito 

suplementar para as despesas 

referentes à estruturação dos 

conselhos, nos termos desta Lei, 

quando necessário. 

  

Art. 43º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando 

todas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Coxixola, 07de 

julho de 2015. 

 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Municipal 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE COXIXOLA, 
ESTADO DA PARAÍBA, APROVOU E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI:  
  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
  Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento 
ao disposto no artigo 165, § 2º, da 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 
2016, 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  2016, estão  
identificados nos Demonstrativos desta Lei, em 
conformidade com  Portaria da 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 
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 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016 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  2016  
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,  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

 
 

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

 
 

 
 
 

7 

MUNICIPIO DO COXIXOLA 

<< JULHO/2015 >> COXIXOLA - PB. EDITORAÇÃO PELO GABINETE DO PREFEITO 

quanto  a  sua  natureza,  por  categoria  
econômica,  grupo  de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação, tudo em conformidade 
com as Portarias SOF/STN    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,  Lei 112/2012,  os 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 
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 2016, 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  2016  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.    
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 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; 
XII -  premiação em dinheiro  na corrida de 
Motocross;  
XIII -  premiação em dinheiro  na  Festa do Jegue; 
XIV – Criação e Implementação do Programa 
Renda  Mínima;  
XV – 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; 
XVI – Distribuição de Diversos Materiais de 
Construção para o Programa Minha Casa 
Concluída, conforme critérios estabelecidos em Lei 
específica. 
 
  §  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 2016 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 à 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 2016.  
  
  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 em Portaria da 
STN  (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  
lei orçamentária de 2016, 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 2016 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  
Portaria da STN.  
    
  Art. 29 - Durante a execução orçamentária de 

2016, 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 2016  (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). 
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 Art.  32  -  Os  programas  priorizados  por  esta  
Lei  e contemplados  no Plano  Plurianual,  que  
integrarem  a Lei Orçamentária  de  2016  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 
2016, 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  2016  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 
2015 serão incluídos na proposta orçamentária 
para o exercício de 2016 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 
2016, criar cargos e funções, alterar a estrutura de 
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal  
através de 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 2016.  
  
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 2016, 
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 2016. 
 
 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 2016 
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 
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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 2016  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  2015,  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  2015,  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. 
 
COXIXOLA, Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 
de junho de 2015 
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito Municipal 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

  Portaria de nº 144/2015                                              
                                   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: 

Nomear, MARIA DAS GRAÇAS 
NEVES, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF n° 642.145.404-68 RG n° 1.138.197-  
SSP/PB, para ocupar o Cargo de Coordenador 
Setorial de Cultura, Lazer, Promoção e Eventos, 
da Secretaria de Educação e Cultura, deste 
município, com vencimentos de conformidade com 
o que estabelece as Leis disciplinadoras de 
Cargos e vencimentos do município, Símbolo CC-
3, da Estrutura Básica Organizacional do Poder 
Executivo Municipal. 

 
Coxixola - PB, 01 de julho de 2015. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito Constitucional 
 

Registre-se,publique-se, cumpra-se      
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 039/2015/CPL 
Pregão Presencial: 029/2015 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 

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 039/2015, na Modalidade Pregão 
Presencial nº. 029/2015, que teve como objeto a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, foi 

deflagrado com base na Lei Federal n.º10.520/02 e 
n.º 8.666/93 e suas alterações, que tratam 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, 
Decreto Municipal nº. 001/2003 e legislações 
correlatas. 

RESOLVE:  
HOMOLOGAR o resultado do 

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

JOSÉ INALDO SOUSA LIMA - ME – 
CNPJ: 09.303.454/0001-06, para os itens descritos 

no Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
79.960,45 (setenta e nove mil quatrocentos e 
sessenta reais e quarenta e cinco centavos). 

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, 01 de julho de 2015. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 039/2015 
Pregão Presencial nº. 029/2015 
Contrato Administrativo nº. 6.29.01/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: JOSÉ INALDO SOUSA LIMA - ME – 
CNPJ: 09.303.454/0001-06. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE. 
Valor: 79.960,45 (setenta e nove mil 
quatrocentos e sessenta reais e quarenta e 
cinco centavos). 

Vigência: Até 31 de dezembro de 2015. 
Data da Assinatura: 01/07/2015. 
Dotação Orçamentária: 02.00 - 04.122.0002.2004 - 
3.3.90.30.01 / 03.00 - 12.361.0017.2008 - 
12.361.0017.2049 - 12.365.0018.2046 - 
3.3.90.30.01 / 04.00 – 10.302.0013.2014 – 
3.3.90.30.01 / 05.00 – 08.243.0007.2039 - 
08.244.0008.1103 - 3.3.90.30.01 / 06.00 - 
15.451.0042.2053 - 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. 
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º005/2015 

 
Ao primeiro dia do mês de julho de ano de dois mil 
e quinze (01/07/2015), na PREFEITURA 



 
ESTADO DA PARAÍBA 
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MUNICIPAL DE COXIXOLA DE COXIXOLA – PB, 

C.N.P.J. Nº 01.612.757/0001-07, com a Av. Manoel 
José das Neves Nº 42 – Centro, Coxixola – PB, o 
Pregoeiro, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e dos Decretos nºs 5.450, de 31 
de maio de 2005 e 3.555, de 08 de agosto de 
2000, alterado pelos de n.ºs 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000, e 3.784, de 06 de abril de 
2001, integrantes do presente ajuste, diante do 
disposto no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações, Decreto n.º 3.931, de 
19 de setembro de 2001, alterado pelo de n.º 
4.342, de 23 de agosto de 2002, Decreto 
7.892/2013, alterado pelo Decreto 8.250/2014, Lei 
n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das Propostas apresentadas, RESOLVE registrar o 
percentual de desconto de 9% sobre o preço 
máximo oferecido ao consumidor, divulgado em 
tabela pela ABCFARMA, para FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS de referência, genéricos e 

similares, constantes do Anexo I do edital, durante 
o período de validade da presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, tendo sido, o referido 
percentual oferecido pela empresa LARMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-26, com sede 
na Avenida Assis Chateaubriand, Nº. 2425, 
Tambor, Campina Grande - PB, classificada em 
primeiro lugar, na ordem sucessiva de 
classificação, observadas as condições do Edital 
que rege o Pregão Presencial 030/2015.  
 
A detentora deverá entregar os medicamentos com 
validade mínima de 18 (dezoito) meses, a partir da 
data de entrega ou, no máximo, 02 (dois) meses, 
após a data de fabricação. 
 
A detentora deverá, ainda, respeitar o prazo e local 
de entrega abaixo discriminados: 
 
PRAZO DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS: 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do 
recebimento da Nota de Empenho. 
 
LOCAL DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS: 
Av. Manoel José das Neves Nº 42 – Centro, 
Coxixola – PB, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h, na 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a 
partir da data de sua assinatura. 
 
O percentual de desconto registrado será fixo e 
irreajustável durante a vigência da presente Ata de 
Registro de Preços. 
 
A empresa detentora do registro assume o 
compromisso de fornecer os medicamentos 
solicitados, nas quantidades definidas nos pedidos 
a serem emitidos pela Prefeitura, pelo preço 
apurado após a aplicação do percentual de 
desconto registrado e nas condições constantes do 
edital, durante o prazo de validade desta Ata de 
Registro de Preços. 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a 
empresa detentora deverá, a cada fatura emitida, 
comprovar sua regularidade perante o Sistema de 
Seguridade Social (INSS) e o Prefeitura de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
O registro de percentual de desconto do objeto 
desta Ata poderá ser cancelado por determinação 
do Prefeitura Municipal de Coxixola – PB, após 
comunicação à detentora, presentes as razões de 
interesse público, devidamente comprovadas em 
processo administrativo próprio, e pela detentora, 

mediante solicitação e comprovação da ocorrência 
de caso fortuito ou fato superveniente que venha a 
comprometer a perfeita execução contratual. 
 
Para o caso de descumprimento de quaisquer 
condições estabelecidas no edital, relativas ao 
fornecimento objeto desta Ata, serão aplicadas as 
penalidades especificadas na cláusula XVIII do 
edital, o qual integra à presente. 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Serra Branca - 
PB para dirimir dúvidas e questões oriundas da 
presente Ata de Registro de Preços, com exclusão 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 
 

LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL  

MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
FRANCISCO JOAQUIM DE LUCENA PEREIRA  

CPF nº 753.214.914-53 
RG Nº 157.129 - SSP – PB 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
Processo Administrativo: 040/2015/CPL 
Pregão Presencial: 030/2015 - SRP 
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES. 

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 040/2015, na Modalidade Pregão 
Presencial nº. 030/2015, que teve como objeto o 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, foi deflagrado com base 
na Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações, que tratam 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, 
Decreto Municipal nº. 001/2003 e legislações 
correlatas. 

RESOLVE:  
HOMOLOGAR o resultado do 

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

LARMED DIRTIBUIDOA DE 
MEDICAMENNTOS E MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.831.701/0001-
26, o percentual de 9% (nove por cento) de 
desconto sobre a tabela ABCFarma, num valor 
global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais). 

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, 01 de julho de 2015. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 040/2015 
Pregão Presencial nº. 030/2015 
Contrato Administrativo nº. 6.30.01/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: LARMED DIRTIBUIDOA DE 
MEDICAMENNTOS E MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 10.831.701/0001-
26. 
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, 
GENÉRICOS E SIMILARES. 
Percentual de Desconto Sobre a Tabela ABCFarma: 
9% (nove) por cento. 
Valor Estimado: 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais). 

Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 01/07/2015. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.302.0013.2014 
– 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. 
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 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO                  ADOLESCENTE DE 
COXIXOLA - PB 

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2016/2020 
EDITAL Nº 001/2015 

 
 A Comissão Especial Eleitoral do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Coxixola, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na lei Federal 
nº 8.069/90 - ECA e na Lei Municipal Nº 245/2015, 
torna público que estão abertas as inscrições para 
seleção dos cinco membros titulares e, respectivos 
suplentes, do Conselho Tutelar de Coxixola, para o 
biênio 2016/2020 (de 10 de janeiro de 2016 a 09 
de janeiro de 2020), sob as seguintes normas: 
 
1. INSCRIÇÃO: 

 
1.1 Período: 14/07/2015 a 17/07/2015 

(quatorze de julho de dois mil e quinze a dezessete 
de julho de 2015). 
1.2 Horário: 08h:00h às 11h:00h e 
13:00h às 16:00h. 
1.3 Local: Secretaria de Assistência 
Social. 
1.4 A inscrição será realizada apenas 
mediante apresentação de requerimento 
devidamente preenchido e dirigido ao Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, disponibilizado no local da 
inscrição. 
1.5  Poderá concorrer qualquer cidadão 
desde que atenda os seguintes requisitos: 
a) Reconhecida idoneidade moral 
atestada por certidão negativa criminal, por 
certidão negativa da Justiça Federal e Estadual e 
certidão negativa de antecedentes policiais; 
b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
c) Residir no município há mais de 02 
(dois) anos; 
d) Ter por escolaridade mínima o ensino 
médio completo; 
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e) Ter comprovada atuação de no 
mínimo 02 (dois) anos na área de atendimento, 
promoção e defesa dos direitos fundamentais das 
crianças e adolescentes; 
f) Não ter sofrido penalidade de perda 
de mandato de conselheiro tutelar no período 
vigente; 
g) Estar em gozo dos direitos políticos; 
h) Não exercer mandato político; 
i) Não estar sendo processado 
criminalmente; 
j) Não ter sofrido nenhuma condenação 
judicial, transitada em julgado, nos termos do 
artigo 129, da Lei nº 8.069/90; 
k) Estar em pleno gozo de aptidões 
física e mentais para o exercício ao cargo de 
Conselheiro Tutelar; 
l) Ser aprovado (a) em prova de 
conhecimentos específicos sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 
 O Requerimento de inscrição será autuado e 
apreciado pela Comissão Eleitoral do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, criada através da Resolução nº 01 
/2015, composta pelos conselheiros municipais: 
André Rodrigues de Farias, Gloritonia Gonçalves 
A. dos Santos, Kaline Maria Neves da Costa e 
Tatiana Firmino de Oliveira Dario, podendo ser 
indeferido após análise da mesma. 
1.6 No dia 20.07.2015 (vinte de julho de 2015), a 

comissão do Conselho Eleitoral Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, publicará 
Edital com os nomes dos pré – candidatos inscritos 
e dará ampla divulgação. 
1.7 No dia 20.07.2015 a 24.07.2015 prazo de 
apresentação de impugnação por qualquer 
munícipe, se houver interesse.  
1.8 No dia 20.07.2015 a 24.07.2015 prazo para 
vistas ao representante do Ministério Público, 

para eventual impugnação. 
1.9 No dia 27.07.2015 a 31.07.2015 prazo para 
apresentação de recurso ao próprio Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 
2.0 O CMDCA publicará no dia 03 de Agosto de 

2015 a decisão sobre os recursos; 
2.1 O CMDCA publicará no dia 04 de Agosto de 
2015 o edital com os nomes dos pré-candidatos 
habilitados ao pleito. e no mesmo ato, o dia da 
realização da prova de conhecimentos específicos, 
que deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) 
dias.  
2.2 O CMDCA realizará a prova de conhecimentos 
específicos no dia 12 de Agosto de 2015. 
2.3 De acordo com a lei Municipal Nº 245/ 2015 o 
resultado da prova de conhecimentos específicos 
será publicado, no dia 17 de Agosto de 2015, a fim 
de que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
publicação, seja apresentada impugnação por 
qualquer dos pré-candidatos, se houver interesse; 
2.4 No dia 24 de Agosto de 2015 será publicado o 
edital com os nomes dos candidatos habilitados ao 
pleito. 

 
  O cronograma completo das eleições 
será entregue aos candidatos no momento da 
inscrição. 
 
2. CARGO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR   
2.1 Número de vagas: 05 (cinco); 
2.2 Validade do mandato: 04 (quatro) 
anos. 
2.3 Vencimento: A remuneração do 
Conselheiro Tutelar é de R$ 797,98 (Setecentos e 
Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos), 
de acordo com a Lei Nº 245/2015; 

2.4 Sede do Conselho Tutelar: Avenida 
Manoel José das Neves 
 
3. ELEIÇÃO 
3.1. Data: 04.10.2015 (quatro de outubro de dois 
mil e quinze). 
3.2. Horário: 08h às 17h (oito horas até as 
dezessete horas). 
      3.3. Locais: a ser divulgado 
      3.4. Apuração e publicação dos resultados no 
mesmo dia do pleito. 
      3.5. A nomeação e posse dos candidatos 
eleitos ocorrerão dia 10.01.2016. 
 
LEI Nº 246/2015 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
PROMOVER LEILÃO PARA ALIENAR 
VEÍCULOS E SUCATAS INSERVÍVEIS DE 
PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de vereadores 
de Coxixola, Estado da Paraíba, aprova e o Chefe 
do Poder Executivo Municipal  sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 
 
                             Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a promover leilão público 
para alienar bens considerados economicamente 
inviáveis para consertos e manutenção e 
improdutivos para uso permanente no serviço 
público, além de veículo semidestruído, inservíveis 
para atendimento das ações programáticas da 
municipalidade. 
 
                             Art. 2º - Os veículos a serem 
leiloados serão aqueles constantes do Anexo I 
desta Lei e que foram avaliados e especificados 
por Comissão Especial para Realização de Leilão 
Público de Veículos criada para tal finalidade, 
conforme portaria nº 145/2015 de 22 de julho de 
2015, anexa a esta lei, que dela fica fazendo parte 
integrante. 
 
                             Art. 3º - Fica autorizada a 

contratação de Leiloeiro Público Oficial para o fiel 
cumprimento da presente Lei. 
 
                             Art. 4º - Esta Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 Coxixola, em 28 de julho de 2015.  
 

Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Constitucional 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
III Conferência Municipal de Assistência Social 

de Coxixola (PB) 
 
         DECRETO Nº 029, 28 de Julho de 2015  
 
Convoca a III Conferência Municipal de Assistência 
Social.  
 

 O Prefeito Municipal de Coxixola 
(PB), em conjunto com o Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social, no uso de  suas  
atribuições  e,  considerando   a   necessidade   de   
avaliar   e  propor  diretrizes para a implementação 
da Política de Assistência Social no Município, 
DECRETA:  
 

Art. 1º Fica convocada a III 
Conferência Municipal de Assistência Social, a ser 

realizada no dia 10 de Agosto de 2015, a partir da 
08h00 h, na Secretaria de Assistência Social, 
localizada a Rua Projetada s/n, Centro – Coxixola, 
tendo como tema central: “Consolidar o SUAS de 
vez rumo a 2026”.  

 
 Art. 2º As despesas decorrentes da 

aplicação deste Decreto, correrão por conta de 
dotação própria do orçamento do órgão gestor 
municipal de assistência social.  

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor 

na data de sua publicação.  
 

Coxixola (PB), 28 de Julho de 20 15.  
 

Givaldo Limeira de Farias 
Prefeito 

 
Josimario José de Souza 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social       

MUNICÍPIO DE COXIXOLA 
 PODER LEGISLATIVO 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM 
PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
SOCIAL 

PERÍODO – INICIO 07/14. TERMINO: 06/2015 – 
1º SEMESTRE 

 
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a” – Anexo I 

 
 

DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS 
(Últimos 12 meses)  

 Liquidadas Inscritas em 
Restos a 
Pagar não 
processados 

DESPESA BRUTA COM 
PESSOAL (I) 

429.262,69  

    Pessoal Ativo 429.262,69  

    Pessoal Inativo e Pensionistas   

Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contr. De 
Terceir. (art. 18, § 1º da LRF 
 

  

DESPESAS NÃO 
COMPUTADAS (art. 19, § 1º da 
LRF (II)  

  

       Indenizações por Demissão 
e Incentivos à Demissão 
Voluntária 

  

       Decorrentes de Decisão 
Judicial 

  

       Despesas de Exercícios 
Anteriores 

  

       Inativos com Recursos 
Vinculados 

  

TOTAL DA DESPESA COM 
PESSOAL  PARA FINS DE 
APURAÇÃO DO LIMITE – TDP 
(III) = (I + II ) 

429.262,69  

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
– RCL (IV) 

7.922.608,38  

% DO TOTAL DA DESPESA 
COM PESSOAL PARA FINS DE 
APURAÇÃO DO LIMITE – TDP 
sobre a RCL (V)=(III/IV * 100) 

5,42  

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, e 
III, art. 20 da LRF) – 6% 

475.356,50  

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, 
art. 22 da LRF) – 5,7% 

451.588,69  

Fonte: Balancetes Mensais  
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ROBÉRIO 
GONÇALVES RIBEIRO 

DOUGLAS 
SOARES 
BATISTA 

RENATA RAIANE DA 
C AMORIM 

Presidente CRC N.º 11121/O-
2-PB 

Tesoureiro 

     ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
Processo Administrativo: 044/2015/CPL 
Pregão Presencial: 033/2015 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. 
 
 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 044/2015, na Modalidade Pregão 
Presencial nº. 033/2015, que teve como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, foi deflagrado 
com base na Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 
8.666/93 e suas alterações, que tratam 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, 
Decreto Municipal nº. 001/2003 e legislações 
correlatas. 

RESOLVE:  
HOMOLOGAR o resultado do 

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

JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO 
03621860495 (MED SISTEMAS) – CNPJ: 
20.599.708/0001-18, para o item descrito no 

Termo de Adjudicação, no Valor Global de 
R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 

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, 17 de julho de 2015. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 044/2015 
Pregão Presencial nº. 033/2015 
Contrato Administrativo nº. 6.33.01/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO 
03621860495 (MED SISTEMAS) – CNPJ: 
20.599.708/0001-18. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, 
sendo: serviços técnicos especializados de 
consultoria e assessoria administrativa na 
gestão e organização dos serviços de atenção à 
saúde, processamento ambulatorial SUS e 
monitoramento dos sistemas de informação da 
saúde. 
Valor R$: 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 
reais). 

Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 17/07/2015. 
Dotação Orçamentária: 04.00 – 10.302.0013.2014 
– 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: 043/2015/CPL 
Pregão Presencial: 032/2015 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAL GRÁFICO. 

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 043/2015, na Modalidade Pregão 
Presencial nº. 032/2015, que teve como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAL GRÁFICO, foi deflagrado com base na 
Lei Federal n.º10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas 
alterações, que tratam 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, 
Decreto Municipal nº. 001/2003 e legislações 
correlatas. 

RESOLVE:  
HOMOLOGAR o resultado do 

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

RICARDO GOMES DA SILVA - ME – 
CNPJ: 05.080.790/0001-86, para os itens descritos 
no Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
55.257,50 (cinquenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). 

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, 24 de julho de 2015. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Licitatório nº. 043/2015 
Pregão Presencial nº. 032/2015 
Contrato Administrativo nº. 6.32.01/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: RICARDO GOMES DA SILVA - ME – 
CNPJ: 05.080.790/0001-86. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL 
GRÁFICO. 
Valor R$: 55.257,50 (cinquenta e cinco mil 
duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos). 

Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da Assinatura: 24/07/2015. 
Dotação Orçamentária: 02.00 - 04.122.0002.2004 
– 3.3.90.39.01/3.3.90.30.01 / 03.00 - 
12.361.0017.2008 - 12.361.0017.2049 - 
12.365.0018.2046 - 3.3.90.39.01/3.3.90.30.01 / 
04.00 – 10.302.0013.2014 – 
3.3.90.39.01/3.3.90.30.01 / 05.00 – 
08.244.0008.2016 - 3.3.90.39.01/3.3.90.30.01 / 
08.00 - 20.606.0032.2044 - 
3.3.90.39.01/3.3.90.30.01 / 09.00 - 
27.392.0022.2048 - 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, 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: 042/2015/CPL 
Pregão Presencial: 031/2015 - SRP 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS. 

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 042/2015, na Modalidade Pregão 
Presencial nº. 031/2015, que teve como objeto a 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, foi 
deflagrado com base na Lei Federal n.º10.520/02 e 
n.º 8.666/93 e suas alterações, que tratam 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, 
Decreto Municipal nº. 001/2003 e legislações 
correlatas. 

RESOLVE:  
HOMOLOGAR o resultado do 

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

FIORI VEÍCULO LTDA – CNPJ: 
35.715.234/0001-08, para os itens descritos no 
Termo de Adjudicação, no Valor Global de R$ 
110.223,00 (cento e dez mil duzentos e vinte e 
três reais). 

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, 30 de julho de 2015. 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
Prefeito 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
Processo Licitatório nº. 042/2015 
Pregão Presencial nº. 031/2015 
Contrato Administrativo nº. 6.31.01/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Coxixola / 
Givaldo Limeira de Farias. 
Contratado: FIORI VEÍCULO LTDA – CNPJ: 
35.715.234/0001-08. 
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Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS. 
Valor R$: 110.223,00 (cento e dez mil duzentos e 
vinte e três reais). 

Vigência: 31 de dezembro de 2015. 
Data da Assinatura: 30/07/2015. 
Dotação Orçamentária: 04.00 - 10.301.0013.1031 
– 4.4.90.52.01 / 05.00 - 08.244.0008.1103 - 
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. 

 
1º TERMO ADITIVO 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 
6.34.01/2014, QUE ENTRE SI CELEBAM O 
MUNICÍPIO DO COXIXOLA E A PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS. 

ADITIVO DE PRAZO 
 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de 
dois mil e quinze (27/07/2015) a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, 
Entidade de Direito Público Interno, com sede na 
Rua Manoel José das Neves, N°. 42, Centro - 
Coxixola - PB, devidamente inscrita no CNPJ do 
MF sob o nº 01.612.757/0001-07, 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, na qualidade de CONTRATANTE, e do 
outro lado à empresa PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à AV. Rio 
Branco, nº 1489, Rua Guaianases, nº 1238, Bairro 
Campos Eliseos – São Paulo - SP, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 61.198.164/0001-60, neste ato, 
representada por seu representante o Senhor 
JOELSON RENATO BARBOSA, brasileiro, 
casado, escriturário portador do CPF nº. 
019.965.409-39 e da Identidade Civil nº. 
6.157.016-0 - SSP - SP, de ora em diante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 
nº. 6.34.01/2014, regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, conforme cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

 Constitui objeto do presente Termo 
Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 12 
(doze) meses do contrato inicial de nº 
6.34.01/2014, o qual tem por finalidade, a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR, a 

partir da assinatura do presente termo, em 
conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO: 

 O contrato 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. 

E por estarem, assim, justas e 
acordadas, assinaram as partes o presente Termo 
Aditivo, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 
para os mesmos efeitos legais, na presente de 02 

(duas) testemunhas, que a tudo estiveram 
presentes e conhecem todos os seus termos. 

 
Coxixola - PB, 27 de julho de 2015. 

 
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 

PELA CONTRATANTE 

 
JOELSON RENATO BARBOSA  

PELA CONTRATADA 
 
 

 2º TERMO ADITIVO 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 
6.34.01/2014, QUE ENTRE SI CELEBAM O 
MUNICÍPIO DO COXIXOLA E A PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS. 

ADITIVO DE VALOR 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de 
dois mil e quinze (27/07/2015) a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, 

Entidade de Direito Público Interno, com sede na 
Rua Manoel José das Neves, N°. 42, Centro - 
Coxixola - PB, devidamente inscrita no CNPJ do 
MF sob o nº 01.612.757/0001-07, 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, na qualidade de CONTRATANTE, e do 
outro lado à empresa PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede à AV. Rio 
Branco, nº 1489, Rua Guaianases, nº 1238, Bairro 
Campos Eliseos – São Paulo - SP, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 61.198.164/0001-60, neste ato, 
representada por seu representante o Senhor 
JOELSON RENATO BARBOSA, brasileiro, 

casado, escriturário portador do CPF nº. 
019.965.409-39 e da Identidade Civil nº. 
6.157.016-0 - SSP - SP, de ora em diante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 
nº. 6.34.01/2014, decorrente Do Pregão Presencial 

nº. 034/2014, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, 
e suas alterações, conforme cláusulas e condições 
a seguir estipuladas: 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente Termo 
Aditivo a subtração ao contrato primitivo nº 
6.34.01/2014, o qual tem por finalidade, a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR, a 
partir da assinatura do presente, em comum 
acordo entre as partes e, em conformidade com 
a tabela 01 detalhada a seguir: 

TABELA 01 - VEÍCULOS QUE PERMANECERÃO 

SEGURADOS 

ITE

M 
DESCRIÇÃO UNID. 

QU

AN
T. 

V. UNIT V. TOTAL 

001 

FORD/FIESTA 
FLEX; Placa: 

OFB6544; 
Chassi: 
9BFZF55A3D8

416495; Ano: 
2012; 
Combustível: 

ALCO/GASOL. 

Und 1 1.600,00 1.600,00 

002 

FIAT/ESTRAD
A 
(AMBULÂNCI

A); Placa: OFZ 
3455; Chassi: 
9BD27805MD

7654448; Ano: 
2013; 
Combustível: 

FLEX; 

Und 1 2.300,00 2.300,00 

003 

CAMINHONET

E/AMBULÂNC
IA 
RENAULT/MA

STERAM 
ROTAN; 
Placa: NQG 

2042; Chassi: 
93YMAF4MCE
J225039; Ano: 

2014; 
Combustível: 
DIESEL. 

Und 1 6.300,00 6.300,00 

004 

CAMINHÃO 
CAÇAMBA; 

Placa: NQE 
2681; Chassi: 
953658267ER
417741; Ano: 

2014; 
Combustível: 
DIESEL. 

Und 1 7.300,00 7.300,00 

VALOR TOTAL R$ 17.500,00 

 

TABELA 02 - VEÍCULOS QUE NÃO SERÃO MAIS 

SEGURADOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS 

001 

PICK-UP MMC/L200 TRITON 3.2 D; Placa: 
NPZ6957/PB; Chassi: 
93XJRKB8TACA24089; Ano: 2010; 
Combustível: DIESEL. 

002 
FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Placa: 
NQA1083; Chassi: 9BD15822AC6591840; 
Ano: 2011; Combustível: ALCO/GASOL. 

003 
FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Placa: 
OEU5227; Chassi: 9BD15822AC6608839; 
Ano: 2011; Combustível: ALCO/GASOL. 

004 
FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Placa: OFZ 
3425; Chassi: 9BD15844AD6828916; Ano: 
2013; Combustível: FLEX. 

005 
FIAT/UNO MILLE ECONOMY; Placa: OFZ 
3445; Chassi: 9BD15844AD6832584; Ano: 
2013; Combustível: FLEX. 

006 
NISSAN/GRAND LIVINA 18S; Placa: OXO 
2735; Chassi: 94DLBYL10EJ939818; Ano: 
2014; Combustível: FLEX. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: O custo total do contrato, 
prescrito na cláusula terceira do contrato inicial, 
com a referida subtração fica alterado para a 
quantia total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 
quinhentos reais), perfazendo uma redução de 
46,15% no valor inicial contratado, em 

conformidade com a regra do §2º, inciso II do 
art.65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA 

A alteração de que trata a cláusula 
primeira do presente termo se da em virtude da 
necessidade de continuidade na prestação de 
serviços de Seguro Veicular para a frota municipal, 
uma vez que os veículos são de uso contínuo e 
ininterrupto para a manutenção dos serviços 
essenciais prestados pela administração. Por 
conseguinte, justifica-se pela vantajosidade, para a 
administração, visto que, pela proposta de 
renovação da empresa prestadora do serviço, os 
valores inicialmente contratados permanecerão 
sem alteração, como também, em virtude de 
consultas feitas atualmente no mercado de 
seguros, onde constatou-se que os valores 
ofertados para os veículos foram extremamente 
superiores aos existentes na apólice. A redução do 
quantitativo de veículos da apólice inicial, por sua 
vez, se dá em decorrência da disponibilização 
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destes bens para leilão através da Lei Municipal nº 
246/2015, em anexo, decorrente da depreciação 
dos veículos pelo uso constante. 
CÁUSULA TERCEIRO – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Art.65, §2º, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO: 

O contrato 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, 27 de julho de 2015. 
 

GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS 
PELA CONTRATANTE 

 
JOELSON RENATO BARBOSA  

PELA CONTRATADA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

 
DECRETO Nº 030, de 29 de Julho de 2015  
 
Convoca a Iª Conferência Municipal Da Juventude.  
 
         O PREFEITO MUNICIPAL DE COXIXOLA 
(PB), no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas, e tendo em vista o disposto do Decreto 
Federal de 28 de abril de 2015, publicado no Diário 
Oficial da União de 29 de abril de 2015, que 
convocou a 3ª Conferencia Nacional da Juventude, 
a se realizar-se no período de 5 a 8 de dezembro 
de 2015, na cidade de Brasília, Distrito Federal, 
com o tema: As Varias Formas de Mudar o Brasil. 
 
DECRETA: 

Art. 1º Fica convocada a Iª 
Conferência Municipal Da Juventude, a ser 
realizada no dia 21 de Agosto de 2015, a partir da 
08h00 h, no Auditório da Câmara Municipal de 
Coxixola, localizada a Rua Projetada s/n, Centro – 
Coxixola, tendo como tema central: “ As Varias 
Formas de Mudar o Brasil”.  

 Art. 2º A Conferencia Municipal será 
presidida pela Secretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer do Município, ou por alguém por ela 
delegado. 

Art. 3º O Regimento Interno da Iª 
Conferencia Municipal da Juventude, será 
elaborado pela Comissão Organizadora da 
Conferencia tomando por base o Regimento 
Nacional e Estadual.  

Art. 4º Caberá a Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer nomear a comissão 
para organização  divulgação e publicidades dos 
Resultados da Iª Conferencia Municipal da 
Juventude. 

Art. 5º As despesas decorrentes da 
aplicação deste Decreto, correrão por conta de 
dotação própria do orçamento do órgão gestor 
municipal da Secretaria Municipal de Esportes, 
Juventude e Lazer.  

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.  

 
Coxixola (PB), 29 de Julho de 2015.  

 
Givaldo Limeira de Farias 

Prefeito Constitucional 
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Portaria Nº 001/Sec. Municipal de Esportes 
Juventude e Lazer, 29 de Julho 2015 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA DA Iª 
CONFERÊNCIA MUNICIAPL DE JUVENTUDE. 

O Secretario Municipal de Esportes, Juventude e 
Lazer no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Artº IV  do Decreto Municipal Nº 
030/2015 de 29 de julho de 2015. 
Art. 1°. Fica criada a COMISSÃO 
ORGANIZADORA DA Iª CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
 
Art. 2º. A Comissão Organizadora Municipal (COM) 
será composta de 05 (de/) membros com paridade 
entre o Poder Público e Sociedade Civil, conforme 
descrito abaixo. 
a) 0 1 (Um) representantes do Poder 
Público Municipal 
b) 02   (Dois) representante da 
Secretaria Municipal  de Esporte Juventude, e 
Lazer, 
c) 02 (dois) representantes da 
Sociedade Civil 
Parágrafo Único. A Comissão Organizadora da Iº 
Conferência Municipal de Juventude será 
presidida pelo representante da Secretaria de 
Esportes , Juventude e Lazer. 
Art. 3ª- Compete a Comissão Organizadora 
Municipal (COM). 
I - Coordenar, supervisionar e 
promover a realização da 3

o
 Conferência Estadual 

de Juventude; 
II - realizar o planejamento de 
organização da Conferência Municipal, 
III - fomentar e orientar o trabalho das Comissões 
Organizadoras Municipais. Regionais e Territoriais; 
IV - mobilizar a sociedade civil e o poder público, 
para organizarem e participarem das conferências; 
V - acompanhar c disciplinar a 
realização das conferências regionais, quando 
couber. 
VI - adotar, como critérios de 
regionalização, conceitos diversos de territórios 
utilizados nas políticas publicas estaduais c 
federais;. 
VII - viabilizar a infraestrutura 
necessária a realização Conferência Municipal de 
Juventude; 
VIII - aprovar a programação da 
Conferência Municipal de Juventude; 
IX- produzir o relatório final e a avaliação da 
Conferência Municipal de Juventude. 
X - providenciai a publicação do 
relatório final da Conferência Municipal, 
cadastrando as propostas c seus respectivos 
delegados e delegadas na plataforma digital. 
XI - deliberar, com a supervisão 
da Comissão Organizadora Municipal sobre todas 
as questões referentes á etapa estadual que não 
estejam previstas nesta Resolução. 
 
Art. 4°- Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação 
 

Ginaldo Alves Cabral 
Secrtario Municipal de Esportes, Juventude e 

Lazer 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 
Iª Conferencia Municipal da Juventude 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
07h30min – Credenciamento dos Participantes 
08h00min – Apresentação Cultural 

 Grupo de Dança Tradição Nordestina  

 Grupo de Capoeira. 

 Filarmônica São José 

09h00min – Abertura Oficial da Iª Conferencia 
Municipal da Juventude 
10h00min – Cofee-Breack 
10h30min – Abordagem dos Eixos Temáticos em 
Grupo e Apresentação das Propostas ao Plenário. 
12h00min - Almoço 
14h00min Continuação dos Trabalhos 
15h30min  Cofee-Breack e Encerramento dos 
Trabalhos 
 


