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DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2017                                                                                                               SERRARIA, 02 DE JUNHO DE 2017. 

Nomeia os Membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Saúde-
CMS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, especialmente, pelas Leis Municipais Nº 494     de 30 
de Abril de 2013, e 424 de 12 de Setembro de 2005                          

RESOLVE: 
Art. 1º - Ficam nomeados os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Saúde-CMS, para 

um mandato de dois anos, a partir desta data, conforme determina o art. 5º, Inciso III da Lei Municipal nº. 424/2005, de 12 de 
Setembro de 2005, modificado pela Lei Municipal nº 494/2013 de 30 de abril de 2013. 

a) Representantes de Entidades e Movimentos Representativos de Usuários: 
 Representantes da Igreja Católica: 

TITULAR: JUCÉLIA TRAJANO DOS SANTOS 
SUPLENTE: ROSA MARIA DE LIMA SILVA ALVES 

 Representantes da Igreja Evangélica: 
TITULAR: MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO ALVES 
SUPLENTE: LAIZE DE CARVALHO CESAR 

 Representantes das Associações Comunitárias: 
TITULAR: ROSILENE ALVES DA SILVA 
SUPLENTE: ANTONIO BEZERRA DA SILVA 

 Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: 
TITULAR: JULIO CESAR DO PATROCINIO 
SUPLENTE: JOSÉ MARTINS DOS SANTOS  
b) Representantes dos Trabalhadores da Área de Saúde: 
TITULAR: ALESANDRA DOS SANTOS SILVA 
SUPLENTE: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA 
TITULAR: MARIA LUCILANE COSMO DA SILVA 
SUPLENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO 
c) Representantes do Governo: 

 Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 
TITULAR: GLEYCIANNE RIBEIRO DA SILVA 
SUPLENTE: ANA CRISTINA SANTOS WANDERLEY 

 Representantes da Secretaria Municipal de Educação: 
TITULAR: GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
SUPLENTE: ANA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 

 Art. 2° - Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 06/2017                                                                         SERRARIA, 05 DE JUNHO DE 2017. 
Institui o Comitê Gestor Participativo do Programa 
Criança Feliz no âmbito do do Município de Serraria/PB 
e dá outras providências.                                                             

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, dentro das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Federal nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 que institui o 
Programa Criança Feliz e, 

CONSIDERANDO deliberação da plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, ocorrida na 
88ª Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de fevereiro do corrente ano, 

DECRETA:  
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, no âmbito do Município de Serraria/PB, 

com a atribuição de planejar e articular os componentes do referido Programa junto ao Comitê Gestor Estadual do 
programa e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 
  §1º O Comitê Gestor Municipal será composto por representantes, titulares e suplentes, das seguintes 
Secretarias e/ou Órgãos: 
I – Secretaria Municipal de Assistência Social; 
II – Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desportos; 
III – Secretaria Municipal de Saúde; 
IV – Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
V – Conselho Tutelar e, 
VI – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes – CMDCA. 

§2º  A Coordenação Municipal do Comitê Gestor será exercida pela Secretária Municipal de 
Assistência Social, que prestará o apoio administrativo e providenciará os meios necessários à execução das 
atividades. 

§3º Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê Gestor, representantes de outras 
instâncias, órgãos e entidades envolvidas no tema. 

§4º O Poder Executivo Municipal expedirá Portaria de nomeação dos membros do Comitê Gestor, a ser 
constituído com os nomes indicados pelos titulares das Secretarias  e pelos Presidentes dos Conselhos constantes no 
caput desse artigo e dos Órgão convidados, conforme estabelecido no §3º deste artigo. 

§5º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social a indicação dos Órgãos e Entidades previstas 
nesse artigo, obedecendo a proporcionalidade do estabelecimento em seu §1º. 

§6º A função de Secretário(a) Executivo(a) do Comitê Gestor será exercida pelo(a) representante titular da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. 

§7º A participação dos representantes do Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz será 
considerada serviço público relevante e não remunerado. 

Art. 2º As ações do Programa Criança Feliz serão executadas de forma descentralizada e integrada, por 
meio da conjugação de esforços entre a União, o Estado e o Município, observada a intersetorialidade, as 
especificidades das políticas públicas setoriais, a participação da sociedade civil e o controle social. 

Art. 3º Para a execução do Programa Criança Feliz poderão ser firmadas parcerias com Órgãos e Entidades 
pública e privadas. 

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
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LEI Nº 528/2017                                                                                                                                               SERRARIA, 19 DE JUNHO DE 2017.                                      

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais, e 
em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, bem como em consonância com o artigo 35, § 2º, inciso II, do ADCT, da 
Constituição Federal de 1988 e em consonância com a Lei Complementar Nacional nº 101/2000 faço saber o PODER LEGISLATIVO 
aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Esta Lei em cumprimento ao disposto o Art. 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, e com base no art. 4º 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, estabelece as diretrizes orçamentárias do Município de Serraria-PB para o exercício 
de 2018, e compreende: 

a) as prioridades da administração pública municipal; 
b) a estrutura e organização do orçamento anual; 
c) as diretrizes gerais, as orientações e os critérios para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual do 

Município e suas alterações para o exercício de 2018; 
d) as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; 
e) as disposições relativas à divida pública e seus respectivos encargos; 
f) as disposições sobre alterações na legislação tributária Municipal; 
g) critérios para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
h) condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 
i) outras disposições gerais. 

CAPITULO II 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Art. 2º - As metas e prioridades da administração pública municipal, as quais terão precedência na alocação de 
recursos na lei orçamentária do exercício financeiro de 2018, embora não se constituam limites à programação das despesas, 
serão assim fixadas: 

I. PODER LEGISLATIVO 
a) Modernização dos serviços do Poder Legislativo, mediante a racionalização das atividades 

administrativas e melhoria das rotinas de trabalho; 
b) Adoção de iniciativas que venham sensibilizar a população para a participação do processo 

legislativo. 
II. DO PODER EXECUTIVO 

a) Ampliação e melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos e adequação do quadro de 
servidores para a oferta de serviços essenciais básicos nos seguintes segmentos: 

 a.1) Educação – ofertar vagas no ensino regular fundamental, para as crianças em idade escolar dentro das 
expectativas do Plano Nacional de Educação (PNE) com foco nas seguintes metas: 

 a.1.1) estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim promovam a 
garantia, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais com melhoria 
do ensino; 

 a.1.2) de redução das desigualdades e à valorização da diversidade que visem a equidade; 
 a.2) Saúde e Saneamento – com restauração da rede física e melhoria da qualidade dos serviços de saúde de 

acesso universal, igualitário e gratuito prestados na rede municipal com destaque para os níveis de atendimento 
que proporcione a melhoria da qualidade de vida da população, redução da mortalidade infantil, mediante 
consolidação das ações básicas de saúde e saneamento; 

 a.3) Promoção social à família, à criança e ao adolescente e à população idosa, com ênfase no cumprimento das 
politicas estabelecidas no Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente devendo na lei orçamentária, 
os recursos relativos a programas sociais serem prioritariamente destinados ao atendimento de habitantes 
carentes do Município com renda comprovadamente inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa da 
família;  

 a.4) Incentivo aos trabalhos rurais mediante ampliação de assistência ao trabalhador com a promoção de metas e 
prioridades que venham contribuir para a descoberta das vocações locais; 

 a.5) Ampliação de oferta de emprego e renda à população com a promoção de capacitação, criação e incentivo 
para as oportunidades de ao primeiro emprego em parceria com a iniciativa privada; 

Art. 3º - Para consecução das prioridades previstas no art. 2º, o orçamento anual deverá consignar metas 
relacionadas com as seguintes ações de governo: 

 I – NA ÁREA SOCIAL 
a. Na Educação e Cultura 
a.1. atendimento do ensino infantil (creches e pré-escolas) à população de zero a cinco anos, de modo a atender à 

totalidade das crianças nesta faixa etária; 
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a.2. atendimento do ensino fundamental à população de seis a quatorze anos, aumentando a oferta de vagas em até 

100%:a.3. melhoria da produtividade do sistema educacional, provendo cursos ou treinamento para o mínimo de 70% dos 
professores da rede municipal; 

a.4. redução do índice de analfabetismo da população acima de 14 (quatorze) anos, aumentando a oferta de vagas 
no ensino de jovens e adultos em no mínimo 50%; 

a.5. apoio ao portador de deficiência física e de necessidades especiais; 
a.6. manutenção do transporte escolar para os alunos do município; 
a.7. expansão das atividades de educação física e desporto nas escolas da rede municipal de ensino; 
a.8. distribuição da merenda escolar para todas as escolas municipais; 
a.9. apoio a atividades e extensão universitária; 
a.10. apoio a todos os projetos culturais do município, especialmente, a promoção das festividades comemorativas 

do dia da cidade, carnaval, festas juninas e a do padroeiro. 
b. Da saúde pública. 
b.1. elevação dos níveis de saúde da população, reduzindo o índice de mortalidade infantil; 
b.2. atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar à população do município: 
b.3. manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 
b.4. a estruturação dos serviços de vigilância sanitária, controle de doenças e fortalecimento dos serviços de saúde 

do município; 
b.5. manutenção dos Programas Básicos de Saúde da Familia; 
c.  De habitação e saneamento básico 
c.1. Aprimoramento da infraestrutura básica do município; 
c.2. Construção e melhoria de casas populares. 
d. De assistência Social 
d.1. Assistência a criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência física, mediante a ampliação dos 

atuais programas: 
d.2. Ampliar os programas de assistência comunitária; 
d.3. Melhorar a assistência nutricional, com a distribuição de cestas básicas a famílias carentes; 
d.4. Estimular programas de assistência comunitária: 
d.5. Ajuda financeira para pessoas carentes, em deslocamento para outros centros; 
d.6. Distribuição de medicamentos a pessoas de baixa tenda: 
d.7. Apoio aos pequenos negócios, às empresas comunitárias, na criação de emprego e melhoria de renda familiar; 
d.8. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 
II. NA ÁREA ECONÔMICA: 
a. Agropecuária 
a.1. Assistência e incentivo à produção agrícola; 
a.2. Fortalecimento do pequeno produtor rural; 
a.3. Distribuição de sementes ao pequeno produtor; 
a.4. Combate à seca e à pobreza rural. 
b. Indústria, comércio e turismo. 
b.1. Apoio às pequenas e micro empresas do município. 
III. Na área de infraestrutura 
a. Recursos hídricos 
1. Desenvolvimento da infraestrutura rural, para fins de irrigação. 
b. Transporte 
1. Conservação e apoio à malha rodoviária municipal. 
c. Energia 
1. Ampliação de redes de eletrificação urbana e rural; 
2. Manutenção da eletrificação urbana e rural. 
d. Serviços urbanos. 
1. Melhoria e ampliação das condições de funcionamento de limpeza pública da cidade, com modernização da 

coleta de lixo; 
2. Ampliação e manutenção da coleta de lixo; 
3. Manutenção, ampliação e adaptação de prédios públicos do município; 
4. Arborização da cidade. 
Parágrafo Único – Parte integrante desta Lei, anexo único que estabelece a fixação das despesas de capital para o 

exercício de 2018. 
Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I. Programa: instrumento de organização da ação governamental, visando à realização dos objetivos 

pretendidos, em consonância com o plano plurianual; 
II. Atividade: um instrumento de programação destinado a alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo 

um conjunto de operações de caráter continuo e permanente, dos quais resulte um produto característico da ação do governo.  
III. Projeto: um instrumento de programação necessário para alcançar o objetivo de um Programa, envolvendo 

um conjunto de operações, limitadas no tempo, de que decorra a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. 
IV. Operação especial: as despesas de que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento 

das ações do governo, das quais não resulta sob forma de bens ou de serviços. 
§ 1º - Cada programa deverá identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, 

projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as respectivas unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em metas especificas, com localização física 
integral ou parcial, em relação as quais não poderá haver alteração na finalidade ou na denominação. 

§ 3º - Cada atividade, projeto ou operação especial deverá indicar a função e a subfunção a que se vincula. 
§ 4º - A lei do orçamento identificará as atividades, projetos e operações especiais, por categoria de programação e 

respectivos subtítulos, com indicação de suas metas físicas. 
CAPITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA  
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DOS ORÇAMENTOS 

Art. 5º - O projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será composto 
de: 

I. Mensagem; 
II. Projeto de Lei do Orçamento; 
III. Tabelas explicativas 
§ 1º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá: 
a. Exposição circunstancial da situação econômica financeira do Município; 
b. Exposição e justificativa da politica econômico-financeira; 
c. Justificativa da receita no tocante ao orçamento de capital; 
Art. 6º - O Orçamento fiscal discriminará a despesa por unidade orçamentária deletando-a, por categoria de 

programação, em seu menor nível, com as respectivas dotações, a fonte de recursos e os grupos de despesas, conforme a seguir 
discriminados: 

I. DESPESAS CORRENTES 
a. Pessoal e encargos sociais; 
b. Renegociação das dívidas e pagamentos de juros e demais encargos decorrentes; 
c. Outras despesas correntes. 
II. DESPESAS DE CAPITAL 
a. Investimentos; 
b. Inversão financeira; 
c. Amortização da divida consolidada. 

CAPITULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
SEÇÃO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
Art. 7º - O Orçamento para exercício de 2018 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio 

entre receitas e despesas, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 
1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

Art. 8º - Na elaboração do orçamento fiscal para o exercício de 2018 deverão ser observadas, ainda, as seguintes 
orientações: 

I. As despesas deverão ser orçadas a preço de Julho de 2017; 
II. O chefe do Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 31 de Julho do corrente ano, a previsão de 

receita e respectiva memoria de calculo para o ano de 2018; 
III. A mesa da Câmara encaminhará ao Prefeito Municipal, até 31 de Agosto do corrente exercício, a proposta 

orçamentária relativa às dotações do Legislativo Municipal para o exercício de 2018, observadas as disposições do art. 29-A da 
Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela emenda Constitucional nº 25/2000; 

IV. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2018, até 30 de setembro de 2017; 

V. A Câmara Municipal deverá devolver para a sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos 
autógrafos, até  15 de dezembro de 2017; 

VI. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano; 
VII. A Lei Orçamentária Anual (LOA) deverá: 
a. Ser acompanhada dos demonstrativos e anexos previstos no art. 5º da Lei complementar Federal nº 101, de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal); 
b. Consignar, sob o título de “RESERVA DE CONTIGÊNCIA”, dotação genérica no valor de  até 1% (um por cento) da 

Receita Corrente Liquida (RCL); 
VIII. Na Lei Orçamentária, a receita prevista e a despesa fixada deverão obedecer à classificação constante nos anexos 

2 e 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;  
IX. Durante a execução orçamentária a RESERVA DE CONTINGÊNCIA só deverá ser utilizada para: 
a. Financiar passivos contingentes de natureza emergencial ou de valor imprevisível quando da elaboração da lei 

orçamentária; 
b. Pagar despesas relativas a eventos extraordinários que representam riscos à vida, à saúde ou à segurança da 

população; 
c. Cobrir frustração de arrecadação de receita de transferências, que deveria ser empregada em projetos ou 

atividades pertinentes às metas e prioridades da administração municipal fixada para o ano de 2018. 
Art. 9º - O Projeto da Lei Orçamentária a ser encaminhado pelo Poder Executivo â Câmara Municipal será constituído 

de: 
I. Texto da lei; 
II. Quadros orçamentário consolidado; 
III. Anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta lei e nas demais leis 

federais que regem a espécie; 
IV. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso III do art. 22 da Lei Federal nº 4.320/64. 
Art. 10 - O Projeto de Lei Orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado para o ano de 2018, em valores correntes e em termos de percentual da receita líquida, 
destacando-se, pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais. 

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2018 deverá ser realizada de 
modo a evidenciar a melhor transparência na gestão fiscal, observados o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 

Art. 12 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2018, deverão levar em conta, 
ainda, a obtenção de superávit primário, a ser demonstrado no anexo de Metas Fiscais, observados, contudo, o que dispões a 
respeito o parágrafo único do art. 7º antecedente. 

Art. 13 - O Poder Legislativo terá como limite de suas despesas correntes e de capital em 2018, para efeito de 
elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, o total da receita tributária mais transferências constitucionais realizadas no 
ano de 2017, em observância, ainda, aos princípios da emenda constitucional nº 24/2000. 
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Art. 14 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na lei do orçamento e 

em seus créditos adicionais será feita de forma a proporcionar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos 
programas de governo. 

Art. 15 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções 
sociais, ressalvadas as destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada que preencham 
uma das seguintes condições: 

I. Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde e educação; 
II. Sejam vinculadas a organismos nacionais ou internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial; 
III. Atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, bem como ao Art. 61 de suas Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT). 
§ 1º - A habilitação ao recebimento de subvenções sociais por parte de entidades privadas sem fins lucrativos dar-se-

á mediante a apresentação de declaração, que comprove seu regular funcionamento nos últimos cinco anos, emitida no exercício 
de 2017 por três autoridades locais, além de comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 

§ 2º - As subvenções sociais previstas no orçamento só poderão ser transferidas mediante celebração de convênio, 
obrigando-se o beneficiário à prestação de contas e a obedecer, na formalização dos respectivos instrumentos e na liberação de 
recursos, as regras do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

Art. 16 - É vedada, também, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de 
“AUXILIOS” a entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que: 

I. Prestem atendimento direto e gratuito ao público e estejam voltadas para o ensino especial junto à 
comunidade escolar municipal do ensino fundamental ou equivalente; 

II. Estejam voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao publico, ou que estejam 
registradas junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS; 

III. Sejam consórcios intermunicipais de saúde, ou equivalente, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
que participem da execução de programas nacionais de saúde; 

IV. Sejam qualificados como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 17 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do orçamento municipal, a qualquer titulo, 
sujeitarem-se à fiscalização pelo Poder concedente, com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os 
quais receberam os recursos. 

Art. 18 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do 
ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação 
ou sua dispensa/inexigibilidade.  

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, é considerado despesas irrelevantes, aqueles 
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante 
no exercício financeiro de 2016, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 
da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). 

Art. 19 - 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). 

SEÇÃO II 
DAS DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

Art. 20 - O orçamento de investimento, previsto para cada órgão, deverá constar, necessariamente, do plano 
plurianual de investimentos, bem como nos demonstrativos orçamentário, destacando-se, pelo menos:  

I. Os investimentos correspondentes à aquisição de bens móveis e/ou construção de bens imóveis; 
II. Os investimentos financiados com recursos originários de operações de crédito vinculados a projetos específicos, 

quando for preciso. 
Parágrafo Único – Só serão incluídas na proposta orçamentária dotações para investimentos, se forem consideradas 

prioritários para o município ou atendem às exigências desta lei. 
Art. 21 - Na programação de investimentos serão observadas, ainda, as seguintes prioridades: 
I. Inclusão de projetos em andamento; 
II. Inclusão de projetos em fase de conclusão. 
Parágrafo Único – Não poderá ser programado investimentos à custa de anulação de dotações de projetos em 

andamento, desde que executados pelo menos 10% (dez por cento). 
CAPITULO V 

DAS PRIORIDADES RELATIVAS ÀS DESPESAS 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 22 - O orçamento fiscal compreenderá a despesa com pessoal de todos os órgãos dos poderes do município. 
Parágrafo Único – Consideram-se despesas com pessoal, para fins previstos neste artigo: 
I. A remuneração dos agentes políticos; 
II. Os vencimentos e vantagens fixas dos servidores ativos do Município; 
III. As obrigações patronais; 
IV. As demais despesas, assim consideradas pelo lei nº 101/2000. 
Art. 23 - As despesas com pessoal ativo e inativo, do Poder Executivo, da Câmara Municipal e respectivos Encargos 

sociais, obedecerão aos limites máximos previstos nos artigos 19 e 20 da Lei complementar Federal nº 101/2000. 
Art. 24 - Se a despesa total com pessoal e encargos de qualquer dos Poderes do Município ultrapassar os limites de 

que trata o artigo precedente, o chefe do Poder Executivo adotará as providências previstas no art. 23 da mencionada Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, com vistas a reduzi-la aos limites máximos permitidos por lei. 

Art. 25 - O projeto de lei orçamentária demonstrará, ainda, a estimativa da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado para o exercício financeiro de 2018, em valore correntes e em termos de percentual da receita 
corrente liquida, destacando-se, pelo menos, as relativas aos gastos com pessoal e encargos sociais. 

Parágrafo Único - As despesas com pessoal e encargos sociais do ano de 2018, não poderão ultrapassar, em 
percentual da receita corrente liquida, o montante estimado para o exercício de 2017, acrescido de até 25% (vinte e cinco por 
cento), se este for inferior ao limite estabelecido no inciso III do art. 20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

CAPITULO VI 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
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Art. 26 - A lei municipal, que concede ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributária, somente será 

aprovada se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. 
Art. 27 - Na estimativa do receitado projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas 

que objetivem alterar a legislação tributária municipal, as quais venham estar em tramitação na Câmara Municipal até a 
aprovação do orçamento de 2018. 

§ 1º - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei do orçamento: 
I. Serão identificadas as alterações propostas na legislação tributária e especificada a receita adicional esperada, 

em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; 
II. Será apresentada programação especial de despesas, condicionada à aprovação das respectivas alterações na 

legislação tributária. 
§ 2º - Caso a proposta de alteração na legislação tributária não seja aprovada, ou somente o seja parcialmente, até o 

envio do projeto de lei do orçamento para a sanção do Prefeito, de sorte que em decorrência disto não possam ser realizadas as 
receitas esperadas, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto executivo, até trinta dias após 
sanção da lei orçamentária. 

§ 3º - Também por decreto, a ser editado no mesmo prazo do parágrafo anterior, o Chefe do Executivo promoverá a 
substituição das fontes de recursos condicionadas, constantes do orçamento sancionado, decorrentes de alterações na legislação 
tributária municipal aprovada antes do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para sanção, pelas respectivas fontes de 
receita definitivas. 

§ 4º - Aplica-se ao disposto neste artigo às propostas de alteração na vinculação das receitas. 
CAPITULO VII 

DAS DIRETRIZES ESPECIFICAS DO 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. 28 - O orçamento da seguridade social compreenderá dotações destinadas a atender a ações nas áreas de saúde, 
previdência e assistência social e conterá, dentre outros, com recursos provenientes de: 

I - Contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município; 
II - Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde; 
III - Receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente o orçamento de que trata este 

artigo; 
IV - Convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos e entidades que integram o orçamento da seguridade social; 
V - Outras Receitas do Tesouro.         
Parágrafo Único - A concessão de benefícios previdenciários aos segurados dos Poderes do Município, seus órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, será consignada ao Regime Geral de Previdência (INSS) e à Autarquia IBPEM – 
Instituto Bananeirense de Previdência Municipal, integrantes do orçamento da seguridade social.  

CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A 

 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Art. 29 - A Lei Orçamentária de 2018 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para 

atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 15% das Receitas Correntes Líquidas apuradas 
até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF). 

Art. 30 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único 
da LRF). 

Art. 31 - 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). 

CAPITULO IX 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32 - Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Prefeito Municipal divulgará o cronograma 
mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação para o exercício de 2018. 

Art. 33 - Ocorrendo frustração das metas bimestrais de arrecadação, ou acaso seja necessária a limitação de 
empenho de dotações e da movimentação financeira, para se fazer face às metas de resultado primário, em observância aos 
princípios do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será fixado separadamente percentual de limitações para o 
conjunto de projetos ou de atividades orçados e calculados de forma proporcional à participação dos Poderes em cada um dos 
citados conjuntos, excluídos as despesas cuja execução se constitua obrigação constitucional legal, observando-se ainda: 

I. o Poder Executivo e a Mesa da Câmara Municipal determinarão por atos próprios a limitação de empenho; 
II. a limitação de empenho ou, simplesmente, limitação de despesas, deverá se dar no montante equivalente à 

diferença entre a receita arrecadada e a prevista até o bimestre; 
III. o Poder Executivo e a Mesa da Câmara Municipal limitarão suas despesas em valor proporcional à 

participação de cada um no montante das dotações relativas aos projetos, atividades ou operações especiais a serem afetados 
com a medida, na forma estabelecida no “caput” deste artigo; 

IV. as despesas com pessoal e encargos, bem como as referentes ao pagamento do principal e encargos da 
dívida, não serão objetos de limitação. 

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará à 
Mesa da Câmara, mediante apresentação de memória de cálculo, premissas, parâmetros e as justificativas do ato, o montante que 
caberá ao legislativo limitar seus empenhos e movimentações financeiras. 

Art. 34 - As ajudas financeiras e dotações concedidas a pessoas físicas, deverão processar-se de conformidade com lei 
municipal especifica. 

Art. 35 - É vedado consignar no orçamento municipal para 2018, dotações para subvenções econômicas, ressalvadas 
as que se destinam a incentivar atividades econômicas voltadas para a geração de emprego e renda, hipótese em que a execução 
da despesa deverá estar autorizada por lei especifica. 

Art. 36 - São vedados quaisquer procedimentos por parte dos ordenadores de despesas, visando à viabilidade a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 

Parágrafo Único – Caberá à contabilidade registar os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira, 
efetivamente ocorridos sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo. 
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Art. 37 - Não sendo sancionada e publicada a Lei Orçamentária Anual até 31 de dezembro do ano em curso, o 

orçamento referente às dotações relativas às atividades, projetos ou as operações especiais pertinentes aos objetivos e metas, 
previstos nos artigos 2º e 3º, desta Lei, podendo ser executados como proposto, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês. 

Art. 38 - O ANEXO DE METAS FISCAIS, anexo a esta Lei, estabelece para o exercício financeiro de 2018, as prioridades 
da administração na forma dos anexos abaixo discriminados: 

Anexo I - Metas Anuais; 
Anexo II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício aanterior; 
Anexo III -  Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores; 
Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; 
Anexo V -  Origem da aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos; 
Anexo VI -  Receitas e despesas previdenciárias do RPPS – NÃO EXISTE; 
Anexo VII - Estimativa e compensação da renúncia de receita; 
Anexo VIII -  Margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter ccontinuado. 

Art. 39 - O ANEXO DE RISCOS FISCAIS, anexo a esta Lei, estabelece para evidenciar passivos contingentes e outros 
riscos fiscais no decorrer do exercício de 2018. 

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 

LEI Nº 529/2017                                                                                                                                               SERRARIA, 19 DE JUNHO DE 2017.                                      
Dispõe sobre os direitos dos(as) estudantes 

universitários(as), cursistas técnicos(as) e/ou profissionalizantes 
quanto à utilização do transporte público escolar da cidade de 
Serraria-PB  e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - A presente lei regula o direito de todos os alunos(as), regularmente matriculados(as) em cursos superior (3° 
grau) e devidamente autorizados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), em cursos técnicos e/ou profissionalizantes, ao 
transporte municipal escolar gratuito 

Parágrafo Único - Passa a ser obrigatório o transporte gratuito de alunos(as) universitários(as), de cursos técnicos 
e/ou profissionalizantes da rede pública ou privada de Ensino, não oferecidos no Município de Serraria/PB. 

Art. 2º - O transporte escolar gratuito previsto nesta lei deve garantir ao aluno(a) o transporte pelo trajeto de ida, até 
a unidade de ensino onde estiver matriculado nas cidades de Bananeiras/PB, Campina Grande/PB ou Guarabira/PB e de volta à 
cidade de Serraria - PB. 

§1º - Deve-se estabelecer um ponto e horário comuns onde ocorrerá o embarque dos(as) usuários(as). 
§2° - O(a) aluno(a) terá a tolerância máxima de 15(quinze) minutos, a partir do horário pré-estabelecido, para 

encontrar-se no ponto comum de embarque. 
§3° - Os(as) alunos(as) deverão ser buscados pelo transporte escolar nas respectivas instituições de ensino no horário 

pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, o que deverá ser cumprido pelo(a) motorista condutor(a). 
I - O(a) aluno(a) deverá comunicar com antecedência ao(à) motorista condutor(a) qualquer alteração no 

horário de saída da instituição de ensino, em virtude de prova ou outro motivo justificável. 
Art. 3º - O serviço será posto à disposição somente dos(as) alunos(as) que residem no município de Serraria-PB e/ou 

em casos que seja feita cooperação técnica com municípios vizinhos. 
Parágrafo Único - O município poderá solicitar a participação voluntária dos beneficiários desta Lei, em suas 

respectivas áreas, para participação nos programas e projetos realizados pela Prefeitura. 
Art. 4º - É vedado, nos veículos de transporte escolar, transportar passageiros que não sejam estudantes, salvo 

acompanhantes para assistência aos(às) alunos(as), quando comprovada sua necessidade. 
Art. 5º - O(a) estudante deverá requerer os benefícios desta lei mediante ficha de inscrição devidamente preenchida 

e protocolada na Secretaria Municipal de Educação, comprovando ainda, a matrícula em escola de nível superior, técnico e/ou 
profissionalizante. 

§1º - No ato do cadastramento os(as) estudantes deverão apresentar os seguintes documentos à Secretaria 
Municipal de Educação:  

a) Comprovante de matrícula expedido pelo estabelecimento educacional; 
b) Comprovante de Residência;  
c) Cópia de documento de identificação com foto.   
§2º - O(a) aluno(a) que não efetuar o cadastro na Secretaria Municipal de Educação perderá o direto ao transporte 

de que trata esta lei. 
§3º - O(s) aluno(s) que se envolver (em) em algazarras ou ocasionarem danos aos veículos, durante o trajeto de 

translado de ida e volta, após apurada a culpa, perderá o direito concedido por um tempo determinado pela Secretaria Municipal 
de Educação. Além do ressarcimento, responderá a processo judicial por dano ao Património Público e, em caso de reincidência, 
perderá, em definitivo, o direito ao transporte de que trata esta lei. 

Art. 6º - Os benefícios desta lei somente serão concedidos caso haja demanda para o preenchimento de pelo menos 
50%(cinquenta por cento) da capacidade de lotação dos veículos coletivos disponíveis para o transporte dos(as) alunos(as). O 
transporte será disponibilizado aos(às) estudantes cuja distância da Instituição de Ensino não exceda 100(cem)km da sede do 
Município. 

§1º - O(a) aluno(a) que suspender a frequencia ao curso, por qualquer motivo, deverá comunicar à Secretaria 
Municipal de Educação no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

§2º - O(a) aluno(a) deverá solicitar à Unidade de Ensino onde se encontra matriculado(a) e apresentar à Secretaria 
Municipal de Ensino, trimestralmente, atestado de comparecimento, com frequência mínima de 80%. 

I - Caso não apresente ou se apresentar com índices inferiores ao previsto, durante 2(dois) trimestres consecutivos, 
terá suspenso, no trimestre subsequente, o direito ao transporte de que trata esta lei. 

Art. 7o - O serviço de transporte escolar, instituído por esta Lei será operado por condutor a) devidamente 
habilitado(a), conforme preceitua o Artigo 138 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de demais normas complementares 
referentes ao transporte de escolares a serem editadas pelo órgão competente do município, os veículos devem apresentar 
perfeito estado de funcionamento. 
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Parágrafo Único - Deverá ser procedida a avaliação técnica a respeito da condição e capacidade de cada veículo antes 

de ser procedida a liberação do mesmo para o transporte dos(as) estudantes a que se refere o presente artigo. 
Art. 8o - Além da observância das obrigações expressas no artigo anterior, bem como no Código Nacional de Trânsito 

e seu regulamento, é obrigação de todo(a) motorista: 

a) tratar com polidez e urbanidade os passageiros(as) do transporte escolar. 

b) não permitir excesso de lotação; 

c) cumprir rigorosamente os horários e itinerários estabelecidos; 

d) manter a higiene adequada no veículo; 

e) comunicar, imediatamente, à Secretaria Municipal de Educação qualquer anormalidade ocorrida; 

f) o zelar pela segurança dos(as) alunos(as). 
Art. 9o - Fica instituído o Controle Social do Programa de Transporte Coletivo Escolar do Município de Serraria, sem 

remuneração e de caráter consultivo, a ser formado com a seguinte representação: 

I - um(a) representante da Secretaria Municipal de Educação, a ser indicado(a) pelo(a) secretário(a) de educação; 

II - um(a) representante do Conselho Municipal de Educação, a ser indicado(a) pelo(a) respectivo(a) presidente; 

III - um(a) representante dos círculos de pais e mestres, como representação dos pais dos alunos(as), a convite 
do(a) secretário(a) de educação; 

IV- um(a) representante dos(as) alunos(as) de cada cidade Polo (Bananeiras, Campina Grande e Guarabira), 
indicado pela categoria; 

V- um(a) representante do Executivo Municipal, a ser indicado(a) pelo(a) Prefeito(a). 
Parágrafo Único - O funcionamento e atribuições do controle do transporte escolar serão determinados por ato do 

Poder Executivo, que será editado no prazo máximo de 60(sessenta) dias, a partir da publicação desta lei. O funcionamento e 
regulamentação do Controle Social de Transporte Coletivo Escolar do Município de Serraria deverão ser reformulados 
anualmente. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 

DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2017                                                                          SERRARIA, 19 DE JUNHO DE 2017. 
Nomeia os Membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar-CAE de Serraria. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, especialmente, pela Lei Federal nº. 11.947/2009, C/C Resolução 
FNDE Nº 38/2009 de 16 de julho de 2009, e 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 06/2013 nomeia os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Alimentação Escolar-CAE, com mandato previsto até 02 de julho de 2017; 

CONSIDERANDO que alguns membros do referido Conselho não mais fazem parte dos segmentos que 
representam, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar- CAE, 

para um mandato de (04) quatro anos, a partir desta data, conforme determina o art. 3º da Lei Municipal nº. 316/1997, de 21 de 
fevereiro de 1997, 

a)  Representantes do Poder Executivo Municipal 

 Titular: Robson Guilherme da Silva – CPF Nº 048.324.284-54 

 Suplente: Josefa Maria Costa – CPF Nº 023.043.314-67  
b) Representantes do Segmento da Área da Educação 

 Titular: Marinalva Lira de Sousa - CPF Nº 525.679.744-15 

 Suplente: Adriana de Oliveira da Silva Alves – CPF Nº 037.950.894-09 

 Titular: Laíse Carvalho César e Melo – CPF Nº 501.342.054-72 

 Suplente: Gilma de Oliveira Mendes da Silva– CPF Nº 048.812.564-24 
c) Representantes de Pais de Alunos 

 Titular: Eliza Oliveira da Silva – CPF Nº 033.678.714-60 

 Suplente: Gelma Cardoso de Araújo – CPF Nº 674.586.374-04 

 Titular: Maria de Fátima Vieira Barbosa – CPF Nº 893.380.144-87 

 Suplente: Marinalva das Neves da S. Martins – CPF Nº 991.960.774-68 
d) Representantes da Sociedade Civil 

 Titular: – Júlio Cesar do Patrocínio - CPF Nº 062.563.144-76 

 Suplente: João Batista Pinheiro de Andrade – CPF Nº 034.079.914-52 

 Titular: Rosilene Alves da Silva – CPF Nº 040.697.214-10 

 Suplente: Antonio Bezerra da Silva – CPF Nº 048.646.504-70 
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 

LEI Nº 530/2017                                                                                                                                              SERRARIA, 19 DE JUNHO DE 2017.                                      
Dispõe sobre criação de cargos de visitadores para 

atendimento, exclusivamente, junto ao Programa Primeira Infância no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e dá outras providências. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º. Ficam criados 04(quatro) cargos de agentes visitadores para atender o objetivo do Programa Primeira 

Infância no Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Município de Serraria/PB, de acordo com o que determina o art. 4º, 
inciso I, da Resolução n.º 19, de 24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social. 

Art. 2º. O vencimento do cargo comissionado de Agente Visitador, criado por esta lei, será no valor do salário 
mínimo vigente. 

CARGOS COMISSIONADOS N.º CARGOS CRIADOS CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

AGENTE VISITADOR 04 40h R$ 937,00 

SUPERVISOR 01 40h R$ 1.405,00 

Art. 3º. Compete ao agente visitador o atendimento domiciliar às famílias, por meio de atividades específicas, 
como:  

I - Realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as e capacitando-as para realizar as atividades de 
estimulação para o desenvolvimento integral da criança, desde a gestação;  

II - Orientar as famílias sobre as atividades e estimulação adequadas a partir do diagnóstico;  
III - Acompanhar e controlar a qualidade das ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às crianças 

e as ações realizadas pelas gestantes;  
IV - Planejar e executar seu cronograma de visitas às famílias; 
V - Comunicar a autoridade competente a identificação de suspeita da violência doméstica a crianças; 
VI - Preencher documentos, elaborar relatórios; 
VII - Demais atividades correlatas ao cargo.  
Art. 4º. Compete ao Supervisor: 

I - Controlar a operacionalização dos processos administrativos; 
II - Participar da elaboração da política de desenvolvimento do programa, colaborando com informações, sugestões e 
experiências, a fim de contribuir para a definição de objetivos gerais e específicos; 
III - Demais atividades correlatas ao cargo. 

Art. 5º. A extinção em âmbito federal, estadual ou municipal do Programa Primeira Infância no SUAS será causa 
de rescisão imediata da contratação e extinção dos empregos públicos criados por esta lei. 

Art. 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presente correrão a conta das dotações orçamentárias 
especificas. 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 

LEI Nº 531/2017                                                                                                                                               SERRARIA, 19 DE JUNHO DE 2017.                                      
Autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal 

abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 96.000,00 
(noventa e seis mil reais) para o fim que especifica, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de Crédito Adicional Especial, no 
Orçamento do Município, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), destinados a cobrir insuficiência de dotação 
orçamentária e destinados a atender ao desenvolvimento das ações do Programa Primeira Infância no SUAS (criança feliz), no 
presente exercício nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 40 e 43.                           

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei terão a seguinte classificação funcional programática: 

2.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

    08 Assistência Social   

243 Assistência à Criança e ao Adolescente   

0003 Assistência Comunitária   

2050 Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz   

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado R$ 30.000,00 

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 10.000,00    

3.3.90.14.00 Diárias Civil R$ 3.000,00 

3.3.90.30.00 Material de consumo R$ 18.500,00 

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.500,00 

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Física R$ 10.000,00 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa, Jurídica R$ 23.000,00 

 TOTAL R$ 96.000,00 

Art. 3º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, utilizando como fontes aquelas preconizadas no artigo 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964.   

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação e publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN005/2017 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 
Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2017, que objetiva: Contratações artísticas: Forró de Mala 
e Cuia, Naldinho do Acordeon e Forró Kobiçado e o Grupo Os Fulanos, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, que será 
comemorado nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano em praça pública deste Município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA 35043156449 - R$ 3.500,00; JADER RODOLPHO 
FINAMORE 30112218806 - R$ 4.000,00; JOSE EDSON CORREIA - ME - R$ 6.000,00. 

Serraria - PB, 19 de Junho de 2017. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA – Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Contratações artísticas: Forró de Mala e Cuia, Naldinho do Acordeon e Forró Kobiçado e o Grupo Os Fulanos, para 
abrilhantar a Tradicional Festa de São João, que será comemorado nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano em praça pública 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2017. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e 
TRIBUTOS: 09.00 - SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS 13.392.0002.2050 - Manutenção das Atividades de 
Eventos Artísticas e Culturais 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00032/2017 - 19.06.17 - JOSE EDSON 
CORREIA - ME - R$ 6.000,00; CT Nº 00033/2017 - 19.06.17 - JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 - R$ 4.000,00; CT Nº 
00034/2017 - 19.06.17 - ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA 35043156449 - R$ 3.500,00. 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2017. OBJETO: Contratações artísticas: Forró de Mala e Cuia, Naldinho do Acordeon 
e Forró Kobiçado e o Grupo Os Fulanos, para abrilhantar a Tradicional Festa de São João, que será comemorado nos dias 23 e 24 
de junho do corrente ano em praça pública deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Sec. Munic. Educação, Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19/06/2017. 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PORTARIA CONJUNTA nº 01/2017, de 14 de junho de 2017. 

Dispõe sobre a convocação ordinária da IV Conferência Municipal de 
Assistência Socialdo Município de Serraria/PBe dá outras providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, em conjunto com a 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
necessidade de avaliação da situação atual e avanços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como a propositura de 
diretrizes visando o aperfeiçoamento do Sistema, de acordo com o disposto no inciso VI do artigo 18 da Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, 

RESOLVE: 
Art. 1º CONVOCAR ordinariamente a V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com a atribuição de 

avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. 
Art. 2º A IV Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no Clube Recreativo Serrariense, Rua Pedro 

Gondim, s/n, no dia 11 de julho de 2017. 
Art. 3º A IV Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema "Garantia de direitos no fortalecimento 

do SUAS". 
Art. 4º A Comissão Organizadora coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS, com composição paritária dos representantes do Governo e da Sociedade Civil, definida em Resolução do CMAS, será 
responsável pela organização da IV Conferência Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Único - Apoiarão a organização da Conferência unidades vinculadas a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, bem como as demais Secretarias Municipais. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Petronio de Freitas Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 
Josefa Maria da Costa 

PRESIDENTE DO CMAS 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei n

o
 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
No - Termo Aditivo: 006. Ref: Tomada de Preços 01.2014. Objeto: prorrogação por mais 90 (noventa) dias, contados do termino do 
prazo de vigência do quinto termo aditivo datado de 24/03/2017 e com termino de vigência em 30/06/2017, celebrado 
inicialmente entre as partes objetivando a executar serviços na construção de uma quadra poliesportiva escolar coberta, no 
âmbito do PAC 2. Contratante: Prefeitura Municipal de Serraria - Petrônio de Freitas Silva - Prefeito. Contratado: Construtora e 
Serviços Exclusiva Ltda - ME, CNPJ: 17.809.782/0001-07 - Roberto Rivelino Claudino de Sousa - sócio administrador. Justificativa: 
Devido à correção de algumas inconformidades e execução do projeto de acessibilidade em andamento, conforme Justificativa 
Técnica da Engenheira Fiscalizadora. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 23/06/2017. 
Nova vigência do contrato com 6º Termo Aditivo: 01/10/2017. 

 

Última Pagina do DOM  nº 128 – quarta-feira – 28 de Junho de 2017. 

 
                                                                                              Autenticação 



Ano XVIII - Edição nº 129 – quinta-feira – 29 de Junho de 2017 

 
ESTADO DA PARAÍBA 
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Não há Demandas a Publicar. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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