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LEI MUNICIPAL Nº 1.937/2019 

 

AUTORIZA O 

REMANEJAMENTO, A 

TRANSPOSIÇÃO E A 

TRANSFERÊNCIA DE FONTES 

DE RECURSOS DAS DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

CONSTANTES DA LEI N° 1.892 - 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

PARA 2019, ATÉ O LIMITE DE 

30% DE SUPLEMENTAÇÃO, E 

ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTA 

RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar o 

remanejamento, transposição e transferência de dotações 

por anulação de dotação de um órgão para outro, de uma 

categoria de programação para outra, e ainda de uma fonte 

de recurso para outro, até o limite de 30% (trinta por cento) 

de suplementação por anulação de dotação sobre o valor 

do orçamento do exercício de 2019, conforme Lei 

Municipal n° 1.892, e de acordo com o Inciso VI, Art. 167, 

da Constituição Federal e artigo 66 da Lei 4.320/64. 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se como: 

 

I - Remanejamento: movimentação de dotações de um 

órgão para outro decorrente de reformas administrativas, 

alteração na estrutura organizacional, bem como 

necessidades orçamentárias do órgão; 

 

II - Transposição: autorização para transferências de 

saldo de dotações orçamentárias, de categorias 

econômicas diferentes bem como de programas 

deferentes; 

 

III - Transferências: autorizações para suplementações 

orçamentárias dentro da mesma categoria econômica, 

grupo de natureza da despesa, ou elemento econômico 

(desdobramento). 

 

Art. 3º A autorização contida no caput do Art. 1º desta Lei 

permitirá que o Prefeito Municipal, respeitadas as demais 

normas constitucionais, possa efetuar: 

 

I - remanejamento e suplementação de dotações 

orçamentárias com a finalidade de ajustar os orçamentos 

de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de 

recursos o previsto no inciso III, do § 1º do Art. 43 da Lei 

nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações 

orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados;  

 

II - remanejamento e suplementação de dotações 

orçamentárias em caso de movimentação de pessoal de 

uma unidade orçamentária para outra;  

 

III - transposição de recursos de uma unidade 

orçamentária para outra, ou de uma categoria de 

programação para outra. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, com seus efeitos orçamentários, contábeis, 

financeiros e patrimoniais a 1º de janeiro de 2019, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita, Estado 

da Paraíba, em 19 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 

 

 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI Nº 050/2019 

INTERESSADO: Prefeito Municipal 

ASSUNTO: Veto Total do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito de Santa Rita ao Projeto de Lei nº 050/2019. 

Poder Legislativo. 

 

Do: Prefeito de Santa Rita 

Ao: Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Senhor Presidente e demais Pares dessa Augusta Casa 

Legislativa, 

 

O Chefe do Poder Executivo Municipal vem pelo presente 

negar parcialmente aquiescência à formação da Lei, 

fundado na inconstitucionalidade do art. 3º do Projeto de 

Lei abaixo: 

 

Projeto de Lei nº 050/2019, que institui a Semana 

Municipal de Combate à Intolerância Religiosa no âmbito 

do Município de Santa Rita–PB.  

 

Justificativa do Veto Parcial: Manifesto afronta ao 

princípio da separação entre os poderes. 

 

   Preliminarmente, a matéria de fundo insere-se na 

competência local, não havendo qualquer óbice à 

proposta. A proposição encontra respaldo no que diz 

respeito à autonomia e à competência legislativa do 

Município, insculpidas no artigo 18 da Constituição 

Federal de 1988, que garante a autonomia a este ente, bem 

como no artigo 30 da CF/88, e o artigo 5º, I da Lei 

Orgânica do Município que garantem a autoadministração 

e a autolegislação, contemplando o conjunto de 

competências materiais e legislativas previstas na 

Constituição Federal para os Municípios. Os referidos 

artigos 30, I, da Constituição Federal de 1988 e o artigo 5º, 

I, da Lei Orgânica do Município, respectivamente, 

dispõem que: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

Art. 5º. Ao Município compete prover a tudo quanto diga 

respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 

população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as 

seguintes atribuições:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

A instituição de datas a serem celebradas no âmbito 

municipal é assunto de interesse local, verificando-se 

que a proposta legislativa ora em análise encontra-se ao 

abrigo do comando constitucional que estabelece a 

competência legislativa ao Município, não havendo, 

portanto, sob esse prisma, óbice material no Projeto de Lei 

n.º 50/2019 de autoria do Vereador Gilcleide Lopes 

Barbosa. 

Em relação aos dispositivos 1º e 2º  que pretendem incluir 

a “Semana Municipal de Combate à Intolerância 

Religiosa” no calendário municipal de eventos, 

particularmente aqui em Santa Rita, ante a ausência 

de legislação regulamentar, a fixação de datas ou 

eventos no calendário municipal é tratada como um 

daqueles “assunto de interesse local” que o Município 

tem competência para dispor – com ampla liberdade – no 

termos da Lei Orgânica, especificamente no seu art. 5º, I. 

A fixação de datas e eventos dos calendários municipais 

são reservados à lei, lei cuja  iniciativa compete ao Prefeito 

e qualquer Vereador cujo quorum de aprovação é de 

maioria simples.  

Em que pese o art. 3º, da proposição, nada impede, 

entretanto, iniciativa parlamentar no sentido de instituir a 

celebração em si, com previsão de objetivos específicos, 

desde que não imponha ou autorize medidas que já são 

inerentes ao Poder Executivo, no que tange à organização 

administrativa, da forma que foi colada, resta 

caracterizada a afronta ao princípio da separação 

entre os poderes, insculpido no art. 2º da Constituição 

Federal, bem como o art. 28, IV da Lei Orgânica do 

Município, respectivamente, in verbis: 

 

Art. 2º  São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

Art. 28 Compete privativamente ao Prefeito Municipal à 

iniciativa das leis que versem sobre: 

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 

Administração do Município. 

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores 

Vereadores, é que, à luz do regramento previsto no art. 56, 

inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o 

VETO parcial do Projeto de Lei nº 050/2019, vetando 

especificamente o art. 3º, devolvendo a matéria ao 

necessário reexame dessa Egrégia Casa Legislativa, no 

aguardo de que, a partir de nova apreciação, as razões 

apresentadas possam ser acolhidas, com a manutenção do 

presente veto. 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar 

parcialmente o Projeto de Lei nº 050/2019, o qual ora 

submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da 

Câmara de Vereadores. 

 

Santa Rita-PB, em 12 de dezembro de 2019. 

 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Municipal 

 

 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI Nº 054/2019 

INTERESSADO: Prefeito Constitucional do Município 

de Santa Rita - PB 

ASSUNTO: Veto Parcial do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito de Santa Rita ao Projeto de Lei nº 054/2019. 

Poder Legislativo. 

 

Do: Prefeito de Santa Rita 

Ao: Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Senhor Presidente e demais Pares dessa Augusta Casa 

Legislativa, 

 

O Chefe do Poder Executivo Municipal vem pelo presente 

negar aquiescência à formação do inciso I do artigo 1° do 

Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo n° 

054/2019, fundado na inconstitucionalidade dessa norma 

constantes no Projeto de Lei abaixo: 

 

Projeto de Lei nº 054/2019, que institui a Semana de 

Artes Marciais no Município e Dá Outras Providências.  

 

Justificativa do Veto Parcial: Manifesta 

Inconstitucionalidade. Violação à competência privativa 

do Prefeito. Interferência sobre a organização 

administrativa. Afronta ao princípio da separação entre os 

poderes. 

 

Inicialmente, verifica-se que o Projeto de Lei em questão 

dispõe sobre a criação de uma Semana de Artes Marciais 

no Município, a qual deverá ser realizada anualmente no 

período de 21 a 27 de setembro, conforme dispõe o caput 

do artigo 1°, in verbis:  

 

Art. 1° - Fica instituído os dias de 21 a 27 de setembro a 

“SEMANA DE ARTES MARCIAIS” como evento 

esportivo, educacional, social e cultural, a ser realizado 

anualmente neste Município.   

 

A criação desta norma decorre do fato que, assim como 

outras atividades, as artes marciais são instrumentos de 

educação e socialização para crianças, jovens e adultos do 

Município. De modo que criou-se a necessidade de 

incentivar a prática deste esporte, que é fonte de renovação 

da saúde física e mental. 

 

Verifica-se que esta matéria insere-se na competência 

local, não havendo qualquer óbice à proposta. A 

proposição encontra respaldo no que diz respeito à 

autonomia e à competência legislativa do Município, 

insculpidas no artigo 18 da Constituição Federal de 1988, 

que garante a autonomia a este ente, bem como no artigo 

30 da CF/88, e o artigo 5º, I da Lei Orgânica do Município 

que garantem a autoadministração e a autolegislação, 

contemplando o conjunto de competências materiais e 

legislativas previstas na Constituição Federal para os 

Municípios.  

 

Os referidos artigos 30, I, da Constituição Federal de 1988 

e o artigo 5º, I, da Lei Orgânica do Município, 
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respectivamente, dispõem que:  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre 

assuntos de interesse local; (...)  

 

Art. 5º. Ao Município compete prover a tudo quanto diga 

respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua 

população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as 

seguintes atribuições:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

 

A instituição de datas a serem celebradas no âmbito 

municipal é assunto de interesse local, verificando-se que 

a proposta legislativa ora em análise encontra-se ao abrigo 

do comando constitucional que estabelece a competência 

legislativa ao Município, não havendo, portanto, sob esse 

prisma, óbice material no Projeto de Lei n.º 054/2019 de 

autoria do Vereador Gilcleide Barbosa Lopes. 

 

Todavia, ainda que se reconheça a necessidade de 

formulação dessa norma, bem como a possibilidade de 

propositura por parte dos vereadores, houve a elaboração 

de um dispositivo no texto normativo aprovado por esta 

Casa Legislativa que se revela como inconstitucional, 

contrariando de maneira frontal os mais primários 

princípios que regem o nosso ordenamento jurídico. 

 

Nesse sentido, ao analisar o inciso I do artigo 1° do 

projeto, verifica-se que se atribuiu a Secretaria Municipal 

de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer juntamente com a 

Secretaria Municipal de Educação competência para 

estruturação e organização dos eventos previstos na lei, 

veja-se:  

 

I- Fica a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto, Turismo e Lazer juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação e estruturação e organização dos 

eventos previstos nesta Lei.  

  

Cumpre observar que o art. 28 da Lei Orgânica do 

Município estabelece que caberá ao Prefeito Municipal à 

iniciativa de leis que versem sobre:  

 

Art. 28 – Compete privativamente ao Prefeito Municipal 

à iniciativa das leis que versem sobre: 

I- regime jurídico dos servidores; 

II- criação de cargos, empregos e funções na 

administração direta e autárquica do Município, ou 

aumento de sua remuneração, salvo Poder Legislativo; 

III- orçamento anual, diretrizes orçamentarias e planos 

plurianual; 

IV- criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 

Administração do Município. 

 

Com efeito, compete privativamente ao Prefeito 

Municipal à iniciativa de leis que versem sobre a criação, 

estruturação e atribuições dos órgão da Administração do 

Município, isto é, caberá unicamente ao Prefeito criar leis 

que versem sobre a Organização Administrativa do 

Município, de modo que não poderia lei de iniciativa da 

Câmara Municipal atribuir competências para as 

Secretarias do Município.  

 

Desse modo, devido ao fato do Projeto de Lei versar sobre 

esta matéria, qual seja atribuir competência para a 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Turismo e 

Lazer juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação desenvolverem a estruturação e organização 

dos eventos previstos na lei, há clara violação à 

competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, 

tornando o inciso I do artigo 1° do projeto 

inconstitucional.  

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores 

Vereadores, é que, à luz do regramento previsto no art. 56, 

inciso IV e § 2º, do art. 32, da Lei Orgânica Municipal, 

apresento o VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 

054/2019, vetando especificamente, o seguinte 

dispositivo: inciso I do artigo 1°.  

 

 Assim, devolve-se a matéria ao necessário reexame dessa 

Egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir de 

nova apreciação, as razões apresentadas possam ser 

acolhidas, com a manutenção do presente veto parcial. 

 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar 

parcialmente o Projeto de Lei nº 054/2019, o qual ora 

submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da 

Câmara de Vereadores. 

 

Santa Rita, em 12 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Municipal 

 

 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI Nº 055/2019 

INTERESSADO: Prefeito Municipal 

ASSUNTO: Veto total do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

de Santa Rita ao Projeto de Lei nº 055/2019. Poder 

Legislativo. 

 

Do: Prefeito de Santa Rita 

Ao: Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Senhor Presidente e demais Pares dessa Augusta Casa 

Legislativa, 

 

O Chefe do Poder Executivo Municipal vem pelo presente 

negar aquiescência à formação da Lei, fundado na 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei abaixo: 

 

Projeto de Lei nº 055/2019, que institui a obrigatoriedade 

de monitoramento eletrônico nas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Santa Rita. 

 

Justificativa do Veto: Manifesta Inconstitucionalidade. 

Ofensa à independência e harmonia dos poderes 

Legislativo e Executivo. Criação de novas atribuições de 

órgãos da Administração do Município. Criação de novas 

despesas à Edilidade. Incompatibilidade com o Plano 

Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). Incompatibilidades com a Lei Orgânica 

Municipal. 

 

Verifica-se que o Projeto de Lei 055/2019, que institui a 

obrigatoriedade de monitoramento eletrônico nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Santa Rita, apesar de 

extremamente louvável, apresenta vícios materiais e de 

inconstitucionalidade. 
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Ocorre que a criação de lei municipal, por parte do Poder 

Legislativo, obrigando o Executivo Municipal a arcar 

com custos que gerarão aumento de despesa, invadindo, 

pois, a esfera da iniciativa legislativa reservada ao Chefe 

do Poder Executivo, com a consequente violação do 

princípio da independência e harmonia dos Poderes, 

previsto no artigo 2º da Constituição Federal, no artigo 6º, 

“caput”, da Constituição Estadual e no art. 8º da Lei 

Orgânica Municipal. 

 

Tal constatação fica clara por meio da simples leitura do 

art. 3º do Projeto de lei em análise, que assim dispõe: 

 

Art. 3º Cada unidade escolar terá, no mínimo, duas 

câmeras de segurança com recurso de gravação que 

registrem permanentemente as suas áreas de acesso e 

principais instalações internas. 

 

Além disso, o referido projeto de lei invadiu a esfera 

reservada privativamente à Administração para disciplina 

do funcionamento de órgãos subordinados ao Chefe do 

Poder Executivo, dispondo sobre novas atribuições das 

Secretarias Municipais de Educação (SME) e de 

Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação 

(SEPLAN). 

 

Além do próprio projeto que institui a obrigatoriedade de 

instalação de equipamentos de monitoramento eletrônico 

nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Santa Rita 

(art. 1º), o que ficaria a cargo da SME, o art. 4º ainda inclui 

atribuições à SEPLAN. Vejamos: 

 

Art. 4º Fica a Secretaria de Planejamento do Município de 

Santa Rita autorizada a desenvolver conjuntamente com a 

Secretaria de Educação os estudos preliminares, projeto, 

proposta final e plano de execução. 

 

Desta forma, verifica-se a inconstitucionalidade na 

proposição em comento, na medida em que há ofensa ao 

art. 2º da Constituição Federal, ao artigo 6º da 

Constituição do Estado da Paraíba e ao art. 8º da Lei 

Orgânica Municipal, visto que os Poderes Legislativo e 

Executivo são independentes e harmônicos entre si. 

 

Atendendo ao princípio constitucional, os artigos 28º, 31º 

e 56º, todos da Lei Orgânica deste Município prescrevem: 

 

Art. 28. Compete privativamente ao Prefeito Municipal a 

iniciativa das leis que versem sobre: 

I - regime jurídico dos servidores; 

II - criação de cargos, empregos e funções na 

administração direta e autárquica do município, ou 

aumento de sua remuneração, salvo Poder Legislativo; 

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e planos 

plurianual; 

IV - criação, estruturação e atribuição dos órgãos da 

Administração do Município; 

 

Art. 31. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

I - nos projetos de iniciativa do Prefeito Municipal, 

ressalvados, neste caso, os projetos da maioria de leis 

orçamentárias; 

II - nos projetos sobre organização dos serviços 

administrativos da Câmara Municipal; 

 

Art. 56. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: 

I - a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta 

Lei Orgânica; 

(...) 

IV - Vetar, no todo ou em parte, projetos de Lei aprovados 

pela Câmara de interesse do Poder Executivo; 

 

Sobre iniciativa de leis sobre aumento de despesa, o 

entendimento supra encontra-se em consonância no 

Supremo Tribunal Federal, sendo que, sobre o tema, assim 

se pronunciou o Ministro Celso de Mello na ADIN nº 352 

– DF: 

 

“Ora restado vedado ao legislador iniciar processo 

legislativo que importe na alteração do orçamento, 

indiscutível que também lhe resta proibido legislar sobre 

qualquer matéria que implique na necessidade de 

efetivação da dita alteração. A criação de nova despesa 

para o Estado, sem a existência de recursos orçamentários 

específicos para cobri-la, obriga a alteração do orçamento, 

matéria de iniciativa do Executivo.” (RTJ 133/ 1.044) 

(Grifou-se) 

 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado 

do Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da 

Música Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e 

Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria de 

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. 

Precedentes. 6. Exigência de consignação de dotação 

orçamentária para execução da lei. 7. Matéria de iniciativa 

do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.” 

(LEXSTF v. 29, n. 338, p. 46) (Grifou-se) 

 

Neste sentido, segue a jurisprudência sobre a iniciativa de 

leis que tratam sobre criação de atribuições dos órgãos da 

administração pública: 

 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE 

ATRIBUI TAREFAS AO DETRAN/ES, DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR: 

INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F, art. 61, § 1°, n, 

e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito Santo. I. 

- É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a proposta 

de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de 

órgãos da administração pública: C.F, art. 61, § 1°, II, e, 

art. 84, II e VI. II. - As regras do processo legislativo 

federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa 

reservada, são normas de observância obrigatória pelos 

Estados-membros. III. - Precedentes do STF. IV - Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 

(STF, ADI 2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Carlos Velloso, 20-03-2003, v.u.) 
 

“É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo 

(mediante projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por 

meio de decreto) na elaboração de normas que de alguma 

forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à 

estrutura administrativa de determinada unidade da 

Federação.” (STF, ADI 3.254-ES, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Ellen Gracie, 16-11-2005, v.u., DJ 02-12-2005, p. 

02) 
 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Ajuizamento pelo 
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Prefeito de São José do Rio Preto - Lei Municipal 

n°10.241/08 cria o serviço de fisioterapia e terapia 

ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina 

que as despesas decorrentes 'correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário' - Matéria afeta à administração pública, cuja 

gestão é de competência do Prefeito - Vício de iniciativa 

configurado - Criação, ademais, de despesas sem a devida 

previsão de recursos - Inadmissibilidade - Violação dos 

artigos 5° e 25, ambos da Constituição Estadual - 

Inconstitucionalidade da lei configurada - Ação 

procedente” (STF - ADI 172.331-0/1-00, Órgão 

Especial, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, v.u., 

22-04-2009) 
 

E como exposto, o projeto de lei em análise invade, ainda, 

a denominada reserva de Administração, consoante já 

decidido: 

 

“RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO 

DE PODERES. - O princípio constitucional da reserva de 

administração impede a ingerência normativa do Poder 

Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 

administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 

matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de 

revisão dos atos administrativos emanados do Poder 

Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder 

Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da 

separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter 

administrativo que tenham sido editados pelo Poder 

Executivo, no estrito desempenho de suas privativas 

atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando 

efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o 

princípio da divisão funcional do poder, representa 

comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e 

importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que 

não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos 

limites que definem o exercício de suas prerrogativas 

institucionais.” (STF, ADI-MC 2.364-AL, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-

2001, p. 23) 
 

Desta feita, o Projeto de Lei nº 055/2019 aprovado por esta 

Casa Legislativa é manifestamente inconstitucional, uma 

vez que cria novas despesas para a edilidade, reduzindo 

drasticamente a mobilidade orçamentária necessária à 

condução da administração municipal, e disciplina novas 

atribuições de órgãos subordinados ao Chefe do Poder 

Executivo, contrariando, portanto, os mais primários 

princípios que regem nosso ordenamento jurídico. 

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores 

Vereadores, é que, à luz do regramento previsto no art. 56, 

inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o 

VETO TOTAL ao do Projeto de Lei nº 055/2019 

aprovado, devolvendo a matéria ao necessário reexame 

dessa Egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir 

de nova apreciação, as razões apresentadas possam ser 

acolhidas, com a manutenção do presente veto. 

 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar 

o Projeto de Lei nº 055/2019, o qual ora submeto à elevada 

apreciação dos Senhores Membros da Câmara de 

Vereadores. 

 

Santa Rita-PB, em 12 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Municipal 

 

 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI Nº 056/2019 

INTERESSADO: Prefeito Municipal 

ASSUNTO: Veto total do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

de Santa Rita ao Projeto de Lei nº 056/2019. Poder 

Legislativo. 

 

Do: Prefeito de Santa Rita 

Ao: Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Senhor Presidente e demais Pares dessa Augusta Casa 

Legislativa, 

 

O Chefe do Poder Executivo Municipal vem pelo presente 

negar aquiescência à formação da Lei, fundado na 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei abaixo: 

 

Projeto de Lei nº 056/2019, que dispõe sobre a 

autorização para doação dos lotes do Conjunto Novo 

Jardim Planalto, nesta cidade. 

 

Justificativa do Veto: Manifesta Inconstitucionalidade. 

Ofensa à independência e harmonia dos poderes 

Legislativo e Executivo. Vício formal de iniciativa e vício 

material. 

 

Verifica-se que o Projeto de Lei 056/2019, autoriza o 

Poder Executivo a doar lotes no Conjunto Novo Jardim 

Planalto, apesar de extremamente louvável, apresenta 

vícios de inconstitucionalidade formal e material. 

 

Inicialmente, sobre os bens públicos municipais, os art. 71 

da Lei Orgânica do Município de Santa Rita assim 

dispõem: 

 

Art. 71 – Compete ao Prefeito Municipal à 

administração dos bens municipais, respeitada a 

competência da Câmara Municipal quanto àqueles 

empregados nos serviços desta. (...) (Grifo nosso) 

 

No mesmo sentido é o art. 56, XXIV da Lei Orgânica 

municipal, que prevê que é de competência do Prefeito 

dispor sobre alienação de bens do município. Veja-se: 

 

Art. 56 – Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: 

(...) 

XXIV- providenciar sobre a administração dos bens 

do município e sua alienação, na forma da lei, mediante 

autorização prévia da Câmara; 

(Grifo nosso) 

 

Desse modo, analisando-se a legalidade quanto à 

propositura, verifica-se o vício de iniciativa, vez que, nos 

exatos termos da Lei Orgânica Municipal, compete 

PRIVATIVAMENTE ao Prefeito dispor sobre os bens 

municipais. 

 

Frise-se que dentre as atribuições da Câmara de 

Vereadores está a de autorizar a concessão de serviços 

públicos, a concessão de direito real de uso de bens 
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municipais e a concessão administrativa de uso de bens 

municipais, nos termos do art. 11, incisos, VII e VIII, da 

Lei Orgânica do Município de Santa Rita, que assim 

dispõe: 

 

Art. 11 – Compete à Câmara Municipal, com a sanção do 

prefeito, dispor dobre todas as matérias de competência do 

Município e, especialmente: 

(...) 

IX- autorizar a alienação de bens imóveis; 

 

Entretanto, tendo em vista o fato de que o projeto de lei 

que ora se analisa vulnera o princípio da independência e 

harmonia dos Poderes, previsto no artigo 2º da Cons-

tituição Federal e no artigo 6º, “caput”, da Constituição 

Estadual, já que autoriza o Executivo a doar bens públicos, 

constata-se vício de iniciativa a justificar o veto, vez que 

caberia à casa legislativa apenas a autorização da 

alienação dos bens municipais, devendo a propositura 

partir do Chefe do Executivo. 

 

Assim, a matéria versada no projeto em questão é de 

interesse local, aliado ao fato de que a sua iniciativa 

compete ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 5, IX, 

c/c 56, XXIV da Lei Orgânica Municipal, além de não se 

enquadrar, nos termos do art. 12 desta lei, no rol dos 

assuntos de competência privativa da Câmara. 

 

Ultrapassada a análise quanto à iniciativa do projeto de lei, 

passa-se à apreciação de seu conteúdo.  

 

O art. 17 da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666/1993 

dispõe sobre a alienação de bens públicos: 

 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração 

Pública, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e 

obedecerá às seguintes normas:  

I – quando imóveis, dependerá de autorização 

legislativa para órgãos da administração direta e 

entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 

inclusive as entidades paraestatais, dependerá de 

avaliação prévia e de licitação na modalidade de 

concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:  

(...) 

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera de 

governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;   

(…)  

§4° A doação com encargo será licitada e de seu 

instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, 

o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, 

sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a 

licitação no caso de interesse público devidamente 

justificado; (grifo nosso) 

 

A regra de inalienabilidade de bens públicos imóveis por 

doação a particulares, constante do art. 17, I, b, da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, mostra-se 

inconstitucional com relação aos Estados e aos 

Municípios, inclusive com medida cautelar nesse sentido 

já proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, ADI 

n. 927, sendo aplicável, assim, somente à União. 

 

Ou seja, é possível observar que a doação de bem público 

imóvel municipal é permitida legalmente, conforme o art. 

17, §4º, da Lei 8.666/1993, e pode ser feita sem a 

realização de licitação pública, caso o município cumpra 

alguns requisitos: 

 Autorização legislativa; 

 Avaliação prévia do bem; 

 Interesse público devidamente justificado. 
 

É regra pacificamente adotada pela jurisprudência de que 

não pode haver doação de imóveis públicos sem a 

previsão de encargos de interesse público a serem 

cumpridos pelo donatário em um prazo predeterminado 

em lei, sob pena de reversão ao poder público. 

 

Assim, a lei autorizativa deverá conter o (a) interesse 

social devidamente justificado, assim como a (b) 

avaliação prévia do terreno que será doado, (c) os encargos 

que a donatária terá que cumprir e o (d) prazo para 

cumprimento da finalidade ou utilização do bem público 

doado ao particular. 

 

Portanto, além de sofrer de vício de iniciativa, o projeto 

possui vício material, haja vista que para dispor sobre 

doação de bens públicos a lei precisa cumprir todos esses 

requisitos, o que não ocorreu, haja vista que não houve 

avaliação prévia do bem e a justificação do interesse 

público.  

 

Por todo o exposto, Senhor Presidente e Senhores 

Vereadores, é que, à luz do regramento previsto no art. 56, 

IV da Lei Orgânica Municipal, apresentamos o VETO 

TOTAL ao do Projeto de Lei nº 056/2019, devolvendo 

a matéria ao necessário reexame dessa Egrégia Casa 

Legislativa, no aguardo de que, a partir de nova 

apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas, 

com a manutenção do presente veto. 

 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar 

totalmente o Projeto de Lei nº 056/2019, o qual ora 

submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da 

Câmara de Vereadores. 

 

Santa Rita-PB, em 12 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Municipal 

 

 

PORTARIA Nº. 390/2019 

 

Dispõe sobre exoneração de servidor 

efetivo e adota outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município e com base na Lei Complementar nº 16/2018 

de 06 de julho de 2018, e Processo Administrativo n° 

493/2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido, a Senhora Wilbsan Cordeiro 

de Sousa Tito, do cargo de Assistente Social, matrícula 

funcional 9001756, com lotação fixada na Secretaria de 
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Saúde do Município de Santa Rita – PB. 

 

Art. 2º Esta portaria tem seus efeitos retroativos a data de 

um de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

Santa Rita-PB, 20 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A.Panta 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº. 391/2019 

 

Dispõe sobre exoneração de servidor 

efetivo e adota outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município e com base na Lei Complementar nº 16/2018 

de 06 de julho de 2018, e Processo Administrativo n° 

493/2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido, a Senhora Silvânia Oliveira 

dos Santos Silva, do cargo de Agente Comunitário de 

Saúde, matrícula funcional 20130540, com lotação fixada 

na Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita – PB. 

 

Art. 2º Esta portaria tem seus efeitos retroativos a data de 

um de dezembro de dois mil e dezenove. 

 

Santa Rita-PB, 20 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A.Panta 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº. 392/2019 

 

Dispõe sobre exoneração de servidor 

efetivo e adota outras providências. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, Estado da Paraíba, no 

uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do 

Município e com base na Lei Complementar nº 16/2018 

de 06 de julho de 2018, e Processo Administrativo n° 

493/2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido, o Senhor Shalon Correia 

Barbosa, do cargo de Professor P2-Inglês (Zona 

Urbana), matrícula funcional 0051882, com lotação 

fixada na Secretaria de Educação do Município de Santa 

Rita – PB. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Santa Rita-PB, 20 de dezembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A.Panta 

Prefeito 

 

 

VETO 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Rita, 

Estado da Paraíba, no uso das atribuições previstas no 

art.33, § 2º,da Lei Orgânica deste Município. 

 

RESOLVE:  

 

Vetar TOTALMENTE o projeto de Lei nº 061/2019, de 

autoria do vereador SEBASTIÃO BASTOS FREIRE 

FILHO. 

 

Santa Rita, 20 de novembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Constitucional 
 

 

VETO 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Rita, 

Estado da Paraíba, no uso das atribuições previstas no 

art.33, § 2º,da Lei Orgânica deste Município. 

 

RESOLVE:  

 

Vetar TOTALMENTE o projeto de Lei nº 068/2019, de 

autoria do vereador JOACIR RAIMUNDO DE SOUZA 

 

Santa Rita, 20 de novembro de 2019. 

 

Emerson Fernandes A. Panta 

Prefeito Constitucional 
 

 

Instituto de Previdência do Município 

IPREV-SR 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 185/2019 

Processo nº 019/2019 

Pregão Presencial SRP nº 013/2019  

Contratante: Prefeitura de Santa Rita/PB, através do 

Fundo Municipal de Saúde 

Contratada: DROGAFONTE LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 

PADRONIZADOS E NÃO CONTEMPLADOS EM 

PROCESSO LICITATÓRIO DE 2018, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

Valor R$: 92.300,20 

Vigência: 12 (doze) meses 

Data da Assinatura: 02/12/2019 

LUCIANO CORREIA CARNEIRO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 187/2019 

Processo nº 099/2018 

Pregão Presencial SRP nº 027/2018  

Contratante: Secretaria de Saúde, através do Fundo 

Municipal de Saúde 

Contratada: DROGAFONTE LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 

Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores 

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 

MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 

Valor R$: 68.424,00 

Vigência: Até o final do exercício financeiro 

Data da Assinatura: 02/12/2019 

LUCIANO CORREIA CARNEIRO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

ATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 

INEXIGIBILIDADE Nº IN00023/2019 
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 IN00023/2019, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARTSOM 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA, 

PARA O SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA 

LIVE NA FESTA DO ABACAXÍ NO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA; RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARTSOM 

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - R$ 

5.000,00. 

Santa Rita - PB, 20 de Dezembro de 2019 

EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA - Prefeito 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARTSOM 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA, 

PARA O SHOW MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA 

LIVE NA FESTA DO ABACAXÍ NO MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA. FUNDAMENTO LEGAL: 

Inexigibilidade de Licitação nº IN00023/2019. 

DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.160 - 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, 

TURISMO E LAZER PROJETO ATIVIDADE: 

13.392.1502.2036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

CULTURAIS NO MUNICÍPIO ELEMENTO DE 

DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE DE 

RECURSO: 001- RECURSO PRÓPRIO. VIGÊNCIA: 

até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Rita 

e: CT Nº 00198/2019 - 20.12.19 - ARTSOM 

PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - R$ 

5.000,00. EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 

- Prefeito 

 

 

COMUNICADO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da 

habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2019, 

tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA, PB, e ao mesmo tempo informar a Proposta 

Vencedora do referido certame. Na sessão do dia 28 de 

novembro de 2019, participaram as empresas: CPB 

CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI – ME; 

MY SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI e 

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

Tendo em vista que todas as empresas foram inabilitadas, 

em razão da ausência de documentos exigidos no Edital, 

abriu-se prazo para a entrega dos mesmos, conforme 

dispõe a legislação,  

 

§ 3º Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a 

administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de oito dias úteis para 

a apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das 

causas referidas neste artigo, facultada, 

no caso de convite, a redução deste 

prazo para três dias úteis. (Incluído pela 

Lei nº 9.648, de 1998). 

 

... e ao mesmo tempo, marcando nova sessão para o dia 17 

de dezembro de 2019, às 09:30h, para entrega da 

documentação exigida e abertura do envelope da Proposta 

Comercial. Na sessão do dia 17 de dezembro de 2019, às 

09:30, apenas a empresa CPB CONSTRUTORA PAULO 

BORGES EIRELI – ME, se apresentou para entregar a 

documentação solicitada. Em vista disso, após a análise da 

documentação requerida, foi considerada habilitada para 

prosseguir no certame. Prosseguindo com a abertura do 

envelope da Proposta Comercial da CPB 

CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI – ME, a 

mesma apresentou o valor de R$ 548.711,88 (quinhentos 

e quarenta e oito mil e setecentos e onze reais e oitenta e 

oito centavos), tornando-a, portanto, vencedora do 

certame em epígrafe. 

 

Santa Rita, 19 de dezembro de 2019. 

 

Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR 

 

 

Instituto de Previdência do Município 

IPREV-SR 

 

PORTARIA Nº 135/2019 

 

Dispõe sobre concessão de 

aposentadoria e adota outras 
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providências. 

 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA-PB, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 

15/2018, e em consonância com o Parecer Jurídico nº 

104/2019, emitido nos autos do Processo n° 

9066112245/2018, 

 

RESOLVE 

 

CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE com percepção de proventos proporcionais 

do (a) servidor (a) Sr. (a) TÂNIA MARIA SOARES 

RODRIGUES, oc upante do cargo de Professor P1 

(Zona Urbana), matriculado (a) sob o n°. 8602, lotada na 

Secretaria de Educação deste Município, pela regra do 

art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, com redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20/1998, vigente à 

época do requerimento, bem como art. 31, incisos I, II, 

III e § 1º da Lei nº 1.298/2007. 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

Santa Rita, 18 de Novembro de 2019. 

 

Thácio da Silva Gomes 

Superintendente – IPREV/SR 

 

 

PORTARIA Nº 136/2019 

 

Dispõe sobre concessão de 

aposentadoria e adota outras 

providências. 

 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

RITA-PB, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 

inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 

15/2018, e em consonância com o Parecer Jurídico nº 

157/2019, emitido nos autos do Processo n° 

3836960153/2019, 

 

RESOLVE 

 

CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO do (a) servidor 

(a) Sr. (a) ARLETE MONTEIRO LINHARES DE 

LIRA, ocupante do cargo de Atendente, matriculado (a) 

sob o n°. 0012091, lotada na Secretaria de Saúde deste 

Município, pela regra do art. 3º, incisos I, II e III da EC 

nº. 47/2003, vigente à época do requerimento, c/c art. 

52, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 1.298/2007. 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

Santa Rita, 18 de Dezembro de 2019. 

 

Thácio da Silva Gomes 

Superintendente – IPREV/SR 
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Nº 1163 ANO 07 Sexta-Feira, 20 de dezembro de 2019 PÁGINA 12 
 

 
EXPEDIENTE N° 037/ 2019 

 

   O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 18, VII, e 52 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 

170-A/2001. 

 

   RESOLVE: 

 

 

ITEM PROCESSO N.º INTERESSADO ASSUNTO RESULTADO  

1 9222/2019 EDILEUZA DOS SANTOS AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE SAÚDE 

DEFERIDO 

COM INICIO 

19/11/2019 E 

TERMINO 

19/12/2019 

2 49598/2019 NILSA PESSOA DE SOUSA  AUXÍLIO DOENÇA  

SEC. DE SAÚDE 

DEFERIDO 

COM INICIO 

19/11/2019 E 

TERMINO 

19/12/2019 

3 89306/2019 MARIA RITA DE MENDONÇA 

PEREIRA 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

05/12/2019 E 

TERMINO 

05/03/2020 

4 14488/2019 MOISES EMANUEL MACHADO 

ROLIM 

READAPTAÇÃO DE 

FUNÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

20/11/2019 E 

TERMINO 

20/02/2020 

5 93106/2019 MARIA JAIDETE DE FARIAS READPTAÇÃO DE FUNÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

20/11/2019 E 

TERMINO 

20/05/2020 

6 66528/2019 ANA LUCIA BEZERRA BRILHANTE AUXÍLIO DOENÇA  

SEC. DE SAÚDE  

DEFERIDO 

COM INICIO 

20/11/2019 E 

TERMINO 

20/12/2019 

7 90293/2019 ISABELLE MOREIRA CARTAXO 

BRAGA 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE SAÚDE 

DEFERIDO 

COM INICIO 

04/12/2019 E 

TERMINO 

04/01/2020 

8 79534/2019 ROBSANDRA CARDOSO ABINTES AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

26/11/2019 E 

TERMINO 

26/12/2019 

9 20889/2019 GEUIZA MARIA GALDINO DE 

FRANÇA 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

28/11/2019 E 
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TERMINO 

28/12/2019 

10 8860/2019 RAPHAEL SALES ALBUQUERQUE READPTAÇÃO DE FUNÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

11 9869/2019 MARIA IZABEL DO NASCIMENTO 

CHAGAS 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE SAÚDE 

INDEFERIDO 

12 25454/2019 JOSEANE MARINHO DE OLIVEIRA AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

02/12/2019 E 

TERMINO 

02/01/2020 

13 16964/2019 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS 

SILVA 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

06/12/2019 E 

TERMINO 

06/01/2020 

14 6141359727/2019 MARIA DAS DORES JOAQUIM DA 

SILVA 

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

07/12/2019 E 

TERMINO 

07/02/2020 

15 8928611212/2018 MARLOS FARIA BLUHM AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

03/12/2019 E 

TERMINO 

03/02/2020 

16 58170/2019 MONICA JALES DE BARROS 

CANDIDO 

READPTAÇÃO DE FUNÇÃO 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

22/11/2019 E 

TERMINO 

22/05/2020 

17 2865/2017 JAQUELINE DE LIMA  AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

26/11/2019 E 

TERMINO 

10/01/2020 

18 78908/2019 SIRLEY GEYZIANA BRITO DOS 

SANTOS  

AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

DEFERIDO 

COM INICIO 

28/11/2019 E 

TERMINO 

28/12/2019 

19 27100/2019 GEANE UENIA DE SOUZA AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

INDEFERIDO 

20 3304/2019 PASTRICIA DOS SANTOS LEITE AUXÍLIO DOENÇA 

SEC. DE SAÚDE 

DEFERIDO 

COM INICIO 

26/11/2019 E 

TERMINO 

25/02/2020 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

 

Santa Rita, 17 de Dezembro de 2019. 

 

 

THACIO DA SILVA GOMES 

Superintendente 
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PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emerson Fernandes A. Panta 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL 

ELETRÔNICO: 

Secretaria de Administração e Gestão 

Endereço: 

Av. Juarez Távora -s/n- Centro - Santa Rita - Paraíba 

- 58.300-410 

Correio eletrônico: 

diario@santarita.pb.gov.br 
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