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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Gabinete do Prefeito 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 
Contrato nº 058/2014, Processo nº 042/2014, Chamada Pública nº 
002/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. 
Contratada: Meira e Pontes Médicos Associados S/S Ltda, CNPJ: 
10.574.074/0001-95. Objeto: Prestação de serviços para 
realização de procedimentos Ambulatoriais de 
Otorrinolaringologia/Fonaudiologia para atender aos usuários do 
SUS, junto à Secretaria de Saúde. Valor: R$: 327.665,60 
(Trezentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua 
publicação, podendo ser renovado, não podendo ultrapassar 60 
(sessenta) dias. Dotação Orçamentária: 02.101-2043-3390.39-
000-3390.39-005. Fundamentação legal: Decreto Federal nº 
7.892/2013; Lei Complementar nº 101/2000 e Lei Federal nº 
8666/93 e suas alterações posteriores. Data da assinatura: 13 de 
Agosto de 2014. 
 

Severino Alves Barbosa Filho 
Prefeito Constitucional 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PROCESSO Nº. 078/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 
 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
EM ANDAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 
 
 
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em 
cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Permanente de Licitação, e HOMOLOGO o procedimento em 
favor das empresas: DATASOL INFORMÁTICA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.538.085/0001-91, para os itens 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185, perfazendo o 
valor total de R$ 2.212.937,55 (Dois milhões duzentos e doze mil 
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); 
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 
02.213.325/0002-69, para os itens 87, 91, 141 e 142, perfazendo o 
valor total de R$ 346.300,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e 
trezentos reais), perfazendo o valor global de R$ 2.559.237,55 
(Dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta 

e sete reais e cinquenta e cinco centavos), classificada pelo 
critério do menor preço por item, com base no Art. 7º, Inciso IV, 
do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 7º, inciso IV, do 
Decreto Federal nº 3.555/2000 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 
10.520/2002, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 
64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste 
mesmo diploma legal. 
 

Santa Rita, 13 de Agosto de 2014.   
 

Severino Alves Barbosa Filho 
Prefeito Constitucional 

 

LEI MUNICIPAL   Nº 1623/2014 

 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo § 2.º, do Artigo 165, da Constituição 
Federal, em consonância com o disposto no § 2.º, do Artigo 166 
da Constituição Estado da Paraíba, e em cumprimento as normas 
estabelecidas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), FAÇO SABER, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

          DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
          Art. 1º - Ficam estabelecidas, as diretrizes gerais para a 
elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 
2015, compreendendo: 

  

I – as prioridades e as metas da administração pública 
municipal; 
 

II –  a estrutura e organização do orçamento anual para 
2015; 
 

III – as diretrizes, orientações e critérios para a 
elaboração e a execução dos orçamentos do 
Município e suas alterações; 
 

I
V 

– as disposições relativas à dívida pública municipal; 
 

V –  as disposições relativas às despesas do Município 
com pessoal e encargos sociais; 
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V
I 

– as disposições sobre alterações na legislação 
tributária do Município para o exercício 
correspondente; 
 

V
II 

– as disposições finais. 

 

CAPÍTULO I 

 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 
 

Art. 2º - As ações prioritárias e as metas da 
Administração Pública Municipal para o exercício de 2015, 
compatíveis com o Plano Plurianual 2014-2017, constarão na lei 
orçamentária, observados os seguintes macro-objetivos:  

 

I – reorganizar o setor público para a 
construção de um Município ainda mais 
democrático, participativo e solidário, 
capaz de articular interesses e atender às 
demandas reais do cidadão; 
 

II – avançar na consolidação da participação 
da sociedade na elaboração dos planos e 
orçamentos do município, ratificando a 
democracia e a cidadania; 
 

III – elevar os índices da qualidade de vida da 
população nos seus aspectos de 
mobilidade urbana, alimentação, saúde, 
habitação, educação e oportunidade de 
trabalhos produtivos; 
 

I
V 

– fortalecer o desenvolvimento do capital 
humano, visando seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho; 
 

V – reduzir a mortalidade infantil, através da 
execução de ações básicas de saúde e de 
saneamento. 
 

V
I 

– combater à pobreza e à exclusão social; 
 

V
II 

– melhoria das condições de moradia da 
população de baixa renda; 
 

V
III 

– expansão da oferta de vagas na rede 
pública de ensino, como meio de garantir 
ensino fundamental para todas as crianças 
em idade própria; 
 

IX – melhoria da infra-estrutura básica do 
município e preservação do meio 
ambiente; 
 

X – incentivo à geração de renda e 
erradicação de trabalho infantil; 
 

XI – oferta de educação pré-escolar em 
creches e estabelecimentos de ensino 
para todas as crianças de famílias de baixa 
renda; 
 

XI
I 

– execução de ações voltadas para a 
preservação da cultura e do patrimônio 
histórico. 
 

XI
II 

– desenvolvimento social, econômico e 
administrativo do Município, com vistas 
ao fortalecimento de seu papel como 
referência no contexto da região em que 
está situado; 

XI
V 

– valorização do setor público como gestor 
de bens e serviços essenciais; 
 
 

X
V 

– disciplina criteriosa no uso e 
parcelamento do solo urbano, visando a 
sua ocupação equilibrada e harmônica e a 
defesa do meio ambiente e a obtenção de 
melhor qualidade de vida para os 
habitantes do Município; 
 

X
V
I 

– assistência e proteção à maternidade, à 
infância, à criança, ao adolescente, ao 
idoso e aos que necessitarem de auxílios 
do poder público; 
 

X
V
II 

– combate sistemático ao analfabetismo; 

 
 

Art. 3º – Na lei orçamentária, a destinação dos 
recursos relativos a programas sociais terá prioridade às áreas de 
menor Índice de Desenvolvimento Humano. 
 

Parágrafo único – Para o disposto no “caput” 
consideram-se programas sociais aqueles destinados à melhoria 
qualitativa e quantitativa nas áreas de educação, saúde, 
saneamento básico, assistência social, habitação, geração de 
emprego e renda e suplementação alimentar. 
 

Art. 4º - As metas fiscais pretendidas pela 
administração, para o exercício de 2015, são as constantes nos 
anexos integrantes da presente Lei, em atendimento ao disposto 
no Art.4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, em consonância com a Portaria nº 577, de 15 de outubro de 
2008, catalogados da forma seguinte: 
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ANEXO DAS METAS FISCAIS 
 

 

Demonstrativo I - Metas Anuais; 

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Exercício Anterior; 

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos três Exercícios Anteriores; 

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; 

Demonstrativo V Origem e Aplicação dos Recursos obtidos 
com a Alienação de Ativos; 

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e 
Atuarial do Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Municipais – RPPS; 

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia 
de Receita; 

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado; 

Demonstrativo IX Demonstrativo da Despesa de Capital 

Demonstrativo X Demonstrativo da Despesa por Ações 
Governamentais 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL PARA 
2015 

 
 

Art. 5º - Para efeito desta lei, considera-se: 

 
I - Unidade Orçamentária, cada um dos órgãos aos 

quais serão consignadas dotações para execução de seus 
respectivos programas. 
 

II – Programa, o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no 
plano plurianual; 

 
            III - Ação, o conjunto de atividades, projetos e/ou 
operações especiais mensurado em termos financeiros e, sempre 
que possível, por unidades de medidas físicas, que retratam a 
oferta de bens e/ou serviços; 

 
IV – Atividade, um instrumento de programação para 

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

 
 V – Projeto, um instrumento de programação para 

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

 
VI – Operação Especial, as despesas que não 

contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais 
não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob 
a forma de bens ou serviços. 

 
§ 1º - Cada programa identificará 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 unidades orçamentárias responsáveis pela 
realização da ação. 

 
§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial 

identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma 
do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do 
Ministério do Orçamento e Gestão. 

 
§ 3º - As categorias de programação de que trata esta 

Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por 
programas, atividades, projetos ou operações especiais. 

 
         § 4º  – A categoria econômica tem por finalidade identificar 
se a despesa é Corrente ou de Capital. 
 
           § 5º - A esfera orçamentária tem por finalidade identificar 
se o orçamento é fiscal (F) ou seguridade social (S). 
 
        § 6º - Os grupos de natureza de despesa constituem 
agregação de despesas de mesmas características quanto ao 
objeto de gasto, conforme a seguir discriminados: 
 
        a) pessoal e encargos sociais – 1; 
        b) juros e encargos da dívida – 2;  
        c) outras despesas correntes – 3; 
        d) investimentos – 4; 
        e) inversões financeiras – 5; 
        f) amortização da dívida – 6; 
        g) reserva de contingência - 9. 

 
       § 7º - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os 
recursos serão aplicados: 

 
a) mediante transferência financeira a outras esferas de 

Governo, seus órgãos, fundos ou entidades, ou 
diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e 
outras instituições; ou 

 
b) diretamente pela unidade detentora do crédito 

orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no 
âmbito da mesma esfera de Governo. 

 
       § 8º - A especificação da modalidade de aplicação, de acordo 
com as Portarias nºs 163 e 684, da Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, observará o seguinte desdobramento: 

 
       a) transferências à União – 20; 
       b) transferências à Municípios e ao Distrito Federal - 30 
       c) transferências à Municípios – 40; 
       d) transferências à Entidades Privadas sem fins lucrativos – 50; 
       e) transferências à Entidades Privadas com fins lucrativos – 60 
       f) transferências à Instituições Multigovernamentais Nacionais 
– 70; 
       g) transferências à Consórcios Públicos – 71;  
       h) transferências ao Exterior – 80; 
       i) aplicação direta – 90; 
       j) aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, 
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          fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social – 91. 
 
       § 9º - É vedada a execução orçamentária com modalidade de 
aplicação indefinida. 
        

       § 10º -  Todas as  fontes de recursos de que tratar esta Lei, 
serão consolidadas: 
 

a) Recursos do Tesouro, compreendendo os recursos de 
arrecadação própria do Tesouro Municipal e as 
receitas de transferências estaduais e federais 
constitucionais e legais; 

 
b) Recursos de Outras Fontes, compreendendo as receitas 

diretamente arrecadadas pelas entidades da 
Administração e demais fontes não previstas na alínea 
anterior. 

 
 

Art. 6º -  O orçamento discriminará a despesa  por  unidade  
orçamentária,  detalhada  por 
categoria de programação em seu menor nível, com suas 
respectivas dotações, especificando a 
esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de 
recursos expressa por categoria econômica, indicando-se para 
cada uma, o seguinte detalhamento dos grupos por Natureza de 
Despesa: 

 
I . DESPESAS CORRENTES 

I.1 - Pessoal e Encargos Sociais; 
I.2 - Juros e Encargos da Dívida; 
I.3 - Outras Despesas Correntes; 

 
II . DESPESAS DE CAPITAL 

II.1 - Investimentos; 
II.2 - Inversões Financeiras; 
II.3 - Amortização da Dívida; 
II.4 - Outras Despesas de Capital. 

 
III . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

            
Art. 7º - Os orçamentos fiscal e da seguridade social 

compreenderão a programação dos órgãos do Município, para o 
exercício financeiro de 2015, e abrangerá os Poderes Legislativo e 
Executivo, Fundações, Autarquias e Fundos Municipais, que 
recebam recursos do Tesouro e outras fontes e será elaborado em 
conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em 
cada Entidade da Administração Municipal. 

 
Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual será 

encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei 
Orgânica do Município e no artigo 22, seus incisos e parágrafo 
único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto 
de: 

 
I – Mensagem; 

II – texto do projeto de Lei Orçamentária 
Anual; 

II
I 

– consolidação dos quadros orçamentários; 

I
V 

– anexos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, discriminando a receita 
e a despesa na forma definida nesta Lei; 

V – informações complementares. 

 

I – a evolução da receita e da despesa segundo as 
categorias econômicas; 
 

II – a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, segundo o Poder e Órgão e por elemento de 
despesa; 
 

III – o resumo geral da receita e da despesa por 
categorias econômicas e origem dos recursos 
quaisquer que sejam as suas destinações; 
 

I
V 

– a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social por funções, sub-funções e programas; 

V – consolidação das despesas por funções, sub-
funções, programas, projetos, 
atividades e ou operações especiais; 
 

V
I 

– a programação, no orçamento fiscal destinada a 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos 
termos do Art. 212, da Constituição Federal. 
 

V
II 

– demonstrativo da aplicação dos recursos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino nos 
termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal Nº 
9.394/96, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
por órgão, detalhando fontes e valores por 
programas de trabalho e grupos de despesa; 

V
III 

– da aplicação dos recursos destinados ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de valorização dos profissionais da 
Educação – FUNDEB, instituído pela Emenda 
Constitucional n.° 53, de 19 de dezembro de 2007 
e regulamentado pela Medida Provisória 339, de 
29 de dezembro de 2007; 
 

IX – da aplicação dos recursos de que trata a Emenda 
Constitucional nº 25; 
 

X – da aplicação dos recursos reservados à saúde de 
que trata a Emenda Constitucional nº 29; 
 

XI – da aplicação de recursos destinados à manutenção 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e do Conselho Tutelar. 
 

XI
I 

–  da receita corrente líquida com base no Art. 1º, 
parágrafo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 
101/2000; 
 

XI
II 

– da aplicação de recursos destinados à assistência 
social geral, através de doações diversas, auxílios 
financeiros e outros necessários exclusivamente às 
famílias comprovadamente carentes do Município, 
ficando sujeitos à lei específica; 
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Parágrafo Único - Integrarão a consolidação dos 

quadros orçamentários a que se refere o inciso III, do caput deste 
Art., incluindo os complementos referenciados no Art. 22, da Lei 
Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1.964, e em consonância 
com o que estabelece o Art.50, da Lei Complementar Nº 101, de 
04 de maio de 2000, com os seguintes demonstrativos: 

 
 
 
Art. 9º -  Para efeito do disposto no Artigo anterior, a 

Câmara Municipal e os órgãos integrantes da administração direta 
e descentralizada do Poder Executivo encaminharão as 
respectivas propostas orçamentárias à Secretaria de  
Planejamento e Gestão,  para fins de ajustamento e consolidação. 

 
§ 1º - Visando garantir a autonomia orçamentária 

administrativa e financeira ao Poder Legislativo, ficam estipulados 
os seguintes limites para a elaboração de sua proposta 
orçamentária: 

 
I - as despesas com pessoal e encargos sociais 

observarão ao disposto no Art. 32 desta Lei, bem como na 
Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000; 

 
II - as despesas com custeio administrativo e 

operacional e as despesas com ações de expansão serão 
realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos, dentro do 
limite estabelecido pela Emenda Constitucional referida no inciso 
anterior. 

 
III - Na elaboração de sua proposta, a Câmara 

Municipal, obedecerá, também, aos princípios constitucionais da 
economicidade e razoabilidade. 

 
Art. 10 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária 

Anual ou aos projetos que o modifiquem, somente poderão ser 
aprovados caso: 

 
I . Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 

os provenientes da anulação de 
despesa, excluídas as que incidem sobre: 

a) Dotação para pessoal e encargos sociais; 
b) Serviços da dívida; 
c) Recursos oriundos de convênios; 
d) Recursos provenientes de operações de crédito; 
e) Remanejamento de recursos das Funções Educação 

e Saúde; 
f) Dotações para pagamento de Precatórios judiciais. 
 
II . Sejam relacionadas: 
a) Com a correção de erros ou omissões; 
b) Com os dispositivos do texto da lei do plano 

plurianual e do projeto de lei orçamentária anual. 
 

Art. 11 - Não serão admitidas emendas ao projeto de 
Lei Orçamentária Anual que impliquem em transferências de 
dotações orçamentárias custeadas com receitas diretamente 
arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, órgãos de regime 
especial e fundações, para atender programação a ser 
desenvolvida por outra entidade que não aquela geradora dos 
recursos. 

 
Art. 12 - Constarão, obrigatoriamente, das emendas ao 

projeto de Lei Orçamentária Anual: 
 

I - Exposição de motivos que justifiquem a proposição 
da emenda; 
 

II - Indicação expressa dos órgãos, unidades 
orçamentárias, funções, sub-funções, programas, projetos, 
atividades, operações especiais e o montante das despesas que 
serão acrescidas em decorrência da anulação de que trata o inciso 
III do presente artigo; 
 

III - Indicação expressa dos órgãos, unidades 
orçamentárias, funções, sub-funções, 
programas, projetos, atividades, operações especiais e o 
montante das despesas que serão 
anuladas. 
 

§ 1 - A inobservância de quaisquer dos requisitos 
referidos neste Art. determinará o 
arquivamento da emenda. 
 

§ 2º - Os saldos negativos eventualmente apurados em 
virtude de emendas apresentadas ao projeto de Lei Orçamentária 
ao Poder Legislativo Municipal e do procedimento previsto neste 
artigo, serão ajustados, após a sanção da Lei Orçamentária, por 
intermédio da abertura de créditos adicionais, mediante o 
remanejamento de dotações. 

 
Art. 13 - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará 

conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, em consonância com dispositivos da Portaria nº 
42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão 
e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, da 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964, a discriminação da despesa será 
apresentada por unidade orçamentária, expressa por categoria de 
programação, indicando-se, para cada uma, no seu menor nível 
de detalhamento ao orçamento a que pertença. 
 

Art. 14 - O Poder Executivo poderá incorporar na 
elaboração dos orçamentos as eventuais modificações na 
estrutura organizacional do Município, ocorridas após o 
encaminhamento da LDO/2015 à Câmara Municipal. 
  
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO 
DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Art. 15 – O projeto da lei orçamentária anual deverá 

ser elaborado conforme os cenários macroeconômicos projetados 
para 2015, as metas de resultado primário previstas no Anexo de 
Metas Fiscais, o qual integra esta Lei e de modo a evidenciar a 
eficiência, a eficácia e a transparência da gestão fiscal. 
 

Parágrafo único – As Metas Fiscais, constantes no 
Anexo a que se refere o caput deste artigo, poderão ser ajustadas 
no Projeto de Lei Orçamentária, se verificado, quando da sua 
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elaboração, alterações dos parâmetros macroeconômicos 
utilizados nas estimativas das receitas e despesas e alterações na 
legislação que venham afetar esses componentes. 
 

Art. 16 – No projeto orçamentário anual, as receitas e 
as despesas serão orçadas a preços de janeiro a junho de 2014, 
com base nos parâmetros discriminados no anexo de Metas 
Fiscais desta Lei. 

 
Art. 17 - O projeto de Lei Orçamentária do Município, 

relativo ao exercício de 2015, deve assegurar o controle social e a 
transparência na execução do orçamento: 

 

I – o princípio de controle social implica assegurar 

a todo cidadão a participação na elaboração e no 

acompanhamento do orçamento; 

 

II – o princípio de transparência implica, além da 
observação do princípio constitucional da publicidade, a 
utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso 
dos munícipes às informações relativas ao orçamento. 

 

Art. 18 - Durante a tramitação do projeto de Lei 
Orçamentária Anual, será assegurada a transparência e o 
incentivo à participação popular, mediante a realização de 
audiências públicas convocadas pela Comissão de Orçamento e 
Finanças da Câmara Municipal de SANTA RITA, nos termos 
estabelecidos pelo Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Art. 19 - A estimativa da receita e a fixação da 
despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão 
elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere. 

 

Parágrafo único - O poder executivo colocará à 
disposição da Câmara Municipal, até o dia 31 de julho, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 
2015. 

 

Art. 20 - A elaboração do projeto, a aprovação e a 
execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de 
alcançar superávit primário necessário a garantir uma 
trajetória de solidez financeira da administração municipal. 

 

Art. 21 - Na hipótese de ocorrência das 
circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso 
II do § 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 
101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão 
à respectiva limitação de empenho e de movimentação 
financeira, podendo definir percentuais específicos, para o 
conjunto de projetos, atividades e operações especiais. 

 

§ 1º - Excluem do caput deste artigo às despesas 
que constituem obrigações constitucionais e legais do 
município e as despesas destinadas ao pagamento dos 
serviços da dívida. 

§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de 
movimentação financeira de que trata o caput deste artigo, 
buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas: 

 
I – com pessoal e encargos patronais; 

       
II – com a conservação do patrimônio público, 

conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 
101/2000; 
       

§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput 
deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 
montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e 
movimentação financeira. 

 
§ 4º No caso de restabelecimento da receita prevista, 

ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 
foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções 
efetivadas. 
       

Art. 22 – Fica o Poder Executivo autorizado a promover 
as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde 
que com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e 
eficácia ao poder público municipal. 
 
     Art. 23 – A abertura de créditos suplementares e 
especiais dependerá da existência de recursos disponíveis, nos 
termos do Art. 167, Inciso V, da Constituição Federal, e autorizará 
expressamente, a abertura de créditos adicionais Suplementares 
até o limite de 100% (Cem por cento) do valor fixado na Lei do 
Orçamento. 
   
      Art. 24 – Na programação da despesa, não poderão ser 
fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de 
recursos, observadas as determinações do Art. 167, Inciso IV da 
Carta Magna. 
 
      Art. 25 – Observadas as prioridades a que se refere o 
artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, 
somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de 
duração continuada, a cargo da Administração Direta, das 
autarquias e dos fundos municipais se: 
 
      I - houverem sido adequadamente atendidos todos os 
que estiverem em andamento; 
       

II- estiverem preservados os recursos necessários à 
conservação do patrimônio publico; 
       

III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de 
custeio; 
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IV – os recursos alocados destinarem-se a 
contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de 
crédito, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal. 

 
Art. 26 – É vedada a destinação de recursos a título de 

subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades 
privadas sem fins lucrativos, de natureza continuada que 
preencham as seguintes condições: 

 
I – sejam de atendimento ao público, de forma 

gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, esporte ou 
educação, e que sejam vinculadas a organismos nacionais ou 
internacionais de natureza filantrópica, institucional ou 
assistencial reconhecido nacionalmente pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS 

 
      § 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos 
referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá 
apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois 
anos emitida no exercício de 2014 e comprovante de regularidade 
do mandato de sua diretoria. 
 
      § 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos 
públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os 
recursos. 
 
      § 3º - Sem prejuízo da observância das condições 
estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei 
Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de: 
      

 I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a 
serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula 
de reversão no caso de desvio de finalidade; 
       

II – identificação do beneficiário e do valor transferido 
no respectivo convênio. 
       

§ 4º - A concessão de benefício de que trata o caput 
deste artigo deverá estar definida em lei específica. 
 

§ 5º - Ficam mantidas as atuais subvenções sociais 
concedidas por lei municipal, mas o acesso das entidades 
beneficiadas aos créditos delas decorrentes, depende de 
prestação de contas dos recursos recebidos anteriormente e de 
parecer favorável à liberação por parte do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

 
      Art. 27 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de 
transferências de recursos para o custeio de despesa de outros 
entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que 
envolvam claramente o atendimento de interesses locais, 
atendidos os dispositivos constantes do Art. 62 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
 
      Art. 28 – As receitas próprias das entidades serão 
programadas para atender, preferencialmente, os gastos com 
pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da 
dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de 
manutenção. 
 

      Art. 29 – A Lei Orçamentária somente contemplará 
dotação para investimentos com duração superior a um exercício 
financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em 
lei que autorize sua inclusão. 
 
      Art. 30 – A Lei Orçamentária conterá dotação para 
reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos 
do orçamento fiscal, no valor até 1% (um por cento) da receita 
corrente líquida prevista para o exercício de 2015, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos. 
 

Art. 31 – Os restos a pagar deverão ficar limitados às 
disponibilidades financeiras  como forma de não transferir 
despesa de um exercício para o outro sem a correspondente fonte 
de cobertura. 

 
Art. 32 – Quadrimestralmente, o Poder Executivo e 

Legislativo, emitirão os Relatórios de Gestão Fiscal exigidos pelo 
caput do art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 33 – Até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre o Poder Executivo elaborará o Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária nele abrangido a movimentação do Poder 
Legislativo e Administração Descentralizada do Município, 
atendendo ao que se refere o parágrafo 3º do Art. 165 da 
Constituição Federal, bem como o Art. 52 da Lei Complementar 
101/2000. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
      Art. 34 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para 
pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, 
inclusive com a previdência social de sujeitos passivos da 
obrigação tributária. 

       
Art. 35 – A Lei Orçamentária poderá incluir, na 

composição da receita total do Município recursos provenientes 
de operações de crédito, para atendimento a despesas de Capital, 
respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da 
Constituição Federal. 
 
     Parágrafo único – A Lei Orçamentária Anual deverá conter 
demonstrativos especificando, por operação de crédito, as 
dotações a nível de projetos e atividades financiados por estes 
recursos. 
       
  Art. 36 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a 
realização de operações de crédito por antecipação de receita, 
desde que observado o disposto no Art. 38, da Lei Complementar 
nº 101/2000. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS  DO MUNICÍPIO COM 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
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 Art. 37 – Ficam os poderes do município autorizados a 
consignarem recursos necessários para atender as despesas que 
decorrem da concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração em razão de ajuste salarial, da criação de cargos, e 
contratações temporárias, inclusive para atender aos Programas 
da área de educação, saúde e assistência social, ou alterações de 
estrutura de carreiras e realização de concurso público, bem 
como da admissão de pessoal, a qualquer título, nos termos da 
legislação em vigor, observado o §1º, Inciso I, do Art. 169 da 
Constituição Federal, podendo reajustar vencimentos e proventos 
em até 30% (trinta por cento) dos pagamentos realizados no ano 
anterior. 
       

Art. 38 – No exercício financeiro de 2015, as despesas 
com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as 
disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar 
nº 101/2000. 

 
      Art. 39 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os 
limites estabelecidos no Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os 
parágrafos 3º e 4º do Art. 169 da Constituição Federal preservará 
servidores das Áreas de saúde, educação e assistência social. 
 
      Art. 40 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que 
trata o parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, a contratação de hora extra, fica restrita a 
necessidades emergenciais da Administração. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
      Art. 41 – A estimativa da receita que constará do 
projeto, de Lei Orçamentária para o exercício de 2015 
contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos 
tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação 
e conseqüente, aumento das receitas próprias. 
 
      Art. 42 – A estimativa da receita citada no artigo 
anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de 
alteração na legislação tributária, observadas a capacidade 
econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com 
destaque para: 
 
      I – atualização da planta genérica de valores do 
município; 
       

II – revisão, atualização ou adequação da legislação 
sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma 
de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, 
inclusive com relação à progressividade deste imposto; 
       

III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com 
redefinição dos limites da zona urbana municipal. 
      

IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza; 

 
      V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre 
Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais 
sobre Imóveis; 
 
      VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou 
potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
 
      VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício 
do poder de polícia; 
 
      VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para 
manter o interesse público e a justiça fiscal. 
 
      § 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
econômico e cultural do Município, o Poder Executivo 
encaminhará projetos de lei de incentivos ou benefícios de 
natureza tributária, cuja renúncia de receita observará ao Inciso V 
do § 2º do Art. 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000. 
 

§ 2º - A parcela de receita orçamentária prevista no 
caput deste artigo, que decorrer de propostas de alterações na 
legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do 
projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores 
poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja 
execução ficará condicionada à aprovação das respectivas 
alterações legislativas. 
 
 
CAPÍTULO VII 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Art. 43 – É vedado consignar na Lei Orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 

 
            Art. 44 – O Poder Executivo realizará estudos visando à 
definição de sistema de controle de custos e avaliação de 
resultados das ações de governo. 
 
      Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei 
Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade 
orçamentária responsável pela sua execução, de modo a 
evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos 
resultados. 
 
 Art. 45 – Serão alocados recursos para atender as 
despesas com precatórios que serão incluídos na proposta 
orçamentária de 2015, não podendo ser cancelados para a 
abertura de créditos adicionais com outra finalidade. 
 
 Art. 48 – A mesa da Câmara deverá encaminhar ao 
Prefeito Municipal até 31 de agosto do corrente exercício, a 
proposta orçamentária relativa às dotações do Legislativo 
Municipal para o exercício de 2015, observadas as disposições do 
Art. 29A da Constituição Federal, com redação que foi dada pela 
Emenda Constitucional n° 58 de 23 de setembro de 2009. 
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     Art. 49 – Para os efeitos do Art. 16, § 3º, da Lei 
Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas 
irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e 
serviços, os limites dos incisos I e II do Art. 24 da Lei 8.666/1993. 
 
      Art. 50 – Até trinta dias após a publicação dos 
orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, 
a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000. 
 
      Art. 51 – O Poder Executivo poderá encaminhar 
mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos 
projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes 
Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais 
enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja 
alteração é proposta. 
 

Art. 52 - As emendas apresentadas  a  proposta  de  
orçamento  deverão   ser      acompanhadas de exposição 
justificativa e de demonstrativo com indicação detalhada dos 
programas de trabalho inseridos e dos que deverão servir de 
fonte compensatória. 

 
Parágrafo Único – Nenhuma alteração que implique em 

aumento da despesa poderá ser feita na proposta Orçamentária 
sem indicação da fonte de recursos correspondente. 

 
Art. 53 – Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o 

parcelamento das dividas junto ao INSS através da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB, da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Vereadores, objeto do TERMO DE CONFISSÃO DE 
DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITO (LDC) para liquidação em 60 
(sessenta) parcelas mensais, referente exclusivamente as 
Contribuições Patronais, ficando autorizado o débito em conta 
originado das transferências do FPM, junto ao Banco do Brasil 
S/A, que serão descontadas mensalmente do duodécimo do 
Poder Legislativo.  
 

Art. 54 – A proposta orçamentária para o exercício de 
2015, será remetida ao Poder legislativo para apreciação até 30 
de outubro e será devolvida para sanção do Prefeito até 15 de 
dezembro de 2014. 

 
Art. 55 – Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não 

for aprovado até 15 de dezembro de 2014, fica autorizada, até a 
sua sanção, a execução da programação dele constante à razão de 
1/12 (um doze avos) ao mês. 

 
      Art. 56 – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
  

 
SANTA RITA - PB, 30 de Maio de 2014. 

 
 

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO 
Prefeito 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2014 

 
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 
1.586/13, de 28 de outubro de 2013, em vigor, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à 
contratação de Pessoal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação. 
 
O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e coordenado por Comissão Específica, designada por meio da Portaria nº. 
221/2014, emitida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
I – DAS VAGAS 
 
1.1. Será ofertado inicialmente o número de vagas conforme quadro abaixo, com possibilidade de novas contratações, de acordo com a 
necessidade do sistema municipal de Ensino, por meio de convocação ao cadastro de reserva: 

 

Função Local Vagas  Vagas para Deficiente 

Professor de Educação Física 
 

Zona Urbana 02 01 

Zona Rural 02 01 

 
1.2. O contrato de trabalho decorrente da seleção estabelecida neste edital terá duração de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
1.3. Para suprir necessidades futuras, será realizado um cadastro de reservas com os candidatos classificados. 
 
1.4. As atribuições, remuneração e requisitos para o desempenho das funções referidas no quadro acima, estão descriminados no ANEXO I 
deste Edital. 
 
 

II - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 
2.1. A inscrição dos candidatos para as vagas implica no conhecimento e aceitação das condições definidas neste Edital, sobre as quais não 
poderão alegar desconhecimento. 
 
2.1.1 São condições para contratação dos selecionados neste processo: 
 

a) Ter nacionalidade brasileira; 

b) Estar no gozo dos direitos civis e políticos; 

c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com as obrigações militares (caso de candidatos do sexo masculino); 

e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

f) Não ter qualquer outra restrição de ingresso no serviço público; 

g) Ter a escolaridade compatível nas áreas discriminadas, objeto da seleção. 

 
2.2. As inscrições serão realizadas pessoalmente pelo interessado na Sede da Secretária Municipal de Educação do Município, localizada na 
Avenida Pedro II, s/n, Tibiri Fábrica no dia 11 a 13 de agosto de 2014, nos horários de 08:00 às 11:30 e de 13:30 às 17:00. 
 
2.3. Para inscrever-se no processo seletivo, o candidato deverá apresentar, para efetivação de sua inscrição, os seguintes documentos: 
 
 
a) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Superior em Licenciatura em Educação Física; 
 
b) Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
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c) Cópia autenticada do CPF; 
 
d) Cópia autenticada do título eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 
 

e) Ficha de inscrição preenchida no padrão estabelecido no ANEXO III deste Edital; 
 
f) Currículo preenchido de acordo com modelo do ANEXO III e acompanhado de toda a documentação comprobatória; 
 
 
2.3.1 Cópia autenticada do certificado de reservista ou outras declarações expedidas pelo Ministério da Defesa, que comprovem a situação de 
reserva, para candidatos do sexo masculino; 

 
2.4 O não cumprimento dessas exigências implica na eliminação do candidato. 
 
 
III - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 As etapas do Cronograma que compõem o Processo Seletivo estão dispostas no ANEXO V do presente Edital e deverão ser seguidas e 
acompanhadas pelos candidatos. 

 
 
IV - DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 
 
4.1. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do Art. 37 da Constituição 
Federal, é assegurado o direito de inscrição para o cargo do presente Processo Seletivo, caso as atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras. 
 
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999. 
 

4.3. Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever na condição de pessoa com deficiência, concorrendo com igualdade de 

condições, desde que declare esta condição no ato da inscrição, indicando a espécie da deficiência e se necessita de condições especiais para se 
submeter à prova escrita, apresentando inclusive o laudo médico atestando a deficiência. 
 
4.4. O candidato que não informar no ato da inscrição a condição especial prevista no item acima, não poderá utilizar-se deste benefício a 
posteriori. 
 
4.5. O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência deverá anexar à sua ficha de inscrição, o Laudo Médico atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem 
como, a provável causa da deficiência. 
 

4.6. O candidato com deficiência classificado, que vier a ser convocado para os procedimentos pré-admissionais será submetido à perícia 
médica e avaliação perante uma junta multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB, que fornecerá o laudo 
comprobatório, com decisão final e irrecorrível sobre a qualificação do candidato como deficiência ou não e sobre o grau de deficiência, que 
determinará estar ou não o mesmo capacitado para o exercício do cargo. 
 
4.7. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou 
de aparelhos específicos. 
 
4.8. O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos. 
 
4.9. Da quantidade de vagas oferecidas neste Edital de Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas portadoras de 

deficiência, considerando-se a elevação do resultado de número fracionado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do Decreto 
Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 
 
V - DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
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5.1. Após o cumprimento dos requisitos constantes no item II deste edital, o candidato deverá entregar toda documentação exigida, em 
envelope lacrado e identificado com o nome do candidato e a função a que concorre, exclusivamente, no período e horário especificados no 
item III deste Edital; 
 
5.2. O não atendimento do disposto no item anterior ou a ausência de qualquer dos documentos anteriormente citados desclassificará 
automaticamente o candidato; 
 
 
VI - DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

 
 
6.1. O Processo Seletivo compreende a Análise de Currículo e a observância dos Critérios de Pontuação dos Candidatos, a seguir definidos: 
 
a) Da Análise de Currículo: 
 
a.1) O candidato deverá entregar seu Currículo, com toda a documentação comprobatória, no ato da inscrição, em conformidade com o 
disposto no item V deste edital; 
 
a.2) Os Diplomas e/ou Certificados emitidos em língua estrangeira somente serão válidos se acompanhado de tradução feita por Tradutor 
Juramentado; 

 
a.3) Será atribuída nota zero ao candidato que deixar de apresentar documentação comprobatória do Currículo; 
 
a.4) O resultado do processo seletivo estará disponível no site da Prefeitura, no endereço www.santarita.pb.gov.br, e afixado no quadro de 
avisos da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o cronograma estabelecido no item III deste edital. 
 
a.5) Caberá recurso uma única vez quanto ao resultado da análise do currículo, devendo o recorrente dar entrada no seu pedido diretamente à 
comissão organizadora do certame, após um dia da divulgação do resultado, e deve ser formulado por escrito e em petição devidamente 
fundamentada e endereçada à Comissão do Processo Seletivo, que poderá rever sua posição. 
 
a.6) O Resultado Final da Análise de currículo, após avaliação dos recursos e homologação pelo Prefeito, será publicado no site da Prefeitura, no 

endereço www.santarita.pb.gov.br, conforme estabelecido no cronograma de atividades. 

 
 
b) Dos Critérios de Pontuação: 
 
 
b.1) Os critérios de pontuação da análise curricular estão definidos e obedecem ao disposto no ANEXO VI deste Edital. 
 
 
VII – DA VALIDADE 
 
 

7.1. O prazo de validade deste processo seletivo será de 06 (seis) meses a contar da data de homologação do resultado final pelo Chefe do 
Poder Executivo, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da Administração Pública Municipal. 
 
 
VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
8.1. Os candidatos participantes deste processo seletivo ficam submetidos ao cronograma estabelecido no ANEXO V do presente Edital; 
 
8.2. Não serão aceitas inscrições por procuração, nem documentos enviados via fax, via postal ou via correio eletrônico; 
 

8.3. Em nenhuma hipótese haverá devolução de cópia de documentos apresentados para inscrição no processo; 

 
8.4. Não caberá recurso contra o Resultado Final do Processo Seletivo; 
 
8.5. Todo processo referente à análise de Currículo estará a cargo da Comissão Específica do Processo Seletivo; 
 
8.6. Em caso de empate, será considerado o critério do candidato mais idoso; 

http://www.santarita.pb.gov.br/
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8.7. Após a divulgação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecido neste edital, será disponibilizada o lista dos 
candidatos classificados para o cadastro de reserva limitado a 03 (três) vezes o número de vagas estabelecidos no item I deste edital; 
 
8.8. Será desclassificado o candidato que deixar de apresentar a documentação exigida no item II deste Edital. 
 
8.9.O horário de trabalho do contratado será estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a necessidade de 
atendimento aos alunos do Sistema; 
 

8.10 No caso de desistência do candidato classificado e convocado para contratação serão observadas as prerrogativas do presente edital, 
sendo convocado o candidato subseqüente; 
 
8.11 É de inteira responsabilidade do candidato a atualização cadastral para fins de convocação; 
 
8.12 Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, a contratação está condicionada à formal comprovação legal de 
Acumulação, bem como a compatibilidade da carga horária de trabalho, nos termos estabelecidos pelo Art. 37, inciso XVI da CF/88; 
 
8.13 Os candidatos aprovados neste processo seletivo e que no momento da convocação para contratação não apresentarem o documento 
original referente à habilitação exigida no item II deste Edital, para ingresso na função de acordo com a área de atuação pretendida, estará 
automaticamente eliminado, permitindo a Prefeitura convocar o candidato classificado que se encontre em posição subseqüente; 

 
8.14 Os candidatos aprovados serão convocados por ordem de classificação, obedecida a totalidade das vagas estabelecidas no item 1 deste 
Edital, sendo que o não comparecimento no dia e hora marcados pela Secretaria de Educação implicará na desclassificação; 
 
8.15 Os candidatos classificados neste Processo seletivo em número que exceda ao quantitativo de vagas ofertadas poderão ser convocados, de 
acordo com as necessidades da Administração Pública Municipal, observado o prazo limite estabelecido no item VII deste Edital; 
 
8.16 Os contratos de trabalho serão regidos de acordo com os dispositivos da Lei Municipal nº 1.586, de 28 de outubro de 2013; 
 
8.17 Os casos omissos ou não expressamente previstos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, aplicando-se a 
estas situações as normas de direito público cabíveis; 

 

8.18. A aprovação no presente Edital não assegura direito à contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos; 
 
8.19. O edital e seus anexos serão disponibilizados na sede da Secretaria Municipal de Educação, em meio magnético ou físico. 
 
 

Santa Rita, 13 de  Agosto de 2014. 
 

Severino Alves Barbosa Filho 
Prefeito Municipal 
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ANEXO – I  
DAS ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E REQUISITOS DA FUNÇÃO 

 
 
 

1. PROFESSOR DE EDCUCAÇÃO FÍSICA 
 

REMUNERAÇÃO: R$ 1325,98 
 

CARGO HORÁRIA: 20H SEMANAIS 
 
REQUISITOS: Licenciatura em Educação Física 
 
ATRIBUIÇOES: Exercer atividade de docência da Educação Infantil ao Ensino Fundamental,  
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ANEXO – II  
 

 
Ficha de Inscrição 

 
 

Nº de Inscrição: ________________ 

Área de Atuação a que concorre:____________________________________________ 

Nome Completo do Candidato:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Data do Nascimento:_______/ _____/ _______                          Sexo: Masc. ( ) Fem. ( ) 

Estado Civil: Solteiro(  ) Casado(  ) Viúvo(  ) Outros(  ) 

Documento de Identidade:___________________ Órgão Expedidor:_______________ 

Telefone com DDD: ( ) _____________________ Celular com DDD: ( )____________ 

Endereço (Rua/Av,Nº,Apto,Bloco):__________________________________________ 

Bairro:___________________CEP:_____________Cidade:________________(UF)__ 

Declaro conhecer, atender e aceitar todas as regras contidas no Edital nº 02/2014. 

Data da Inscrição: _____ /_____ /2014 

Assinatura do Candidato:__________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

........................................................................................................................ 
 
V I A D O CA N D I D A T O 
C O N F I R M A Ç Ã O D A I N S C R I Ç Ã O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Nº de Inscrição:______________    Data da Inscrição: ___/___/____ 
Área de Atuação a que concorre:____________________ 
Nome Completo do Candidato:_________________________________ 
Documento de Identidade: _____________Órgão Expedidor:________ 
Assinatura do Candidato:_______________________________________________ 
Data: ______/ _______/ 2014 
Assinatura do servidor da Comissão:______________________________ 
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ANEXO III 
 

CURRICULLUM VITAE (modelo) 
 
I - DADOS PESSOAIS: 
01 – NOME 
02 - ENDEREÇO 
03 -TEL: 
04 - Cel: 

05 - E-MAIL: 
06 - DATA DE NASCIMENTO: 
07 - ESTADO CIVIL: 
08 - SEXO: M / F 
09 - NATURALIDADE: 
10 – UF: 
11- NOME DO PAI: 
12 - NOME DA MÃE: 
13 - IDENTIDADE: 
14 – ÓRG. EXP.: 
15 - CPF: 

 
II - FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA: 
 
01 – FORMAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUDAMENTAL (para preenchimento obrigatório dos candidatos às funções de Agente de Saneamento, 
Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista); 
 
02 – FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO (para preenchimento obrigatório dos candidatos às funções de nível médio e técnico); 
 
03 - TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (para preenchimento obrigatório dos candidatos às funções de nível superior, com diploma de 
graduação reconhecido pelo MEC); 
 

04 - TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO; 

DOUTORADO: 
INSTITUIÇÃO: 
MESTRADO: 
INSTITUIÇÃO: 
 
05 - ESPECIALIZAÇÃO “lato sensu” (com duração mínima de 360 horas - indicar nome do curso, instituição e carga horária); 
 
06 - ATUALIZAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO ( indicar o nome do curso e a carga horária, de acordo com as definições constantes no Anexo IV). 
 
III - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL : 
 

INFORME, EM ORDEM CRONOLÓGICA REGRESSIVA, o tempo de experiência profissional desenvolvida no exercício de atividades na área de 
atuação para o qual está se candidatando. 
 
 
IV - INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHOU: 
 
01 - CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos) 
02 - EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: (principais atividades, realizações relevantes e respectivos períodos) 
 
 
 

ATENÇÃO: ANEXAR, OBRIGATORIAMENTE, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS. 
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ANEXO IV 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
 
 
 

08/ 08 / 2014 Publicação do Edital 
11/08 a 13/08/2014 Realização das Inscrições: 

Local: Av. Dom Pedro II S/N – Tibirí Fábrica – Santa Rita/PB 

Secretaria de Educação 
Horário: 08:00h às 11:30h / 13:30h às 17:00h 
14/08/2014 Resultado da Análise de Currículo após as 18:00h 
15/08/2014 Prazo final para recurso referente à Análise do Currículo das 08:00h às 13:00h na sede da secretaria municipal de educação 
15/08/2014 Resultado Final 
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ANEXO V 
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO ANÁLISE DE CURRICULAR 

 
 

 
 
 

ITEM PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAX. 

Títulos Acadêmicos 

Especialização 10 45 

Mestrado           15 

Doutorado           20 

Experiência 

Experiência profissional na área de Educação Física Escolar 01 ponto por 
ano (no máximo 
05 anos) 

05 

Formação 

Curso de aperfeiçoamento (mínimo de 180 h/a) 0,5 pontos por 

curso (no 

máximo 2,5) 

5,5 

Participação em eventos científicos (seminário, congresso, etc). 0,5 pontos (no 

máximo 01 

ponto) 

Publicação de Livro 01 

Publicação de artigo sobre educação ou ensino em revista 
especializada. 

0,5 pontos (no 

máximo 01 

ponto) 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  55,5 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

 
PROCESSO Nº 035/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 
DATA DE ABERTURA: 26/08/2014 - ÀS 09h00min. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DOS PROCEDIMENTOS PARA EXAMES DE RADIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA, ARTERIOGRAFIA: DE MEMBRO, PARA 
INVESTIGAÇÃO DE HEMORRAGIA CEREBRAL ABDOMINAL E 
TORÁCICA E EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro 
Oficial, Sr. José Robson Fausto, nomeado por portaria do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados que o presente processo foi 
declarado Deserto. Em ato contínuo publicamos nova data para 
realização do certame, através do critério do menor preço por 
lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua Juarez Távora, 93, 
Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o 
exercício financeiro de 2014. Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e 
a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação. 
                                                

Santa Rita - PB, 13 de Agosto de 2014.  

 
 

José Robson Fausto 
Pregoeiro Oficial 

Presidente da CPL 

 

 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

 
PROCESSO Nº 094/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 
DATA DE ABERTURA: 27/08/2014 - ÀS 09h00min. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (DE 
REFERENCIA, GENERICOS E SIMILARES), DESTINADOS A 
DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 
 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro 
Oficial, Sr. José Robson Fausto, nomeado por portaria do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, sob o critério do menor preço por item obtido 
do maior percentual de desconto. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Juarez 
Távora, 93, Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista 

para o exercício financeiro de 2014. Suporte Legal: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 e 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e 
a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 
12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação. 
                                                

Santa Rita - PB, 13 de Agosto de 2014.  

José Robson Fausto 
Pregoeiro Oficial 

Presidente da CPL 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
PROCESSO Nº. 078/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 
 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
EM ANDAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 
 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, 
nomeado pela Portaria nº 1538/2014, com fundamento no Art. 
9º, Inciso V, do Decreto Federal nº 3555/2000, exara a 
ADJUDICAÇÃO do certame, cujo objeto é o SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ANDAMENTO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS, ora licitado em favor das empresas: DATASOL 
INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
02.538.085/0001-91, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184 e 185, perfazendo o valor total de R$ 
2.212.937,55 (Dois milhões duzentos e doze mil novecentos e 
trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); PLUGNET 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.213.325/0002-69, 
para os itens 87, 91, 141 e 142, perfazendo o valor total de R$ 
346.300,00 (Trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais), 
perfazendo o valor global de R$ 2.559.237,55 (Dois milhões 
quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos), classificada pelo critério do menor 
preço por item. 
 

Santa Rita, 13 de Agosto de 2014.   
 

José Robson Fausto 
Pregoeiro Oficial 

Presidente da CPL 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
Gabinete do Superintendente 

 

 
PORTARIA Nº 082/2014 Santa Rita, 30 de julho de 

2014. 

 
 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas acordo com o Art. 1º do 

Decreto nº 065/2009 e, em consonância com o parecer de nº. 

081/2014, emitido pelo Departamento Jurídico, 

 

RESOLVE, 

 

CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO de acordo com o artigo 6º, inciso I, II, III e IV 

da EC nº. 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88, à  Servidora MARIA 

LÚCIA DE FÁTIMA SOARES, ocupante do cargo de Professora de 

Educação Básica II, matrícula nº. 30.044, lotado na Secretaria de 

Educação deste Município.  

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 
CRISTIANO HENRIQUE SILVA SOUTO 

Superintendente 
 

*REPÚBLICADA POR INCORREÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPEDIENTE Nº 006/2014 Santa Rita, 13 de agosto de 2014 

 
 O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelos artigos 18, VII, e 52 do Regimento 
Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 170-A/2001  
 RESOLVE EMITIR AS SEGUINTES DECISÇÕES 
ADMINISTRATIVAS: 
 

IT

E

M 

PROCE

SSO Nº 

INTERESSADO ASSUNTO VIGÊ

NCIA 

RESUL

TADO  

1 531/20

13 

Maria de Fátima 

Barbosa de Albuquerque 

Reajuste de 

proventos 

30/09

/2013 

Indefe

rido 

2 506/20

13 

Antônia de Brito de 

Araújo  

Reajuste de 

proventos 

16/09

/2013 

Indefe

rido 

3 370/20

13 

Célia Maria de Oliveira Reajuste de 

proventos 

22/07/

2013 

Indefe

rido 

4 487/20

13 

Ivanilda Vieira da Silva Reajuste de 

proventos 

05/09

/2013 

Indefe

rido 

5 308/20

13 

Maria da Penha Costa Revisão nos 

proventos 

06/06/

2013 

Indefe

rido 

 
 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 
CRISTIANO HENRIQUE S. SOUTO 

Superintendente 
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PODER EXECUTIVO 
 

Prefeito: Severino Alves Barbosa Filho 
 

 

 
Chefia de Gabinete: FRANCISCO DE ASSIS DE MELO 
CABRAL. 
 
Procuradoria Geral: MARCELLO TRINDADE PAULO. 
 
Controladoria Geral: DIEGO CABRAL MIRANDA. 
 
Secretaria Municipal de Administração: SIDINARC LIMA 
DOS SANTOS. 
 
Secretaria Municipal de Finanças: MARCELO DE 
MOURA SILVA 
 
Secretaria Municipal de Planejamento: JOSÉ 
WERISSON DUARTE FIALHO. 
 
Secretaria Municipal de Saúde: ALYSSON DOS 
SANTOS GOMES.  
 
Secretaria Municipal de Educação: GILVANDRO INÁCIO 
DOS ANJOS. 
 

Secretaria Municipal de Infraestrutura: JOSÉ OLAVO 
MARTINS DE OLIVEIRA. 
 
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio: 
HENRIQUE MAROJA JALES COSTA. 
 
Secretaria Municipal de Ação Social: CICERA DA 
NÓBREGA SILVA. 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento: 
GILVAN DOS SANTOS CASTRO. 
 
Secretaria Municipal de Articulação Institucional: 
FRANCISCO DE ASSIS DE MELO CABRAL. 
 
Secretaria Municipal de Comunicação Institucional: 
SANDRO ALBERTO DA NÓBREGA FERNANDES. 
 
Secretaria Municipal Extraordinária de Políticas 
Públicas para as Mulheres: CAMILA DE PAULA DE 
SOUZA CARNEIRO. 
 
Superintendente do IPREV: CRISTIANO HENRIQUE 
SILVA SOUTO. 
 
 

 

GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO: 
Procuradoria Geral 
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