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LEI Nº 736/2017, de 25 de Agosto de 2017. 

"DISPÕE SOBRE 
REGULAMENTAÇÃO TRANSPORTE 
ESCOLAR INTERMUNICIPAL PARA 
OS ESTUDANTES RESIDENTES NA 
CIDADE DE ITABAIANA NA FORMA 
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itabaiana-PB 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a subsidiar o transporte escolar intermunicipal para 
os estudantes residentes na cidade de Itabaiana, matriculados 
em ensino superior e ensino médio de nível técnico, para 
escolas, faculdades e universidades situadas nas cidades de 
João Pessoa – PB, Campina Grande - PB, Goiana - PE, e 
Timbaúba – PE. 

I - O subsídio de que trata o caput do artigo 1º 
desta lei, se dará nas seguintes modalidades:  

§ 1º Garantia do transporte para os estudantes, 
limitado à quantidade de veículos da frota escolar, mantida 
pela prefeitura municipal de Itabaiana, inclusive com 
fornecimento do abastecimento, desde que haja 
disponibilidade orçamentária e financeira para custeio das 
referidas despesas; 

§ 2º Abastecimento de veículos fretados pela 
entidade representativa dos estudantes de ensino superior e 
ensino médio de nível técnico, ou por representantes indicados 
por esta categoria, para fins de transporte escolar 
intermunicipal, desde que haja disponibilidade orçamentária e 
financeira para custeio das referidas despesas; 

II - Para acessar o benefício de que trata a 
presente lei, os estudantes ensino superior e ensino médio de 
nível técnico, deverão de firmar o termo de referência para o 
transporte universitário, por meio de sua associação 
organizada, junto a Secretaria Municipal de Educação. 

III – Não havendo organização formal que 
represente a categoria, capaz de firmar termo de referência 
para esta finalidade exclusiva, os estudantes deverão manter 
cadastro individual junto a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, por 
meio das secretarias de Educação e de Desenvolvimento 
Urbano e Controle Ambiental, autorizado a utilizar os veículos 
de transporte escolar, adquiridos no âmbito do Programa 
Caminhos da Escola, para o transporte de estudantes da zona 
urbana e da educação superior residentes na cidade de 
Itabaiana, escolas, faculdades e universidades situadas nas 
cidades de João Pessoa – PB, Campina Grande - PB, Goiana 
- PE,  e Timbaúba – PE, nos termos do parágrafo único, do 
artigo 5º da lei federal Nº12.816, de 5 de junho de 2013, e do 
artigo 4º da Resolução Nº 45, de 20 de novembro de 2013.  

 PARAGRAFO ÚNICO: Desde que não haja 
prejuízo ao atendimento aos estudantes residentes na zona 
rural e matriculados nas escolas da rede pública municipal de 
ensino básico. 

Art. 3º - O transporte dos estudantes 
beneficiados pela presente lei, obedecerá os critérios de 
organização, horário, origem e destino, elaborados pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Controle 

Ambiental, por meio da Diretoria de Frota e Equipamentos, ou 
por departamento equivalente.  

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação, 
manterá o cadastro dos estudantes com direito aos benefícios 
instituídos por esta Lei, e será responsável por sua 
atualização, ao termino de cada período ou semestre letivo.  

Art. 5º - Para obtenção dos benefícios previstos 
nesta Lei, o estudante interessado deverá formular seu pedido 
no início de cada semestre à Secretaria Municipal de 
Educação, anexando os seguintes documentos:   

a) Declaração de composição familiar (RG, CPF, 
Certidão de Casamento e/ou Certidão de Nascimento);   

b) Declaração de renda familiar mensal (Holerith 
recente juntamente com a Carteira de Trabalho); se 
aposentado, pensionista previdenciário e/ou licenciado, 
apresentar comprovante do valor recebido do INSS; se recebe 
pensão alimentícia, apresentar comprovante do valor 
recebido;   

c) Comprovante de Residência (conta de água, 
luz ou telefone);  

d) Se residir em casa alugada, apresentar recibo 
de aluguel ou Cópia do Contrato de locação;   

e) No núcleo familiar que existir mais de um 
estudante, que necessita do benefício, o mesmo deve 
comprovar;   

f) Declaração da Unidade Escolar juntamente 
com o recibo da última mensalidade;  

Art. 6º - Os proprietários dos veículos 
particulares fretados pelas entidades representativas, ou por 
estudantes, deverão cadastrar-se na Prefeitura Municipal, 
apresentando documentação necessária e preenchendo os 
requisitos exigidos na lei de que trata, bem como, declarar o 
valor mensal cobrado de cada estudante.   

Art. 7º - As despesas decorrentes com a 
execução desta Lei, correrão por conta do orçamento vigente, 
suplementado se necessário, com a seguinte da seguinte 
dotação orçamentária:   

 I - 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; 

II – 12 361 1050 2037 Manutenção das atividades 
do Transporte Escolar; 

Art. 8º - Para a satisfação e atendimento ao 
escopo da presente lei, caberá exclusivamente ao Poder 
Executivo Municipal analisar a oportunidade, conveniência e 
legalidade do referido custeio, observando sempre a realidade 
orçamentária e financeira da gestão administrativa. 

Art. 9ª – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Art. 10ª – Esta lei entra em vigência na data de 
sua publicação.  

Publique-se; 
Registre-se. 
Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 25 de 

Agosto de 2017 
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LEI Nº 737/2017, de 25 de Agosto de 2017. 

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL AO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA 
EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal de Itabaiana-PB 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º Abre ao Orçamento do Município de 
ITABAIANA o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), para fazer face às 
dotações conforme discriminação abaixo: 

2.07 Secretaria Mun. de Infraestrutura 

15 Urbanismo  
695 Turismo  

1033 Programa Melhoria da Infra Estrutura e Urbanismo 
1162 Revitalização da Praça Epitácio Pessoa 

52 Transferência de Convênios - Outros  - Federal 
4490.51 Obras e Instalações 280.000,00 

 Total 280.000,00 
 Artigo 2º. Os recursos necessários para ocorrer às 

despesas com o Crédito Especial, aberto pelo artigo anterior, 
serão constituídos e provenientes da anulação total e/ou parcial 
de dotações constantes no Orçamento do Município, de acordo 
com o artigo 43 parágrafo 1º, da Lei 4.320/64 e Convênio com 
Ministério do Turismo. 

Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, 
ainda, a proceder à inclusão do projeto previsto nesta Lei, no 
Plano Plurianual – Lei nº 669/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº 714/2016, de 21 de 
Setembro de 2016, em vigência neste exercício. 

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

Publique-se; 
Registre-se. 

Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 25 de Agosto de 
2017 

 
 

 
 

 
 
LEI Nº 738/2017, de 25 de Agosto de 2017. 

 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
/CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE ITABAIANA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Itabaiana-PB aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de 
Segurança Pública-CONSEG, vinculado ao Gabinete do 
Prefeito, de caráter consultivo e deliberativo. 

Art. 2º São atribuições do Conselho Municipal de 
Segurança Pública – CONSEG; 

I – Sugerir, para os órgãos responsáveis, prioridades 
de ação na área de segurança nos assuntos e necessidades 
que envolvam o Município de Itabaiana-PB; 

II – Formular estratégias e acompanhar a 
implementação de políticas relacionadas ao enfrentamento à 
violência e a criminalidade, colaborando para a segurança dos 
munícipes; 

III – Acompanhar e avaliar os serviços de segurança 
pública e privada prestados à população, zelando pelo respeito 
aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços na proteção 
do cidadão; 

IV – Buscar o permanente contato entre a 
comunidade e as forças policiais que atuam no município; 

V - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno que 
deverá dispor acerca da sua organização, seu funcionamento e 
suas diretrizes básicas de atuação. 

Art. 3º O Conselho Municipal de Segurança Pública – 
CONSEG será composto por membros titulares e seus 
respectivos suplentes, com as seguintes representatividades: 

I – 01 (um) representante do Poder Executivo 
Municipal, indicado pelo Prefeito; 

II – 01 (um) representante do Poder Legislativo 
Municipal, indicado pelo Presidente da Câmara; 

III – 01 (um) representante do Ministério Público; 
IV – 01 (um) representante da Polícia Civil; 
V – 01 (um) representante da Polícia Militar; 
VI – 01 (um) representante do Conselho Tutelar 
VII – 01 (um) representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itabaiana; 
VIII – 01 (um) representante da Igreja Católica;  
IX – 01 (um) representante das Igrejas Evangélicas; 
X – 01 (um) 01 representante das Associações 

Urbanas; 
XI – 01 (um) 01 representante do Comércio Local; 
XII – 01 (um) representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB; 
XIII – 01 (um) representante do Departamento de 

Trânsito (BPTRAN) de Itabaiana; 
XIV – 01 (um) representante dos Agentes de Saúde 

Municipal; 
XV – 01 – (um) representante do PROERG; 
XVI – 01 – (um) representante do Sindicato Patronal 

de Itabaiana; 
XVII – 01 (um) representante da Mídia (escrita e 

falada) de Itabaiana; 
XVIII – 01 (um) representante do CRAS de Itabaiana; 
XIV – 01 (um) representante do CREAS; 
§1º Cada membro do Conselho terá um suplente, da 

mesma categoria, que o substituirá nas suas faltas e 
impedimentos. 

§2º Os membros do CONSEG e seus respectivos 
suplentes serão nomeados pelo Prefeito para o mandato de 02 
(dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§3º O Presidente do Conselho será eleito entre seus 
membros, para o mandato de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução por igual período. 

Art. 4º Perde o mandato o membro do CONSEG que 
faltar, sem justificativa, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 
(cinco) alternadas do Conselho, no período de 02 (dois) anos, 
assumindo neste caso, o seu suplente pra completar o mandato, 
sendo indicado novo membro para suplência, pela respectiva 
representatividade. 

Art. 5º O CONSEG, em audiência pública, 
amplamente divulgada nos meios de comunicação do Município, 
promoverá, no mínimo, semestralmente, debates com a 
população com vistas a informar sobre ações e projetos 
municipais na sua área de atuação e receber informações, 
sugestões e reclamações de qualquer interessado. 

Art. 6º As deliberações do CONSEG assumirão, 
dentre outras, a forma de indicação, parecer, recomendação, 
colaboração, projeto e relatório às autoridades competentes. 

Art. 7º As deliberações serão tomadas por maioria 
simples. 

Art. 8º Cada sessão será registrada em ata e será 
aberta pela leitura da ata anterior. 

Art. 9º O Conselho Municipal de Segurança Pública 
se reunirá em sessão ordinária uma vez a cada 02 (dois) meses 
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e será conduzida pelo Presidente, ou na sua falta, pelo seu 
Vice-Presidente. 

Parágrafo único: Sempre que matérias urgentes 
assim o exigirem, O Conselho deverá ser convocado 
extraordinariamente pelo Presidente ou por 1/3 (um terço) dos 
seus membros. 

Art. 10º Os membros do Conselho Municipal de 
Segurança Pública não são remunerados e suas funções são 
consideradas serviço público relevante. 

Art. 11º A aprovação e a alteração do Regimento 
Interno dar-se-ão por maioria absoluta do Conselho Municipal 
de Segurança Pública. 

Art. 12º O CONSEG deverá convocar, a cada 02 
(dois) anos, uma Conferência Municipal de Segurança Pública, 
na qual será elaborado o Plano Municipal de Segurança. 

Parágrafo Único: Elaborado o Plano Municipal, 
caberá ao Conselho Municipal de Segurança avaliar e 
acompanhar a execução das metas neles previstas.  

Publique-se; 
Registre-se. 
Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 25 de 

Agosto de 2017 
 
 
 

 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e material elétrico de forma 
parcelada conforme demandas para manutenção dos serviços 
das secretarias municipais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2017. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e: 
CT Nº 00075/2017 - 07.08.17 – C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA 
- ME. 03.538.267/0001-25. Valor: R$ 20.820,00. 
CT Nº 00076/2017 – 07.08.17 – CENTER LUZ MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - ME. 13.603.534/0001-54. Valor: R$ 
9.169,00. 
CT Nº 00077/2017 – 07.08.17 – GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA - ME. 18.995.457/0001-49. Valor: R$ 91.260,00. 
CT Nº 00078/2017 – 07.08.17 – INEL COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP. 05.757.746/0001-68. 
Valor: R$ 1.503,00. 
CT Nº 00079/2017 – 07.08.17 – MATEC MATERIAIS 
ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME. 
18.100.267/0001-16. Valor: R$ 27.041,80. 
CT Nº 00080/2017 – 07.08.17 – THOMAS JOSE BELTRAO DE 
ARAUJO ALBUQUERQUE - ME. 19.918.905/0001-73. Valor: 
R$ 47.183,35. 

Itabaiana, 25 de agosto de 2017. 

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA 
Prefeito 

 
 


