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ATOS DO PODER EXECUTIVO
 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 
DECRETO Nº 010 /2022. 

Decreta de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, os imóveis Lotes 
nºs 13, 14 e 15, da Quadra 113, 
situados no Loteamento denominado 
Cidade das Crianças, no Município de 
Conde, necessários à construção do 
galpão de reciclagem.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu 
artigo 92, § 2°, no que lhe pertence ao Capítulo de Política Urbana, 
cumulado com os artigos 5°, alíneas E, G e H e artigos 6° e 7° do 
Decreto-Lei n°3.365, de 21 de junho de 1941, com redação dada pela Lei 
Federal n°2.786, de 21 de maio de 1956 e demais cominações legais:
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1°. Fica decretado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, os lotes de terrenos 
próprios sob os nºs 13, 14 e 15 da Quadra 113, situados no Loteamento 
denominado Cidade das Crianças, devidamente registrados no Cartório 
Cláudia Marques no livro n°2-DK, folhas n°s 207 a 209, matrículas de nºs 
35.504 à 35.506, que consta pertencer a Sra. Demalva Maria da Silva, 
portadora do CPF nº 068.697.774-20, medindo cada lote 12 metros de 
largura na frente e nos fundos, por 30 metros de comprimento de 
ambos os lados, totalizando uma área de 1.080m2, objetivando a 
construção de um Galpão de Reciclagem, consoante permitido nos 
supracitados artigos. 
 

Art. 2°. Fica o expropriante autorizado a invocar o caráter de 
urgência no processo judicial de desapropriação para os fins do disposto 
no art.15 do Decreto-Lei n°3.365/41 e alterações posteriores.
 

Art. 3°. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta 
da dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente:
Cód. 04.122.0015.2019 - Desapropriação de Imóveis. Fonte de Recurso 
500 (Ordinário). Classificação da Despesa 4.5.90.61.01.
Orçamentária: Secretaria de Planejamento 
 

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Conde, 18 de fevereiro de 2022.
 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 
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EXECUTIVO 

Decreta de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, os imóveis Lotes 

13, 14 e 15, da Quadra 113, 
situados no Loteamento denominado 
Cidade das Crianças, no Município de 
Conde, necessários à construção do 
galpão de reciclagem. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE, usando das 
Lei Orgânica Municipal, em seu 

artigo 92, § 2°, no que lhe pertence ao Capítulo de Política Urbana, 
cumulado com os artigos 5°, alíneas E, G e H e artigos 6° e 7° do 

Lei n°3.365, de 21 de junho de 1941, com redação dada pela Lei 
e 21 de maio de 1956 e demais cominações legais: 

Fica decretado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, os lotes de terrenos 
próprios sob os nºs 13, 14 e 15 da Quadra 113, situados no Loteamento 
denominado Cidade das Crianças, devidamente registrados no Cartório 

DK, folhas n°s 207 a 209, matrículas de nºs 
35.504 à 35.506, que consta pertencer a Sra. Demalva Maria da Silva, 

20, medindo cada lote 12 metros de 
e comprimento de 

ambos os lados, totalizando uma área de 1.080m2, objetivando a 
construção de um Galpão de Reciclagem, consoante permitido nos 

Fica o expropriante autorizado a invocar o caráter de 
al de desapropriação para os fins do disposto 

Lei n°3.365/41 e alterações posteriores. 

As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta 
da dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente: 

Desapropriação de Imóveis. Fonte de Recurso 
Classificação da Despesa 4.5.90.61.01. Unidade 

. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

de fevereiro de 2022. 

PORTARIA Nº 022/2022                        

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA

COMANDANTE DA GUARDA CIVIL, simbolog
Gabinete da Prefeita. 

 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 09 de fevereiro de 2022.
 

KARLA PIMENTEL
Prefeita de

PORTARIA Nº 023/2022                        

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear MÁRIO NOGUEIRA DA SILVA
SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL
no  Gabinete da Prefeita. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 

 
 
 
 

KARLA PIMENTEL
Prefeita de Conde
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                       CONDE, 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Nomear SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA para o cargo de 
, simbologia CGC-I, com lotação no 

se as disposições em contrário. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
, retroagindo seus efeitos para o dia 09 de fevereiro de 2022. 

 

 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 

 
                       CONDE, 18 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Nomear MÁRIO NOGUEIRA DA SILVA para o cargo de 
SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL, simbologia CGC-II, com lotação 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
, retroagindo seus efeitos para o dia  09 de fevereiro de 2022. 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
 
 
PORTARIA  Nº 001, de 03 de fevereiro 2022. 
 
A Secretária de Saúde do Município de Conde – PB
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA 
Nº0208/2021, publicada no Diário oficial deste Município.
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O de 22 de junho de 1993 e alterações 
posteriores; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo para responder pela GESTÃO e 
FISCALIZAÇÃO do objeto do CONTRATO Nº00012/2021, firmado com a 
empresa UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A, inscrita no CNPJ nº 
02.491.558/0001-42, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/20, para 
contratação de empresa especializada em locação de veículos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conde/PB.
 

NOME MATRICULA 

MARIA DILMA VIEIRA CORREIA 
BRAGA 

62.447 

AURICÉLIO RODRIGUES DA SILVA 62.440 

 
 
Art. 2º Atribuir aos servidores mencionados no Art.1º as atribuições e 
responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como as abaixo descritas: 
 

I- Acompanha refiscalizar o contrato administrativo
qual foi nomeado; 

II- Comunicar quanto à ocorrência de qualquer
gere o descumprimento das cláusulas
parte da Contratada, para que se proceda
de processo de notificação; 

III- Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme 
legislação, o fornecimento, a entrega,a prestação de 
serviço ou a execução da obra, após conferência prévia 
do objeto contratado,dentro do prazo
contrato; 

IV- Demais atribuições de fiscalização atribuíveis
conforme legislação pertinente. 

 
Art. 3º Determinar que as atribuições do Gestores e Fiscais sejam 
exercidas independentemente das atribuições que o servidor 
atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de
Órgãos correlatos. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
prazo da vigência contratual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conde, 18 de fevereiro de 2022. 

                                                                                                                                                                                                                  

PB, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA 
Nº0208/2021, publicada no Diário oficial deste Município. 

o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O de 22 de junho de 1993 e alterações 

Designar os servidores abaixo para responder pela GESTÃO e 
012/2021, firmado com a 

UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A, inscrita no CNPJ nº 
42, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/20, para 

atação de empresa especializada em locação de veículos no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Conde/PB. 

 FUNÇÃO 

GESTORA 

FISCAL 

Atribuir aos servidores mencionados no Art.1º as atribuições e 
responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

administrativo para o 

qualquer fato que 
cláusulas contratuais por 

proceda pela abertura 

Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme 
entrega,a prestação de 

serviço ou a execução da obra, após conferência prévia 
prazo estipulado no 

atribuíveis ao fiscal 

tribuições do Gestores e Fiscais sejam 
atribuições que o servidor 

atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de Conde ou 

 publicação até o 

 

PORTARIA Nº 002, de 03 de fevereiro de 2022
 
A Secretária de Saúde do Município de Conde 
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA Nº
0208/2021, publicada no Diário oficial 
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993 e alterações 
posteriores; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo para responder pela 
FISCALIZAÇÃO do objeto do CONTRATO Nº00006/2022
com a empresa ALFAPRINT LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
09.156.195/0001-38, referente ao Pregão Eletrônico nº 
para contratação de empresaespecializada em locação de veículos
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do
 

NOME 

MARIA DILMA VIEIRA 
CORREIA BRAGA 

NICIENE PEREIRA MONTEIRO 
MENEZES 

 
 
Art. 2º Atribuir aos servidores mencionados no Art.1º
responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666,
bem como as abaixo descritas: 
 

I- Acompanha refiscalizar o
foi nomeado; 

II- Comunicar quanto à ocorrência
descumprimento das cláusulas 
para que se proceda pela abertura

III- Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme legislação, 
o fornecimento, a entrega,a prestação de serviço ou a execução 
obra, após conferência prévia do objeto contratado,
prazo estipulado no contrato; 

IV- Demais atribuições de 
conforme legislação pertinente.

 
Art. 3º Determinar que as atribuições do Gestores e Fiscais sejam 
exercidas independentemente dasatribuições que o servidor 
atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de
Órgãos correlatos. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor
prazo da vigência contratual. 
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de 03 de fevereiro de 2022. 

Secretária de Saúde do Município de Conde – PB, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA Nº 
0208/2021, publicada no Diário oficial deste Município. 

o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993 e alterações 

Designar os servidores abaixo para responder pela GESTÃO e 
CONTRATO Nº00006/2022-CSL, firmado 

com a empresa ALFAPRINT LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, 

para contratação de empresaespecializada em locação de veículos no 
Saúde do Município de Conde/PB. 

MATRICULA FUNÇÃO 

62.447 GESTORA 

NICIENE PEREIRA MONTEIRO 62313 FISCAL 

s mencionados no Art.1º as atribuições e 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

 contrato administrativo para o qual 

ocorrência de qualquer fato que gere o 
 contratuais por parte da Contratada, 

abertura de processo de notificação; 

Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme legislação, 
o fornecimento, a entrega,a prestação de serviço ou a execução da 
obra, após conferência prévia do objeto contratado, dentro do 

 fiscalização atribuíveis ao fiscal 
pertinente. 

Determinar que as atribuições do Gestores e Fiscais sejam 
exercidas independentemente dasatribuições que o servidor 
atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de Conde ou 

vigor na data de sua publicação até o 
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PORTARIA Nº 003, de 10 de fevereiro de 2022. 
 
A Secretária de Saúde do Município de Conde – PB
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA Nº 
0208/2021, publicada no Diário oficial deste Município.
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993 e alterações 
posteriores; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Designar os servidores abaixo para responder pela GESTÃO e 
FISCALIZAÇÃO do objeto do CONTRATO Nº 00005/2022
com a empresa MARCOS S. BIUDES - ME, inscrita no CNPJ nº 
08.257.279/0001-03, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, 
para contratação de empresa especializada em locação de impressoras 
multifuncionais para atendimento das necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Conde/PB. 
 

NOME MATRICULA 

MARIA DILMA VIEIRA 
CORREIA BRAGA 

62.447 

NICIENE PEREIRA MONTEIRO 
MENEZES 

62313 

 
 
Art. 2º Atribuir aos servidores mencionados no Art.1º
responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de
bem como as abaixo descritas: 
 

I- Acompanha refiscalizar o contrato administrativo
foi nomeado; 

II- Comunicar quanto à ocorrência de qualquer
descumprimento das cláusulas contratuais por parte
para que se proceda pela abertura de processo de notificação;

III- Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme legislação, 
o fornecimento, a entrega,a prestação de serviço ou a execução da 
obra, após conferência prévia do objeto contratado,
prazo estipulado no contrato; 

IV- Demais atribuições de fiscalização atribuíveis
conforme legislação pertinente. 

 
Art. 3º Determinar que as atribuições do Gestores e Fiscais sejam 
exercidas independentemente dasatribuições que o servidor 
atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de
Órgãos correlatos. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
prazo da vigência contratual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conde, 18 de fevereiro de 2022. 

                                                                                                                                                                                                                  

PB, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas, conforme PORTARIA Nº 

oficial deste Município. 

o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993 e alterações 

Designar os servidores abaixo para responder pela GESTÃO e 
00005/2022-CSL, firmado 

ME, inscrita no CNPJ nº 
03, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, 

especializada em locação de impressoras 
uncionais para atendimento das necessidades da Secretaria 

FUNÇÃO 

GESTORA 

FISCAL 

mencionados no Art.1º as atribuições e 
de junho de 1993, 

administrativo para o qual 

qualquer fato que gere o 
parte da Contratada, 

notificação; 

Atestar através da nota fiscal e/ou fatura, conforme legislação, 
de serviço ou a execução da 

obra, após conferência prévia do objeto contratado, dentro do 

atribuíveis ao fiscal 

Determinar que as atribuições do Gestores e Fiscais sejam 
exercidas independentemente dasatribuições que o servidor 
atualmente desempenha na Secretaria Municipal de Saúde de Conde ou 

 publicação até o 
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