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LEI Nº 01019/2019 
(Projeto de Lei n.º 004/2019 - Autor: Poder Executivo) 

 
“Regulamenta o Conselho Gestor de 
Desenvolvimento Municipal - 
CONGES e dá outras providências.” 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

faço saber que o Poder Legislativo aprova eu sanciono a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO GESTOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Art. 1º - O Conselho Gestor de Desenvolvimento Municipal - 

CONGES, órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante 
da estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento, tem por finalidade 
contribuir com a implementação da Política de Desenvolvimento Municipal, 
Urbano e Ambiental bem como acompanhar e avaliar a sua execução, 
garantindo a cooperação entre o município e os governos da União, do 
Estado e a sociedade civil, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.257, de 10 
de julho de 2001- Estatuto da Cidade.   

 
Seção I 

Das Atribuições 
 
Art. 2º - Ao CONGES compete: 
I - acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, em especial os programas relativos à política de 
gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de 
mobilidade e transporte urbano, e recomendar as providências necessárias 
ao cumprimento de seus objetivos; 

II - propor programas, instrumentos, normas e prioridades da 
Política Municipal de Desenvolvimento Urbano;          

III - manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação 
pertinente; 

IV - verificar o cumprimento e emitir orientações e recomendações 
sobre a aplicação do Plano Diretor e dos demais instrumentos normativos 
relacionados ao desenvolvimento urbano, apontando aos órgãos 
competentes as eventuais irregularidades; 

V - incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento 
institucional de conselhos afetos à política de desenvolvimento urbano nos 
níveis municipais, regionais, estaduais, que incidam neste território 
municipal; 

VI - promover a realização de debates e pesquisas sobre a 
aplicação de programas e projetos relacionados com a Política de 
Desenvolvimento Municipal, Urbano e Ambiental; 

VII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de participação e controle social, visando fortalecer o desenvolvimento 
urbano sustentável; 

VIII – Acompanhar a distribuição regional e setorial do orçamento 
anual e do plano plurianual das Secretarias afins; 

IX - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões; 
X - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações 

propostas por seus membros.  
XI - pronunciar-se sobre assuntos relativos ao planejamento urbano 

e ao desenvolvimento municipal, quando requerido ou quando o assunto for 
considerado pelo Conselho como matéria de especial interesse para o 
município; 

XII - solicitar à Prefeitura Municipal a realização de estudos e 
pesquisas referentes às questões urbanas consideradas relevantes à 
população; 

 
 Parágrafo único. Em consonância com as resoluções a serem 

emitidas pelo CONGES, previstas no inciso IV, a Secretaria Municipal de 
Planejamento disciplinará, no âmbito da suas competências, as matérias 
relativas à aplicação do Plano Diretor e dos demais instrumentos 
normativos relacionados ao desenvolvimento urbano. 

 
Seção II 

Da Composição 
 
Art. 3º - O CONGES será constituído por 20 (vinte) membros, 

representativos dos órgãos públicos, de entidades e da sociedade civil, 
organizados por segmentos: 

 
   I - 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 
 a) 02 (dois) da Secretaria de Planejamento, sendo um desses o 

titular da pasta; 
  b) 01 (um) da Secretaria de Infraestrutura; 
  c) 01 (um) da Secretaria de Meio Ambiente; 
 d) 01 (um) da Secretaria de Agropecuária e Pesca; 
 
 II - 02 (dois)  representantes do Poder Público Estadual 
 III - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal 
IV - 02 (dois) representantes do Poder Público Federal 
V - 04 (quatro) representantes de movimentos populares, 

associações de moradores e/ou organizações não-governamentais; 
VI - 02 (dois) representantes de entidades empresariais; 
VII - 03 (três) representantes de entidades de profissionais e 

sindicatos; 
VIII - 01 (um) representante de entidades acadêmicas e de 

pesquisa; 
 
 § 1º Consideram-se membros titulares e respectivos suplentes do 

CONGES os órgãos e entidades indicados neste artigo e aqueles eleitos de 
acordo com os editais previstos no art. 4º.  

§ 2º Poderão, ainda, ser convidados a participar das reuniões do 
CONGES personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas 
ou privadas, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como 
outros técnicos, sempre que da pauta constar tema de suas áreas de 
atuação.  

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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§ 3º Cada entidade referida nos incisos I a VIII, após selecionada, 
deverá indicar seus respectivos representantes (titular e suplente) por meio 
de ofício à Secretaria Municipal de Planejamento.   

§ 4º Os membros do CONGES terão mandato de 03 (três) anos, 
sendo inadmitida a recondução. 

§ 5º Os membros do CONGES serão nomeados por Decreto do 
Poder Executivo. 

 
Art. 4º - No prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação 

dessa Lei, a SEPLAN publicará os editais para a composição inicial do 
CONGES. 

 
Parágrafo único. Até 03 (três) meses antes do término do mandato 

dos Conselheiros, a SEPLAN deverá expedir novo edital público para 
composição das representações do CONGES. 

 
Art. 5º - O CONGES deverá elaborar o regimento interno para 

regulamentar seu funcionamento no prazo de 90 (noventa) dia após a 
nomeação dos seus membros, devendo ser encaminhado ao Chefe do 
Executivo para homologação e publicação. 

 
Seção III 

Do funcionamento 
 

Art. 6º - O CONGES se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por 
bimestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou 
pela maioria dos Conselheiros. 

  
Subseção I 

Da Presidência do CONGES 
 
Art. 7º - O CONGES será presidido pelo Secretário Municipal de 

Planejamento.  
 
Art. 8º - São atribuições do Presidente do CONGES: 
I - convocar e presidir as reuniões do colegiado; 
II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento 

sobre temas de relevante interesse público; 
III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções, 

garantindo seus encaminhamentos; 
IV - designar os membros integrantes do CONGES, na qualidade 

de titulares e respectivos suplentes eleitos.  
V - zelar pelo cumprimento das disposições do Regimento Interno; 
 
VI - representar o conselho judicial e extrajudicialmente, e em todos 

os atos para os quais for convocado; 
VII - apresentar ao Plenário relatório das atividades do Conselho, 

ao final de cada ano; 
 

Subseção II 
Das Deliberações 

 
Art. 9º - As deliberações do CONGES serão feitas mediante 

resolução aprovada por maioria de votos, perante a maioria dos seus 
membros.  

 
Art. 10. O Presidente exercerá o voto de qualidade em casos de 

empate.  
 
Art. 11. O regimento interno do CONGES será aprovado na forma 

definida por resolução, e será modificado somente mediante aprovação de 
dois terços dos presentes.   

 
Subseção III 

Dos Recursos e Apoio Administrativo do CONGES 
 
Art. 12. Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento garantir o 

apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do 
CONGES. 

Art. 13. As despesas com os deslocamentos dos representantes 
dos órgãos e entidades no CONGES poderão correr à conta de dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Planejamento.  

 
Art. 14. Para cumprimento de suas funções, o CONGES contará 

com recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
Art. 15. A participação no CONGES será considerada função 

relevante, não remunerada. 
 
Art. 16. As dúvidas e os casos omissos neste regulamento serão 

resolvidos pelo Presidente do CONGES, ad referendum do Plenário. 
 
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Conde - PB. 
Gabinete da Prefeita, 11 de abril de 2019. 

 
  
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
DECRETO Nº 0154/2019                   CONDE, 10 DE ABRIL DE /2019. 
 

Dispõe sobre a jornada de trabalho 
dos servidores da Administração 
Direta e da Administração Indireta, 
no âmbito do Poder Executivo e dá 
outras providências. 

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE, 

no uso das atribuições que lhe confere o art.60, incisos I, da Lei Orgânica 
Municipal, 
 

Considerando a necessidade de melhoria do atendimento 
externo ao público, faz-se necessária uma adequação na jornada de 
trabalho dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal, para assegurar a eficiência e eficácia da 
prestação de serviços públicos aos cidadãos, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração 
Direta e Administração Indireta, no âmbito do Poder Executivo, será 
realizada das 8h (oito horas) às 14h (quatorze horas), de segunda a sexta-
feira, observadas as seguintes condições: 

 
I - a implantação da jornada de trabalho acima especificada se 

fará sem que haja, em hipótese alguma: 
a) prejuízo para o usuário dos serviços públicos; e, 
b) remuneração adicional, a título de hora extra ou de gratificação, 

ou qualquer outra forma de acréscimo ou despesa. 
II – o horário será comum a todas às repartições, ressalvados os 

casos de serviços essenciais ou especiais. 
 
Parágrafo único. Todos os servidores, independentemente do 

vínculo e regime de contratação, sempre que comprovadamente 
indispensável, podem vir a ser convocados para, durante os dias que forem 
necessários, respeitada a jornada semanal de 30 (trinta) horas, prestarem 
serviço em horário diverso do estabelecido no art. 1º deste decreto, sem 
que tal atividade implique o pagamento de adicionais de qualquer natureza. 

 
Art. 2º O horário de trabalho dos servidores da Administração 

Direta e Indireta, conforme previsto no art.1º deste decreto, não se aplica: 
 
I – aos servidores das áreas de Receita, Segurança Pública, Meio 

Ambiente e de Saúde, além do pessoal da Guarda Civil que atuam nas 
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respectivas atividades, prestando serviços públicos essenciais ou especiais 
à população; 

II – aos ocupantes de cargos comissionados de Direção e 
Assessoramento Superior; 

III - aos servidores, independentemente do vínculo, quando em 
viagem a serviço; 

IV – aos servidores do Magistério Público Municipal que atuam 
em regência de ensino, atividade de sala de aula, atividade de coordenação 
pedagógica, de direção, de secretaria ou outras atividades administrativas, 
pedagógicas e de suporte nos estabelecimentos escolares, com tarefa ou 
carga horária legal ou regularmente preestabelecida ou contratada; 

V – aos servidores que trabalham prestando serviço em regime 
de plantão; 

VI – aos servidores que desenvolvem suas atividades em regime 
de produtividade, executando trabalho externo; 

VII – aos servidores que trabalham em atividades essenciais à 
atuação e funcionamento da Procuradoria Geral do Município. 

 
Art. 3º Cada dirigente de órgão ou entidade, na sua área de 

competência e supervisão, adotará as medidas destinadas à implantação 
do horário de expediente, nos termos deste decreto. 

 
Art. 4º Os contratos de serviços de terceiros ou de empresas 

prestadoras de serviços, firmados pelos Órgãos da Administração Direta e 
Indireta, no âmbito do Poder Executivo, podem ter estabelecido jornada de 
trabalho diferenciada. 

 
Art. 5º À Secretaria Municipal da Administração compete zelar 

pelo fiel cumprimento do disposto neste decreto. 
 
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,  
 
Art. 7º Revoga-se o Decreto nº 003/2017. 

 
  

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

  
PORTARIA Nº 0061/2019              CONDE – PB, 10 DE ABRIL DE 2019. 

 
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: 
Exonerar a pedido, a servidora MARIA JANILCE DE OLIVEIRA 

MAGALÃHAES, ocupante do cargo efetivo de SANITARISTA, com lotação 
fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

  
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

  
 
 
 
       

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

 
ANULAÇÃO - Concorrência nº 00003/2018 

 
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00003/2018, que 
objetiva: A Contratação de Técnicos especializados de engenharia para 
execução de obras de construção de uma unidade de ensino contendo 12 
salas de aulas, Nova Escola Noêmia Alves no município de Conde/PB, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos projetos 
técnicos anexados à este Projeto Básico.; ANULO o correspondente 

procedimento licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado 
de vícios relatados às fls. 1315 à 1316, 1318 à 1322 e 1327 à 1328, os 
vícios consignados foram reputados como insanáveis, ensejando vicio de 
legalidade ao certame (art. 7º, § 2º, inc. II da Lei 8.666 de 1993). 
INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de anulação da licitação em tela caberá 
recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua 
sede, Rodovia PB 18 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 

Conde - PB, 10 de Abril de 2019 
 

  
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita  

 
 
 
 
       
PORTARIA N. º 006/2019-SEMAD                Conde, 10 de Abril de 2019. 

 
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CONDE, de ordem da Prefeita Municipal e no uso de suas atribuições 
legais, 
 

R E S O L V E: 
 

Alterar o expediente nas repartições públicas municipais, 
tornando Ponto Facultativo o dia 18 de Abril do corrente ano, em 
decorrência da Quinta Feira Santa, com exceção dos serviços essenciais. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

BÁRBARA DE FREITAS LINS CRUZ 
Secretária Municipal de Administração  

 
 
 
 
       

 
 

 PORTARIA Nº 005/2019                       CONDE, 10 DE ABRIL DE 2019.   
   

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, no 
uso das atribuições que lhe confere a Legislação Municipal. 
  

RESOLVE: 
  

Art.1º Constituir os servidores abaixo relacionados para integrarem, 
sob a presidência de Emerson Lima Ribeiro, a Comissão de recebimento 
de aquisições de: mobiliários, equipamentos, material de informática, 
esportivos, fardamento escolar, utensílios diversos, material pedagógico, 
robótica, brinquedos, entre outros, no âmbito desta Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes. 

NOME MATRÍCULA CONDIÇÃO 
Emerson Lima Ribeiro 10096 PRESIDENTE 
Adriano Soares da Silva 55414 MEMBRO 
Alexandre Soares Moura 70266 MEMBRO 
Antonia Lacerda Dias 1536 MEMBRO 
Ana Paloma Costa Maia do 
Nascimento 

1007 
MEMBRO 

Edilma Ribeiro da Silva Patricio 426 MEMBRO 
Glaucilene Correia Batista 1001 MEMBRO 
Hiroito Galdino Batista da Silva 1464 MEMBRO 
Izácio Cordeiro de Moura 10102 MEMBRO 
Manoel Nildo Oliveira de Lima 50003 MEMBRO 
Maria Genilva Santos de Souza 1845 MEMBRO 
Maria do Socorro Fernandes de 
Alichandre 

50010 
MEMBRO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E ESPORTES 
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Marconi Alves Marinho 91758 MEMBRO 
Niedja Patricia Oliveira de Lima 1029 MEMBRO 
Pollyana Adreina de Souza 
Pessoa 

1229 
MEMBRO 

Ricardo Gomes Simão 10080 MEMBRO 
Terezinha Gerônimo Florêncio 1037 MEMBRO 
Talita Pereira Varela 40142 MEMBRO 
      

 Art.2º Cabe a presente Comissão analisar e atestar o recebimento 
no ato da entrega dos itens especificados no artigo 1º desta portaria, 
sempre que solicitado pela SEMEC. 

 
Art.3º O recebimento da referidas aquisições deverá ser realizado 

pelo presidente da Comissão e no mínimo mais três membros. 
 
Art.4º Quando o solicitante for um dos membros da Comissão, até 

mesmo o Presidente, este deve se abster da avaliação do material 
solicitado, bem como da emissão de parecer. 

 
Art. 5º Revoga-se a Portaria nº 012/2018 publicada no Diário Oficial 

nº 1.389, em 03/07/2018. 
 
Art.6º Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2019.                                                               
 

 
APARECIDA DE FÁTIMA UCHÔA RANGEL 
Secretária de Educação, Cultura e Esportes 

 


