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PORTARIA Nº 0039/2018     CONDE – PB 22 DE FEVEREIRO

 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: 
Nomear, EMERSON LIMA RIBEIRO, do cargo

de CHEFE DO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

 
 

 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita 
 
 
 
 
 
 
PORTARIA Nº 03/2018 

Conde, 22 de fevereiro de 2018
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, de ordem da Prefeita Municipal de Conde, Estado da 
Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas,
 
     Resolve: 
                Exonerar a servidora abaixo discriminada, 
DIRETOR(a) ESCOLAR Adjunto, símbolo DAE-4 com lotação na sua 
respectiva escola. 
 

Ord. Nome 

01 Maria de Fátima Martins 
E.M.F Jo

 
Esta Portaria tem efeito a partir desta publicação.

 
 

APARECIDA DE FÁTIMA UCHÔA RANGEL
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

 
 

EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR (CAROÉ)
Secretário Adjunto da Educação

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE  DA  PREFEITA 

SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
Conde, 22 de fevereiro de 2018 

                                                  

DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

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

o cargo, em comissão, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO, símbolo CDS-II, 

ADMINISTRAÇÃO.  

vigor na data de sua publicação. 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

onde, 22 de fevereiro de 2018 

RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
de ordem da Prefeita Municipal de Conde, Estado da 

Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas, 

a servidora abaixo discriminada, do cargo de 
com lotação na sua 

Lotação 
E.M.F João Gomes 

Ribeiro 

desta publicação. 

APARECIDA DE FÁTIMA UCHÔA RANGEL 
Cultura e Esportes. 

EDNALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR (CAROÉ) 
Secretário Adjunto da Educação 

 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº02/2018.                                             
                                                          
 

Aprova Projeto Técnico de aquisição de 
 

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Conde 
uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO:

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos 
providências;  

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências; 

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e 
dá outras providências;  

A Lei Nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita 
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017; 

O Decreto Nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal;  

O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que r
Lei No 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências; 

A Portaria Nº 4.279, de 30 de 
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

A Portaria Nº 3.388/GM/MS, de 12 de dezembro de 2007, que 
dispõe sobre a aplicação de recursos de programação aprovados pel
13.528, de 29 de novembro de 2017 para transferência fundo a fundo 
destinada à aquisição de veículos ambulância tipo A pelos entes 
Municipais, Estaduais e Distrito Federal

A Portaria Nº 204, de 29 de janeiro de 2007, que
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle; 

A Portaria GM/MS Nº 2.564, de 3 de outubro de 2017, que 
a Portaria Nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, que d

transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da 
Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de 
Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS 

EXECUTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO 

 

 

                            MUNICÍPIO DE CONDE 

RESOLUÇÃO Nº02/2018.                                              
              Conde, 7 de fevereiro de 2018 

Aprova Projeto Técnico de aquisição de Ambulância Tipo A. 

do Conselho Municipal de Saúde de Conde - PB, no 
uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO: 

A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências;  

A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 

e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e 

º 13.414, de 10 de janeiro de 2017, que estima a receita 
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017;  

de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre 
as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 

O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 

(SUS), o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

A Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que 
estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

º 3.388/GM/MS, de 12 de dezembro de 2007, que 
dispõe sobre a aplicação de recursos de programação aprovados pela Lei 
13.528, de 29 de novembro de 2017 para transferência fundo a fundo 
destinada à aquisição de veículos ambulância tipo A pelos entes 
Municipais, Estaduais e Distrito Federal; 

de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o 
e a transferência dos recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 

2.564, de 3 de outubro de 2017, que altera 

dezembro de 2013, que dispõe sobre a 
transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da 
Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação 

tema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de 
Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Nº 1.332      

(RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do 
Ministério da Saúde; 

A Portaria Nº 3.673, de 22 dezembro de 2017, que habil
Estados, Municípios ou Distrito Federal a receberem recursos financeiros 
de capital destinados à aquisição de veículos ambulância tipo A, nos 
termos da Portaria nº 3.388/GM/MS, de 12 de dezembro de 2017;
  

RESOLVE: 
 

Art.1º - Aprovar a Proposta Nº 25046.017122/0121
recurso financeiro de capital,  no valor de R$ 80.000,00
destinados à aquisição de veículo ambulância tipo A.  

 
Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua 

publicação no Diário Oficial do Município de Conde - PB.                                                                 

    Conde, 7 de fevereiro de 2018.

Neuma da Costa Salles 
Presidenta do Conselho Municipal de Saúde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PORTARIA Nº 032/2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas 
por lei,  
 

RESOLVE: 
NOMEAR O SR. (a) GEOVANE DA SILVA MATEUS

Portador(a) de CPF: 078.642.594-64, para exercer o Cargo em Comissão 
de ASSESSOR DE GABINETE da Câmara Municipal de Conde, regido 
pela simbologia PL-CC-102, constante na Lei de Estrutura Organizacional, 
até ulterior deliberação. 
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos administrativos e financeiros a 01 de fevereiro de 2018, revogadas 
as disposições em contrário. 
 

Paço da Câmara Municipal de Conde, em 22 de fevereiro
 
 
 

LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
-Presidente- 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIV

PRESIDÊNCIA  DA  CÂMARA

                                                  Conde,  22 de fevereiro de 2018 

 

                                                                                   

(RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do 

Portaria Nº 3.673, de 22 dezembro de 2017, que habilita os 
Estados, Municípios ou Distrito Federal a receberem recursos financeiros 
de capital destinados à aquisição de veículos ambulância tipo A, nos 
termos da Portaria nº 3.388/GM/MS, de 12 de dezembro de 2017; 

046.017122/0121-28, de 
80.000,00 (oitenta mil reais), 

 

em vigor, na data de sua 
PB.                                                                  

Conde, 7 de fevereiro de 2018. 

 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas 

GEOVANE DA SILVA MATEUS, 
para exercer o Cargo em Comissão 

da Câmara Municipal de Conde, regido 
, constante na Lei de Estrutura Organizacional, 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
iros a 01 de fevereiro de 2018, revogadas 

fevereiro de 2018. 

 

LEGISLATIVO 

PRESIDÊNCIA  DA  CÂMARA 
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