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LEI Nº 0993/2018 
(Projeto de Lei n.º 008/2018 - Autor: Poder Executivo)

 
IMPLEMENTA O PLANO DE 
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT 
TÉCNICO ATUARIAL DO MUNICÍPIO 
PARA COM O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CONDE 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  CONDE,  ESTADO  DA  
PARAIBA, faço saber que o Poder Legislativo aprova eu sanciono a 
seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à 
amortização do déficit atuarial do Município para com 
Previdência e Assistência do Município de Conde – IPAM, na forma desta 
Lei. 

 
Art. 2º - Para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial, nos 

termos do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, art. 5º, II, da Portaria MPS nº 204/08, do art. 8º da Portaria MPS nº 
402/08 e do art. 18 e 19, ambos da Portaria MPS nº 403/08, fica 
implementado o Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial do 
Município de Conde pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, através do 
estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar, de acordo com 
o definido pelo Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial 
DRAA, anexo à presente lei, e com a tabela a seguir: 
 

Plano de Amortização 

Ano Alíquota Normal 
Alíquota 

Suplementar 

2018 11,01% 7,00% 

2019 11,01% 7,23% 

2020 11,01% 7,46% 

2021 11,01% 7,70% 

2022 11,01% 7,95% 

2023 11,01% 8,20% 

2024 11,01% 8,47% 

2025 11,01% 8,74% 

2026 11,01% 9,02% 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE  DA  PREFEITA 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                     Conde, 29 de maio de  2018 

                                                                                    

Autor: Poder Executivo) 

IMPLEMENTA O PLANO DE 
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT 
TÉCNICO ATUARIAL DO MUNICÍPIO 
PARA COM O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, E DÁ 

S PROVIDÊNCIAS. 
 

A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  CONDE,  ESTADO  DA  
faço saber que o Poder Legislativo aprova eu sanciono a 

Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à 
amortização do déficit atuarial do Município para com o Instituto de 

IPAM, na forma desta 

Para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial, nos 
termos do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 

ria MPS nº 204/08, do art. 8º da Portaria MPS nº 
402/08 e do art. 18 e 19, ambos da Portaria MPS nº 403/08, fica 
implementado o Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial do 
Município de Conde pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, através do 

lecimento de alíquota de contribuição suplementar, de acordo com 
o definido pelo Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – 

Alíquota Total 

18,01% 

18,24% 

18,47% 

18,71% 

18,96% 

19,21% 

19,48% 

19,75% 

20,03% 

2027 11,01% 

2028 11,01% 

2029 11,01% 

2030 11,01% 

2031 11,01% 

2032 11,01% 

2033 11,01% 

2034 11,01% 

2035 11,01% 

2036 11,01% 

2037 11,01% 

2038 11,01% 

2039 11,01% 

2040 11,01% 

2041 11,01% 

2042 11,01% 

2043 11,01% 

2044 11,01% 

2045 11,01% 

2046 11,01% 

2047 11,01% 

2048 11,01% 

2049 11,01% 

2050 11,01% 

2051 11,01% 

2052 11,01% 

 
Art. 3º - As alíquotas de contribuição, de responsabilidade dos 

Órgãos e entidades atuariais municipais, incidentes sobre a remuneração 
dos servidores efetivos, a que se refere o inciso I, do art. 12, da Lei 
Municipal nº 332/2004, passam a ser acrescidas de alíquota suplementar 
nos períodos e percentuais constantes na tabela disposta n
Lei. 

 
Art. 4º - As alíquotas de contribuição, de responsabilidade do 

Município, a que se refere o art. 3º, desta Lei, poderão ser revistas por ato 
do Poder Executivo em observância ao plano de amortização previsto na 
reavaliação atuarial anual. 

 
Art. 5º - O plano de custeio do Regime Próprio de previdência 

Social será revisto, anualmente, observadas as normas gerais de atuária, 
objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial.

 

EXECUTIVO 

 

 

                                                                                 MUNICÍPIO DE CONDE 

9,31% 20,32% 

9,61% 20,62% 

9,92% 20,93% 

10,24% 21,25% 

10,57% 21,58% 

10,91% 21,92% 

11,27% 22,28% 

11,63% 22,64% 

12,00% 23,01% 

12,39% 23,40% 

12,79% 23,80% 

13,20% 24,21% 

13,63% 24,64% 

14,07% 25,08% 

14,52% 25,53% 

14,99% 26,00% 

15,47% 26,48% 

15,97% 26,98% 

16,49% 27,50% 

17,02% 28,03% 

17,57% 28,58% 

18,13% 29,14% 

18,72% 29,73% 

19,32% 30,33% 

19,94% 30,95% 

20,59% 31,60% 

As alíquotas de contribuição, de responsabilidade dos 
s atuariais municipais, incidentes sobre a remuneração 

dos servidores efetivos, a que se refere o inciso I, do art. 12, da Lei 
Municipal nº 332/2004, passam a ser acrescidas de alíquota suplementar 
nos períodos e percentuais constantes na tabela disposta no art. 2º, desta 

As alíquotas de contribuição, de responsabilidade do 
Município, a que se refere o art. 3º, desta Lei, poderão ser revistas por ato 
do Poder Executivo em observância ao plano de amortização previsto na 

O plano de custeio do Regime Próprio de previdência 
Social será revisto, anualmente, observadas as normas gerais de atuária, 
objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
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Art. 6º - O Município de Conde se obriga a cons
orçamento de cada exercício o montante apurado na reavaliação atuarial 
referente ao pagamento das parcelas para a amortização.

 
Art. 7º - O Poder Executivo poderá aportar recursos financeiros 

decorrentes de fontes próprias e específicas, inclusive
venda de bens ou direitos, nas formas e condições definidas pelas normas 
do Ministério de Previdência Social, para amortizar o déficit atuarial para 
com o Regime Próprio de Previdência Social. 

 
Art. 8º - O art. 13 da lei municipal nº 332/2004 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 

“Art. 13 A alíquota normal da contribuição 
previdenciária de que trata o inciso I do 
artigo 12, desta Lei, será de 11,01%, 
enquanto às alíquotas das contribuições 
dispostas nos incisos II e III serão de 11%, 
todas incidentes sobre a totalidade da 
renumeração de contribuição”.

 
Art. 9º - Em virtude da data-base a que se refere o DRAA 

contido no Anexo I da presente Lei ter sido fixada em 31/12/2017, fica 
autorizada a compensação de valores entre o Município e o 
da primeira competência que se seguir à vigência desta Lei, caso os 
recolhimentos das contribuições patronais a partir do mês de janeiro do 
corrente exercício tenham ocorrido em percentuais superiores aos 
considerados no Plano de Amortização do Déficit Atuarial, a fim de 
garantir o equilíbrio atuarial. 

 
Art. 10 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 

de recursos contemplados em dotações orçamentárias próprias já 
consignados no orçamento vigente. 

 
Art. 11 - Conforme determina o §2º, do art. 19, da Portaria MPS 

403/2008, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro decorrente da 
adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de 
adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos II e III, 
consoante determina o art. 16, da Lei Complementar nº 101/00.

 
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

 
Prefeitura Municipal de Conde 
Gabinete da Prefeita, em 29

 
 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita  

 
 
 
 
 
 
  
PORTARIA Nº 014/2018/IPAM 

Conde, 28 de maio de 2018
 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Pa
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 020/2018/IPAM

 
R E S O L V E: 

 

I P A M  

                                                  Conde,  29 de maio  de 2018 
 

                                                                                                                             

O Município de Conde se obriga a consignar no 
orçamento de cada exercício o montante apurado na reavaliação atuarial 
referente ao pagamento das parcelas para a amortização. 

O Poder Executivo poderá aportar recursos financeiros 
decorrentes de fontes próprias e específicas, inclusive as provenientes da 
venda de bens ou direitos, nas formas e condições definidas pelas normas 
do Ministério de Previdência Social, para amortizar o déficit atuarial para 

2/2004 passa a vigorar 

“Art. 13 A alíquota normal da contribuição 
previdenciária de que trata o inciso I do 
artigo 12, desta Lei, será de 11,01%, 
enquanto às alíquotas das contribuições 
dispostas nos incisos II e III serão de 11%, 
todas incidentes sobre a totalidade da 
renumeração de contribuição”. 

base a que se refere o DRAA 
contido no Anexo I da presente Lei ter sido fixada em 31/12/2017, fica 
autorizada a compensação de valores entre o Município e o IPAM, a partir 
da primeira competência que se seguir à vigência desta Lei, caso os 
recolhimentos das contribuições patronais a partir do mês de janeiro do 
corrente exercício tenham ocorrido em percentuais superiores aos 

do Déficit Atuarial, a fim de 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
de recursos contemplados em dotações orçamentárias próprias já 

§2º, do art. 19, da Portaria MPS 
financeiro decorrente da 

adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de 
adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos II e III, 

ermina o art. 16, da Lei Complementar nº 101/00. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Conde - PB. 
29 de maio de 2018. 

 
DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

28 de maio de 2018. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
, Estado da Paraíba, 

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 

020/2018/IPAM, 

Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais e paridade, a 
RODRIGUES DO NASCIMENTO, portadora do CPF nº 
matrícula nº 1053, ocupante do cargo de 
lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
com fundamento legal previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 45, I, II, III e IV da Lei 
Municipal nº 332/2004. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de junho de 2018.

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA

Presidente

PORTARIA Nº 015/2018/2018/IPAM

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 

 
R E S O L V E: 

 
Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 

contribuição, com proventos integrais e paridade, a 
SILVA, portadora do CPF nº 467.605.044
do cargo de Professora A1-X (T30)
Municipal de Educação, Cultura e Esportes
previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 
40, §5º da Constituição Federal de 1988, combinado com o Art. 45, I, II,
e IV, e do Art. 24, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 332/2004.

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01 de junho de 2018.
 

 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA
Presidente

 

PORTARIA Nº 016/2018/2018/IPAM

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Muni
332/2004, bem como pelo Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 

 
R E S O L V E:

 
Conceder aposentadoria voluntária por idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a 
SILVA, portador do CPF nº 024.035.704
do cargo de Vigilante, com lotação fixada no 
fundamento legal previsto no Art. 40º, §1º, III, “b” da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o Art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 332/2004.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir de 01 de junho de 2018.

 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA
Presidente
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Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição, com proventos integrais e paridade, a ANA LÚCIA 

, portadora do CPF nº 396.699.044-04, 
ocupante do cargo de Professora A2-VII (T30), com 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
com fundamento legal previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda 

2003, combinado com o Art. 45, I, II, III e IV da Lei 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de junho de 2018. 

 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente 

 
/2018/IPAM 

Conde, 28 de maio de 2018. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 

Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 024/2018/IPAM, 

Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
o, com proventos integrais e paridade, a JOANA MARIA DA 

467.605.044-53, matrícula nº 187, ocupante 
X (T30), com lotação fixada na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com fundamento legal 
previsto no Art. 6º, I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e Art. 
40, §5º da Constituição Federal de 1988, combinado com o Art. 45, I, II, III 
e IV, e do Art. 24, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 332/2004. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 01 de junho de 2018. 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 

Presidente 

 
 
 
 
 

/2018/IPAM 
Conde, 28 de maio de 2018. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDE – IPAM, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 

Art. 4º, VI da Resolução nº 001/2017/CMP, e 
em conformidade com o Processo Administrativo nº 022/2018/IPAM, 

R E S O L V E: 

Conceder aposentadoria voluntária por idade, com 
s ao tempo de contribuição, a LUIZ GONZAGA DA 

024.035.704-35, matrícula nº 1267, ocupante 
, com lotação fixada no Gabinete da Prefeita, com 

fundamento legal previsto no Art. 40º, §1º, III, “b” da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o Art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 332/2004. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
inanceiros a partir de 01 de junho de 2018. 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente 
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EDITAL Nº 001/2018/SEMEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 

A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
que dispõe a Lei Orgânica Municipal. Art.171, inciso XIII, combinados com 
o PPA-2018-2021, Lei Municipal Nº 968/2017 e a LOA
Municipal, Nº 969/2017, torna público para conhecimento dos(as) 
interessados(as) a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
visando a seleção de Voluntários(as) Alfabetizadores(as), em caráter 
temporário, para atuarem no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 
Todos e Todas – Cidade Unida e Alfabetizada - exercício de 2018, nas 
zonas rural e urbana, financiados com recursos da Educação de Jovens e 
Adultos – Programa Cidade Unida e Alfabetizada, executado pela 
Prefeitura Municipal de Conde por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMEC, de acordo com a disposição de vagas no item 4, 
deste Edital: 
 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1.O presente Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo garantir o 
atendimento às demandas de alfabetização da população jovem, adulta e 
idosa em Conde, através da execução do Projeto Conde Alfabetizado: 
Missão de Todos e Todas –Cidade Unida e Alfabetizada.
1.2. O Edital do Processo Seletivo Simplificado encontra
eletrônico www.conde.pb.gov.br  
1.3. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e 
executado pela Secretaria Municipal de Educação, Cult
SEMEC.  
1.4. O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de 
Alfabetizadores(as) Voluntários(as) para prestarem serviços de docência 
em caráter temporário no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e 
Todas – Cidade Unida e Alfabetizada. 
1.5. O Processo Seletivo Simplificado terá caráter classificatório e será 
realizado por meio de Análise de Títulos, Experiência Profissional
Entrevista Oral, conforme o estabelecido no item 5, deste Edital. 
1.6. O(A) candidato(a) concorrerá apenas à vaga da área para a qual se 
inscreveu.  
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. As atividades de alfabetização serão desenvolvidas em razão da 
adesão do Município de Conde ao Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 
Todos e Todas – Cidade Unida e Alfabetizada, na forma de trabalho 
voluntário, por um período de 06 (seis) meses, cumprindo carga de 214 
(duzentos e quatorze) horas, com início e finalização em data a ser 
definida pelo(a) Coordenador(a) Local do Projeto. 
 
2.2. Compete ao(à) Voluntário(a) Alfabetizador(a): 
 
a) Cadastrar jovens, adultos e idosos(as) não alfabetizados(as), 
constituindo desta maneira, a sua turma de alfabetização. Para este 
cadastramento, o(a) alfabetizador(a) deverá utilizar a Ficha de Cadastro 
do(a) Alfabetizando(a), disponibilizado pela Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEMEC). Mesmo 
selecionado(a), o(a) alfabetizador(a) somente poderá ser cadastrado(a) no 
Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
Alfabetizada, após a entrega das fichas de inscrição dos(as)
alfabetizandos (as), devidamente preenchidas, até a data que será 
posteriormente divulgada pela SEMEC, sob pena, de exclusão;
b)Fará trabalho voluntário de alfabetização em turma com até 20 (vinte)
alfabetizandos (as), com carga horária total de 214 horas/aulas 
correspondentes a 06 (seis) meses de duração do Projeto, com carga 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA  E  ESPORTES 

                                                  Conde,  29 de maio  de 2018 
 

                                                                                                                             

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
e em conformidade com o 

que dispõe a Lei Orgânica Municipal. Art.171, inciso XIII, combinados com 
2021, Lei Municipal Nº 968/2017 e a LOA-2018, Lei 

Municipal, Nº 969/2017, torna público para conhecimento dos(as) 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

visando a seleção de Voluntários(as) Alfabetizadores(as), em caráter 
temporário, para atuarem no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 

exercício de 2018, nas 
financiados com recursos da Educação de Jovens e 

Programa Cidade Unida e Alfabetizada, executado pela 
Prefeitura Municipal de Conde por intermédio da Secretaria Municipal de 

SEMEC, de acordo com a disposição de vagas no item 4, 

1.1.O presente Processo Seletivo Simplificado tem por objetivo garantir o 
atendimento às demandas de alfabetização da população jovem, adulta e 
idosa em Conde, através da execução do Projeto Conde Alfabetizado: 

Cidade Unida e Alfabetizada. 
1.2. O Edital do Processo Seletivo Simplificado encontra-se no endereço 

1.3. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e 
executado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - 

1.4. O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de 
Alfabetizadores(as) Voluntários(as) para prestarem serviços de docência 
em caráter temporário no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e 

1.5. O Processo Seletivo Simplificado terá caráter classificatório e será 
realizado por meio de Análise de Títulos, Experiência Profissional e 
Entrevista Oral, conforme o estabelecido no item 5, deste Edital.  

vaga da área para a qual se 

2.1. As atividades de alfabetização serão desenvolvidas em razão da 
adesão do Município de Conde ao Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 

na forma de trabalho 
voluntário, por um período de 06 (seis) meses, cumprindo carga de 214 
(duzentos e quatorze) horas, com início e finalização em data a ser 

a) Cadastrar jovens, adultos e idosos(as) não alfabetizados(as), 
constituindo desta maneira, a sua turma de alfabetização. Para este 
cadastramento, o(a) alfabetizador(a) deverá utilizar a Ficha de Cadastro 

Coordenação Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEMEC). Mesmo 
selecionado(a), o(a) alfabetizador(a) somente poderá ser cadastrado(a) no 

Alfabetizado: Missão de Todos e Todas –Cidade Unida e 
entrega das fichas de inscrição dos(as) 

(as), devidamente preenchidas, até a data que será 
posteriormente divulgada pela SEMEC, sob pena, de exclusão; 
b)Fará trabalho voluntário de alfabetização em turma com até 20 (vinte) 

om carga horária total de 214 horas/aulas 
correspondentes a 06 (seis) meses de duração do Projeto, com carga 

horária semanal mínima de 08 (oito) horas, de acordo com as 
especificidades do projeto pedagógico a ser executado.
c) Deverá participar das etapas 
Jovens, Adultos e Idosos(as), com carga horária de 40(quarenta) horas e 
dos encontros de formação continuada, a serem realizadas mensalmente, 
com 08 (oito) horas de duração, em datas a serem definidas pela
Coordenação Local do Projeto; 
d) Desenvolverá, com o auxílio da Coordenação Local, ações 
relacionadas ao controle mensal da 
(as);  
e) Informará à Coordenação Local sobre mudanças em relação ao local e 
horário de funcionamento da turma, bem
cadastrais dos dados relativos aos
f) Informará à Coordenação de Turma o resultado da situação final dos(as)
alfabetizandos (as) em até 30 (trinta) dias após o término das atividades 
da turma.  
g) Registrará diariamente a frequência dos
 
2.3. Compete ao(à) Coordenador(a) Local:
 
a) Acompanhar o processo de alfabetização de jovens e adultos nos locais 
em que ele ocorre,fazendo a supervisão pedagógica da alfabetização nas 
turmas sob sua coordenação; 
b) Planejar e coordenar a formação continuada em serviço dos(as) 
alfabetizadores(as); 
c) Acompanhar a aprendizagem dos(as)
d) Coordenar e organizar a distribuição de material escolar, de livros 
didáticos e de merenda escolar; 
e) Supervisionar e articular, junto com a equipe da SEMEC, o 
encaminhamento dos (as) jovens, adultos e
para modalidade regular de Educação de Jovens e Adultos;
f) Identificar, em parceria com os(as) alfabetizadores(as) so
coordenação, alfabetizandos (as) com
especiais associadas a deficiências nas turmas do Projeto Conde
Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
g) Planejar e supervisionar estratégias de fomento à leitu
com os (as) alfabetizadores(as); 
h) Realizar, no mínimo, uma visita quinzenal a cada uma das turmas de 
alfabetização sob sua responsabilidade, comprovando
apresentação de relatório à SEMEC;
i) Divulgar entre os(as) alfabetizadores
informativos distribuídos pela SEMEC, socializando o conhecimento sobre 
temas de interesse comum que fundamentem e impulsionem
pleno da cidadania. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 A inscrição do (a) candidato(a) implicará
tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2 As inscrições para a seleção dos(as) candidatos(as) a Voluntários(as) 
Alfabetizadores(as), serão realizadas na Di
localizada na Rodovia PB-018, Km 3,1 
3.2.1 O período de inscrição será de 04a 08 de
das 8h às 12h,nos dias úteis. 
3.3 O (A) candidato (a), ao se inscrever, estará declarando, sob as pena
da lei, que após a classificação na
Termo de Compromisso para o Exercício do Serviço Voluntário, irá
satisfazer as seguintes condições: 
3.3.1 Em se tratando de candidato a Voluntário
3.3.1.1 Ter nacionalidade brasileira.
3.3.1.2 Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, 
se do sexo masculino. 
3.3.1.3 Ter experiência anterior em educação, preferencialmente, em 
educação de jovens e adultos. 
3.3.1.4 Possuir, no mínimo, o ensino médio
magistério. 
3.3.1.5 Não ter vínculo empregatício na rede pública municipal.
3.3.1.6 Ter apresentado, no ato da inscrição, a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, com todos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
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horária semanal mínima de 08 (oito) horas, de acordo com as 
especificidades do projeto pedagógico a ser executado. 
c) Deverá participar das etapas inicial e continuada da Formação de 
Jovens, Adultos e Idosos(as), com carga horária de 40(quarenta) horas e 
dos encontros de formação continuada, a serem realizadas mensalmente, 
com 08 (oito) horas de duração, em datas a serem definidas pela 

d) Desenvolverá, com o auxílio da Coordenação Local, ações 
relacionadas ao controle mensal da freqüência dos (as) alfabetizandos 

e) Informará à Coordenação Local sobre mudanças em relação ao local e 
horário de funcionamento da turma, bem como sobre quaisquer alterações 
cadastrais dos dados relativos aos (às) alfabetizandos (as);  

Informará à Coordenação de Turma o resultado da situação final dos(as) 
(as) em até 30 (trinta) dias após o término das atividades 

rará diariamente a frequência dos (as) alfabetizandos(as).  

2.3. Compete ao(à) Coordenador(a) Local: 

a) Acompanhar o processo de alfabetização de jovens e adultos nos locais 
em que ele ocorre,fazendo a supervisão pedagógica da alfabetização nas 

b) Planejar e coordenar a formação continuada em serviço dos(as) 

c) Acompanhar a aprendizagem dos(as) alfabetizandos (as); 
d) Coordenar e organizar a distribuição de material escolar, de livros 

e) Supervisionar e articular, junto com a equipe da SEMEC, o 
(as) jovens, adultos e idosos(as) já alfabetizados(as) 

para modalidade regular de Educação de Jovens e Adultos; 
f) Identificar, em parceria com os(as) alfabetizadores(as) sob sua 

(as) com necessidades educacionais 
especiais associadas a deficiências nas turmas do Projeto Conde 
Alfabetizado: Missão de Todos e Todas –Cidade Unida e Alfabetizada. 
g) Planejar e supervisionar estratégias de fomento à leitura, em parceria 

h) Realizar, no mínimo, uma visita quinzenal a cada uma das turmas de 
responsabilidade, comprovando-as mediante 

apresentação de relatório à SEMEC; 
i) Divulgar entre os(as) alfabetizadores(as) as publicações e os materiais 
informativos distribuídos pela SEMEC, socializando o conhecimento sobre 
temas de interesse comum que fundamentem e impulsionem o exercício 

(a) candidato(a) implicará o conhecimento e aceitação 
estabelecidas neste Edital, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.2 As inscrições para a seleção dos(as) candidatos(as) a Voluntários(as) 

realizadas na Direção Pedagógica da SEMEC, 
018, Km 3,1 – Centro – Conde PB. 

3.2.1 O período de inscrição será de 04a 08 de junho de 2018, no horário 

(a), ao se inscrever, estará declarando, sob as penas 
da lei, que após a classificação na seleção e no ato da assinatura do 
Termo de Compromisso para o Exercício do Serviço Voluntário, irá 

 
3.3.1 Em se tratando de candidato a Voluntário (a) Alfabetizador (a): 

alidade brasileira. 
3.3.1.2 Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, 

3.3.1.3 Ter experiência anterior em educação, preferencialmente, em 

3.3.1.4 Possuir, no mínimo, o ensino médio completo na modalidade 

3.3.1.5 Não ter vínculo empregatício na rede pública municipal. 
3.3.1.6 Ter apresentado, no ato da inscrição, a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas 
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e/ou rasuras, conforme Anexo II; “Curriculum Vitae”
constante no Anexo V; o termo de compromisso de participação no curso 
de formação inicial e nos encontros de formação continuada, conforme 
Anexo VI; o documento comprobatório de seção de
implantação da turma de alfabetização, em papel timbrado e constando a 
assinatura legível do responsável pelo local, conforme Anexo VII da 
presente neste Edital, acompanhados das fotocópias nítidas dos seguintes 
documentos: 
a) Carteira de Identidade (frente e verso); 
b) CPF; 
c) Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral;
d) Comprovante de residência; 
e) Comprovante de escolaridade; 
f) Comprovante de vínculo funcional com a Rede Pública Municipal ou 
Estadual de Educação, ou com a Rede Privada de Ensino, se for 
g) Comprovante de experiências como docente; 
h) Comprovante (s) de participação em cursos, minicursos, conferências e 
oficinas na área de Educação de Jovens e Adultos e/ou em Alfabetização, 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 
i) Conta Corrente Ativa no Banco no Brasil. 
3.3.1.8. Ter apresentado, no ato da inscrição, a ficha de inscrição 
devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas 
e/ou rasuras, conforme Anexo III; “Curriculum Vitae”; 
por telefone, fax ou via Internet. 
3.5. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
 
4. DAS VAGAS 
4.1. O Processo Seletivo Simplificado para seleção de Voluntários
Alfabetizadores (as) destina-se ao preenchimento de vagas ao Projeto 
Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
Alfabetizada, sendo: 
 

FUNÇÃO 
VAGAS ZONA 

URBANA 

Voluntários (as) 
Alfabetizadores (as) 

05 

 
4.2.O Processo Seletivo Simplificado terá 10% do total de inscritos(a) para 
cadastro de reserva que servirá para substituição caso algum
alfabetizador(a) desista no período de cadastro das turmas.
 
5. DA SELEÇÃO  
 
5.1. Para a seleção serão analisados o currículo e a titulação do
candidato (a), observando os itens e respectiva pontuação:
 

CRITERIOS ITENS 

VALOR DE 
CADA 

ESPECIFICID
ADE

Atuação como 
Alfabetizador(a) 
 

Vínculo como 
professor(a) da Rede 
Pública ou Privada 

2,0 pontos

Vínculo como 
supervisor(a)da Rede 
Pública ou Privada 

1,0 ponto

Participação 
como 
Voluntário(a) 
Alfabetizador(a)/
Coordenador(a)
em Programas  
de Alfabetização 

Participação em 
quatro edições 
anteriores 

2,5 pontos

Participação em três 
edições anteriores 

2,0 pontos

Participação em duas 
edições anteriores 

1,5 pontos

Participação em uma 
edição anterior 

1,0 ponto

Nível de 
escolaridade 

Mestrado 2,5 pontos

Especialização 
1,0 ponto por 

especialização
, podendo ao 
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Curriculum Vitae”, conforme modelo 
constante no Anexo V; o termo de compromisso de participação no curso 

nos encontros de formação continuada, conforme 
Anexo VI; o documento comprobatório de seção de espaço para 

turma de alfabetização, em papel timbrado e constando a 
o responsável pelo local, conforme Anexo VII da 

fotocópias nítidas dos seguintes 

c) Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; 

f) Comprovante de vínculo funcional com a Rede Pública Municipal ou 
com a Rede Privada de Ensino, se for o caso; 

h) Comprovante (s) de participação em cursos, minicursos, conferências e 
Educação de Jovens e Adultos e/ou em Alfabetização, 

3.3.1.8. Ter apresentado, no ato da inscrição, a ficha de inscrição 
ados solicitados, sem emendas 

3.5. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 

O Processo Seletivo Simplificado para seleção de Voluntários (as) 
preenchimento de vagas ao Projeto 

Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas –Cidade Unida e 

VAGAS 
ZONA RURAL 

10 

4.2.O Processo Seletivo Simplificado terá 10% do total de inscritos(a) para 
cadastro de reserva que servirá para substituição caso algum(a) 
alfabetizador(a) desista no período de cadastro das turmas. 

5.1. Para a seleção serão analisados o currículo e a titulação do (a) 
(a), observando os itens e respectiva pontuação: 

VALOR DE 
CADA 

ESPECIFICID
ADE 

TOTAL 

2,0 pontos 

3,0 

1,0 ponto 

2,5 pontos 

2,5 
2,0 pontos 

1,5 pontos 

1,0 ponto 

pontos 

2,5 1,0 ponto por 
especialização
, podendo ao 

Curso Superior

Ensino 
Médio(formação para 
o Magistério)

Curso de 
Aperfeiçoament
o 

Participação em 
cursos de 
aperfeiçoamento em 
Educação com ca
horária a partir de 40 
horas 
TOTAL GERAL: 10,00

 
5.2. A seleção acontecerá em duas etapas, sendo a primeira etapa de 
análise da formação e experiência profissional dos(as) candidatos
comprovada mediante “Curriculum Vitae”
realização de uma entrevista com os(as) candidatos(as) à 
Alfabetizadores(as) Voluntários(as) classificados(as) nas análises de 
currículos. 
 
5.3.A Nota Final (NF) do(a) candidato(a) será o
de pontos obtidos na Análise de Títulos (AT), somados à Entrevista Oral 
(EO) e divididos por 2, resultando a NF, de acordo com a fórmula NF = 
(AT + EO)/2. 
 
5.4. A comprovação dos títulos será feita mediante fotocópia com a 
apresentação de documento original
responsáveis pelas inscrições. 
 
5.4.1. Os(As) candidatos(as) deverão preencher a tabela de pontos, 
constante no Anexo I, deste Edital, de acordo com as suas experiências 
profissionais e titulações. 
 
5.4.2. Em caso de não preenchimento da tabela citada no item anterior, 
resultará na imediata desclassificação do(a) candidato(a).
 
5.4.3. O resultado das Análises de Títulos (AT) serão divulgados em Diário 
Oficial, no dia 13 de junho, juntamente com a 
candidatos(as) aptos(as) para participarem da segunda etapa do referido 
Processo Seletivo Simplificado. 
 
5.5. Serão classificados (as) um total de, até, 30 (trinta)  candidatos(as) 
para a segunda etapa, que consistirá na Entrevista Oral 
a Alfabetizador(a) Voluntário(a), com base na pontuação recebida pela 
titulação e experiência profissional apresentada pelo(a) candidato(a).
5.5.1. As entrevistas serão realizadas pela Comissão designada pela 
SEMEC, com datas e horários, por candidato(a), previamente publicizados 
no Diário Oficial da Prefeitura de Conde, por meio do sítio eletrônico 
www.conde.pb.gov.br. 
5.5.2. As entrevistas serão realizadas, impreterivelmente, no dia 15
junho do corrente ano, nos turnos manhã (das 8h as 12h) e tarde (das 13h 
as 17h), na sede da SEMEC, situada na Rodovia PB
Conde-PB. 
5.5.3. As entrevista terão duração máxima de 20 (vinte) minutos para cada 
candidato(a). 
5.5.4. O roteiro a ser desenvolvido para entrevista abordará temas 
relacionados às práticas pedagógicas de alfabetização de jovens e 
adultos, composta por perguntas situacionais e com ênfase na 
investigação de experiências vividas pelo(a) candidato(a), e terá peso de 
até 10 (dez) de nota. 
5.5.5.Na Entrevista Oral serão observadas as aptidões, características 
técnicas e atitudinais do(a) candidato(a) compatíveis com os objetivos do 
Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
Alfabetizada, de caráter eliminatório e classificatório.
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
6.1.  Os (As) candidatos (as) serão classificados em ordem 
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máximo somar 
duas 

Curso Superior 1,0 ponto 

Médio(formação para 
o Magistério) 

0,5 ponto 

Participação em 
cursos de 
aperfeiçoamento em 
Educação com carga 
horária a partir de 40 

0,5 pontos por 
cada 
certificado, 
podendo ao 
máximo somar 
quatro 

2,0 

TOTAL GERAL: 10,00 

5.2. A seleção acontecerá em duas etapas, sendo a primeira etapa de 
análise da formação e experiência profissional dos(as) candidatos(as), 

Curriculum Vitae” e a segunda, a partir da 
realização de uma entrevista com os(as) candidatos(as) à 
Alfabetizadores(as) Voluntários(as) classificados(as) nas análises de 

5.3.A Nota Final (NF) do(a) candidato(a) será obtida a partir do somatório 
de pontos obtidos na Análise de Títulos (AT), somados à Entrevista Oral 
(EO) e divididos por 2, resultando a NF, de acordo com a fórmula NF = 

5.4. A comprovação dos títulos será feita mediante fotocópia com a 
ntação de documento original para a devida conferência pelos(as) 

5.4.1. Os(As) candidatos(as) deverão preencher a tabela de pontos, 
constante no Anexo I, deste Edital, de acordo com as suas experiências 

5.4.2. Em caso de não preenchimento da tabela citada no item anterior, 
resultará na imediata desclassificação do(a) candidato(a). 

5.4.3. O resultado das Análises de Títulos (AT) serão divulgados em Diário 
Oficial, no dia 13 de junho, juntamente com a convocatória dos(as) 
candidatos(as) aptos(as) para participarem da segunda etapa do referido 

(as) um total de, até, 30 (trinta)  candidatos(as) 
para a segunda etapa, que consistirá na Entrevista Oral do(a) candidato(a) 
a Alfabetizador(a) Voluntário(a), com base na pontuação recebida pela 
titulação e experiência profissional apresentada pelo(a) candidato(a). 
5.5.1. As entrevistas serão realizadas pela Comissão designada pela 

por candidato(a), previamente publicizados 
no Diário Oficial da Prefeitura de Conde, por meio do sítio eletrônico 

5.5.2. As entrevistas serão realizadas, impreterivelmente, no dia 15 de 
corrente ano, nos turnos manhã (das 8h as 12h) e tarde (das 13h 

as 17h), na sede da SEMEC, situada na Rodovia PB-018, Km 3.1, Centro, 

5.5.3. As entrevista terão duração máxima de 20 (vinte) minutos para cada 

desenvolvido para entrevista abordará temas 
relacionados às práticas pedagógicas de alfabetização de jovens e 
adultos, composta por perguntas situacionais e com ênfase na 
investigação de experiências vividas pelo(a) candidato(a), e terá peso de 

5.5.5.Na Entrevista Oral serão observadas as aptidões, características 
técnicas e atitudinais do(a) candidato(a) compatíveis com os objetivos do 
Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas – Cidade Unida e 

atório e classificatório. 

(as) serão classificados em ordem 
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decrescente da pontuação da Análise de Títulos obtida por cada 
candidato(a), até o dobro do número de vagas estabelecidas, para cada 
área (zonas rural e urbana). 
6.2. Após a realização das Entrevistas Orais, que são de caráter 
eliminatório e classificatório, os (as) candidatos
reclassificados, obedecendo à ordem decrescente da pontuação, que 
consta no item 5.3, até o número de vagas estabelecidas para cada 
(zonas  rural e urbana). 
6.3. Os (as) demais candidatos (as) classificados (as), além do número 
de vagas estabelecidas neste Edital, ficarão na lista de
6.4. A lista geral dos(as) classificados(as), aprovados(as), bem como a 
lista de espera, será publicizada em Diário Oficial no dia 9 (nove) de abril 
do corrente ano. 
6.5. Após a publicação da lista dos(as) classificados(as) no Diário 
Oficial, os(as) candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) até o 
número de vagas estabelecidas neste Edital, deverão aguardar 
convocação de chamamento por meio da SEMEC para a assinatura do 
Termo do Contrato, quando do início do Projeto Conde Alfabetizado: 
Missão de Todos e Todas – Cidade Unida e Alfabetizada.
6.6. O (A) candidato (a) convocado(a) que não comparecer para a 
assinatura do Contrato no prazo estabelecido será automaticamente 
excluído do Processo Seletivo Simplificado e convocado(a) o(a) 
candidato(a) seguinte obedecida à ordem rigorosa de classificação.
6.7. Caberá recurso administrativo ao resultado final do Processo 
Seletivo Simplificado, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após publicação no 
Diário Oficial do Município, devendo o mesmo ser protocolizado junto à 
SEMEC. 
6.8. O recurso interposto fora do prazo estabelecido acima não será 
aceito, sendo considerada para tanto a data de entrega.
6.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações 
contidas neste Edital não serão avaliados. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DEDESEMPATE 
7.1.  Em caso de empate na nota final da Análise de Títulos, serão 
classificados os(as) candidatos(as) que, sucessivamente:
a) Tiverem idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de 
inscrição neste Processo, conforme o artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso; 
b) O(A) candidato(a) que comprovar maior tempo de experiência na 
área a qual está concorrendo à vaga. 
c) Persistindo o empate, o(a) candidato(a) mais idoso(a).
 
8. DO RESULTADO 
8.1 O resultado final do processo de seleção será publicado por ordem de 
classificação no Diário Oficial do Município, com cópias afixadas na 
Secretaria de Educação deste Município no dia 09 de abril de 2018.
 
9. DA EXCLUSÃO DO(A) CANDIDATO(A) 
9.1 Será excluído (a) da seleção o(a) candidato(a) que:
a) Falsificar documentos; 
b) Descumprir quaisquer das instruções contidas nesse Edital.
 
10. DO PAGAMENTO DAS BOLSAS  
10.1. As bolsas concedidas no âmbito do Projeto Conde Alfabetizado: 
Missão de Todos e Todas –Cidade Unida e Alfabetizada são destinadas 
aos(às) voluntários(as) que assumem atribuições de Alfabetizador(a), de 
acordo com as a Lei Orgânica Municipal. Art.171, inciso XIII, o PPA 2018
2021, Lei Municipal Nº 968/2017 e a LOA, Lei Municipal, Nº 969/2017.
10.2. Para que a Prefeitura Municipal proceda ao pagamento dos(as) 
bolsistas é indispensável que:  
a) O(A) voluntário(a) tenha participado das etapas iniciais e continuada da 
formação para alfabetização de jovens e adultos na etapa inicial e 
participe dos encontros da etapa continuada;  
b) Possua conta corrente ativa no Banco do Brasil; 
10.3. A Bolsa concedida pelo Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 
Todos e Todas –Cidade Unida e Alfabetizada será de R$ 600,00 
(seiscentos reais) mensais,para o(a) alfabetizador(a), creditada até o 
quinto dia útil de cada mês, durante o tempo que ocorrer o Projeto;
10.4. Os(As) bolsistas farão jus ao recebimento de tantas parcelas 
mensais quantos forem os meses de duração do curso de alfabetização, 
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decrescente da pontuação da Análise de Títulos obtida por cada 
candidato(a), até o dobro do número de vagas estabelecidas, para cada 

Após a realização das Entrevistas Orais, que são de caráter 
atos (as) serão 

reclassificados, obedecendo à ordem decrescente da pontuação, que 
consta no item 5.3, até o número de vagas estabelecidas para cada área 

(as), além do número 
de vagas estabelecidas neste Edital, ficarão na lista de espera. 

A lista geral dos(as) classificados(as), aprovados(as), bem como a 
em Diário Oficial no dia 9 (nove) de abril 

Após a publicação da lista dos(as) classificados(as) no Diário 
Oficial, os(as) candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) até o 
número de vagas estabelecidas neste Edital, deverão aguardar a 
convocação de chamamento por meio da SEMEC para a assinatura do 
Termo do Contrato, quando do início do Projeto Conde Alfabetizado: 

Cidade Unida e Alfabetizada. 
(a) convocado(a) que não comparecer para a 

do Contrato no prazo estabelecido será automaticamente 
excluído do Processo Seletivo Simplificado e convocado(a) o(a) 

classificação. 
Caberá recurso administrativo ao resultado final do Processo 

mplificado, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após publicação no 
Diário Oficial do Município, devendo o mesmo ser protocolizado junto à 

O recurso interposto fora do prazo estabelecido acima não será 
ga. 

Os recursos interpostos em desacordo com as especificações 

Em caso de empate na nota final da Análise de Títulos, serão 
classificados os(as) candidatos(as) que, sucessivamente: 

em idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de 
Processo, conforme o artigo 27, parágrafo único, do 

O(A) candidato(a) que comprovar maior tempo de experiência na 

indo o empate, o(a) candidato(a) mais idoso(a). 

8.1 O resultado final do processo de seleção será publicado por ordem de 
classificação no Diário Oficial do Município, com cópias afixadas na 

de abril de 2018. 

(a) da seleção o(a) candidato(a) que: 

b) Descumprir quaisquer das instruções contidas nesse Edital. 

âmbito do Projeto Conde Alfabetizado: 
Cidade Unida e Alfabetizada são destinadas 

aos(às) voluntários(as) que assumem atribuições de Alfabetizador(a), de 
acordo com as a Lei Orgânica Municipal. Art.171, inciso XIII, o PPA 2018-

Lei Municipal Nº 968/2017 e a LOA, Lei Municipal, Nº 969/2017. 
10.2. Para que a Prefeitura Municipal proceda ao pagamento dos(as) 

a) O(A) voluntário(a) tenha participado das etapas iniciais e continuada da 
abetização de jovens e adultos na etapa inicial e 

10.3. A Bolsa concedida pelo Projeto Conde Alfabetizado: Missão de 
será de R$ 600,00 

(seiscentos reais) mensais,para o(a) alfabetizador(a), creditada até o 
quinto dia útil de cada mês, durante o tempo que ocorrer o Projeto; 
10.4. Os(As) bolsistas farão jus ao recebimento de tantas parcelas 

de duração do curso de alfabetização, 

definidos no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
Cidade Unida e Alfabetizada. 
10.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando: 
a)Houver o cancelamento da participação do(a) bolsista no Projeto ou sua 
substituição por outro(a)Alfabetizador(a) Voluntário(a); 
b) Forem verificadas irregularidades no exercício das atribuições do(a) 
bolsista;  
c) Forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do(a) 
bolsista. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
11.1. As informações contidas na Ficha de Inscrição e no “Curriculum 
Vitae” são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), dando o direito 
de excluir aquele que preenchê-los de forma incompleta e incorreta e/ou 
que fornecer dados comprovadamente inverídicos ou 
11.2. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), acompanhar a 
publicação de todos os procedimentos deste Edital e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo Simplificado no endereço eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Conde -
11.3. O(A) candidato(a) poderá obter informações referentes ao Processo 
Seletivo Simplificado na Direção Pedagógica da SEMEC, nos horários de 
7h as 13h, de segunda a sexta-feira.
11.4. A seleção do(a) candidato(a) gera apenas a expectativa de direito à 
contratação. À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
reserva-se o direito de proceder à contratação, em número que atenda ao 
seu interesse e às suas necessidades.
11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado que se encontra na sede da SEMEC, situada na 
Rodovia PB-018, Km 3.1, Centro, Conde
as17h. 
11.6. Os(As) Voluntários(as) Alfabetizadores(as), que não se 
enquadrarem nas atividades propostas ou que não cumprirem as 
exigências necessárias serão substituídos(as) a qualquer momento, por 
candidatos(as) pré-selecionados(as) e que estejam aguardando ser 
chamados(as). 
11.7. A participação do(a) candidato(a) no curso de formação i
assegurará o direito à adesão automática para o posto para o qual se 
habilitou, contando com uma freqüência
cento) da carga horária, bem assim condicionada à necessidade do 
Programa. 
11.8. As atividades desenvolvidas p
Alfabetizadores(as), no âmbito do projeto são consideradas de natureza 
voluntária, não gerando vínculo empregatício, ou qualquer obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim, de acordo com o que 
preconiza a Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.
11.9. O(A) candidato(a)com deficiência participarão do Processo Seletivo 
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos(as), 
no que se refere à avaliação e a pontuação determinado nesteEdital.
11.10. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro Edital.
11.11. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a 
contratação até a data da assinatura do contrato ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretarão cancelamento da inscrição 
do(a) candidato(a), sua eliminação no respectivo Processo Seletivo 
Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a ele(a) praticados 
pela SEMEC, ainda que já tenha sido publicado o Edital de
do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais
11.12. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou 
certidões relativos à habilitação, classificação, ou nota de candidatos(as), 
valendo, para tal fim, a publicação d
Órgão de divulgação oficial. 
 

 
 
 

APARECIDA DE FÁTIMA UCHÔA RANGEL
Secretária de Educação, Cultura e Esportes de Conde 
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definidos no Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas –

10.5. O pagamento da bolsa será suspenso quando:  
a)Houver o cancelamento da participação do(a) bolsista no Projeto ou sua 
substituição por outro(a)Alfabetizador(a) Voluntário(a);  
b) Forem verificadas irregularidades no exercício das atribuições do(a) 

c) Forem constatadas incorreções nas informações cadastrais do(a) 

 
nformações contidas na Ficha de Inscrição e no “Curriculum 

Vitae” são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), dando o direito 
los de forma incompleta e incorreta e/ou 

que fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos. 
11.2. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), acompanhar a 
publicação de todos os procedimentos deste Edital e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo Simplificado no endereço eletrônico 

-www.conde.pb.gov.br. 
11.3. O(A) candidato(a) poderá obter informações referentes ao Processo 
Seletivo Simplificado na Direção Pedagógica da SEMEC, nos horários de 

feira. 
andidato(a) gera apenas a expectativa de direito à 

contratação. À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
se o direito de proceder à contratação, em número que atenda ao 

necessidades. 
o resolvidos pela Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado que se encontra na sede da SEMEC, situada na 
018, Km 3.1, Centro, Conde - PB, no horário local das 7h 

11.6. Os(As) Voluntários(as) Alfabetizadores(as), que não se 
atividades propostas ou que não cumprirem as 

exigências necessárias serão substituídos(as) a qualquer momento, por 
selecionados(as) e que estejam aguardando ser 

11.7. A participação do(a) candidato(a) no curso de formação inicial não 
assegurará o direito à adesão automática para o posto para o qual se 

freqüência mínima de 90% (noventa por 
cento) da carga horária, bem assim condicionada à necessidade do 

11.8. As atividades desenvolvidas pelos(as) Voluntários(as) 
Alfabetizadores(as), no âmbito do projeto são consideradas de natureza 
voluntária, não gerando vínculo empregatício, ou qualquer obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim, de acordo com o que 

nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
11.9. O(A) candidato(a)com deficiência participarão do Processo Seletivo 
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos(as), 
no que se refere à avaliação e a pontuação determinado nesteEdital. 

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro Edital. 
11.11. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a 
contratação até a data da assinatura do contrato ou a prática de falsidade 

em prova documental acarretarão cancelamento da inscrição 
do(a) candidato(a), sua eliminação no respectivo Processo Seletivo 
Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a ele(a) praticados 
pela SEMEC, ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homologação 
do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
11.12. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou 
certidões relativos à habilitação, classificação, ou nota de candidatos(as), 
valendo, para tal fim, a publicação do resultado final e homologação em 

Conde, 22 de março de 2018. 
 

APARECIDA DE FÁTIMA UCHÔA RANGEL 
Secretária de Educação, Cultura e Esportes de Conde -PB 
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Ednaldo Joaquim da Silva Júnior

Secretário Adjunto de Educação, Cultura e Esporte
 
 
EDITAL Nº 001/2018/SEMEC – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 

ANEXO I 
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A 

VOLUNTÁRIO(A) ALFABETIZADOR(A)
 
 

CRITÉRIOS ITENS 

VALOR DE 
CADA 

ESPECIFICIDA
DE 

Atuação 
como 
Alfabetizado
r(a) 
 

Vínculo como 
professor(a) da 
Rede Pública ou 
Privada 

2,0 pontos 

Vínculo como 
supervisor(a) da 
Rede Pública ou 
Privada 

1,0 ponto 

Participação 
como 
Voluntário(a) 
Alfabetizado
r(a)/ 
Coordenado
r(a) em 
Programas  
de 
Alfabetizaçã
o 

Participação em 
quatro edições 
anteriores 

2,5 pontos 

Participação em 
três edições 
anteriores 

2,0 pontos 

Participação em 
duas edições 
anteriores 

1,5 pontos 

Participação em 
uma edição 
anterior 

1,0 ponto 

Nível de 
escolaridade 

Mestrado 2,5 pontos 

Especialização 

1,0 ponto por 
especialização, 

podendo ao 
máximo somar 

duas 

Curso Superior 1,0 ponto 

Ensino Médio 
(formação para 
o Magistério) 

0,5 ponto 

Curso de 
Aperfeiçoam
ento 

Participação em 
cursos de 
aperfeiçoamento 
em Educação 
com carga 
horária a partir 
de 40 horas 

0,5 pontos por 
cada certificado, 

podendo ao 
máximo somar 

quatro 

TOTAL GERAL: 10,00 
 
 

____________________________________________
ASSINATURA DO (A) RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

EM_____/_____/_____ 
 
 

ANEXO II  
CURRICULUM VITAE 

 
1-DADOS PESSOAIS 

 
NOME:_____________________________________________________
_____________________ 
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Ednaldo Joaquim da Silva Júnior 

e Esportes 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A 
ALFABETIZADOR(A) 

TOTAL OBTIDO 
PELO(A) 

CANDIDATO(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cada certificado, 
 

 

____________________________________________ 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

NOME:_____________________________________________________

 
DATA DE NASC:______/______/______ ESTADO 
CIVIL:_____________________________
 
ENDEREÇO 
COMPLETO:________________________________________________
 
2-ÁREA DE ATUAÇÃO:________________
 
3-ESCOLARIDADE:___________________
 
4- EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS:
COORDENAOR: SIM (   )   NÃO (   )   TEMPO DE 
SERVIÇO:__________________________
SUPERVISOR ESCOLAR: SIM (   )  NÃO (   ) TEMPO DE 
SERVIÇO:____________________
PROFESSOR: SIM (  )    NÃO (  )      TEMP
SERVIÇO:____________________________
OUTROS:___________________________________________________
___________________________________________________________
 
5-CURSOS, MINI-CURSO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 
QUANTIDADE DE CERTIFICADOS: _______________
  
Recebi de _________________________________a presente inscrição 
para participar da seleção de Voluntário Alfabetizador, referente 
nº 001/2018/SEMEC. 
 

_________________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição

ANEXO 3
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VOLUNTÁRIO

1 – Identificação:   
Nome do(a) candidato(a): 
___________________________________________________________
_ 
Data Nascimento:__/__/__ Sexo:(     ) Feminino (   
Civil:__________________ 
CPF: ___________________RG: ___________Data de Expedição 
__/___/___UF: __________ 
Título de Eleitor nº______Zona:_______ S
Endereço: _____________________
Bairro: __________Cidade: ____________UF: 
Telefone: ______ Celular: _______
 
2 – Situação Funcional: 
2.1 Professor(a) da Rede Pública: (     ) Sim (     ) Não    
Se a resposta for sim, qual a Carga Horária?_______________
Tempo de serviço: ________ Estabelecimento em 
Município: ______________ UF: __________
2.2 Realiza alguma outra atividade remunerada?   (     ) Sim   (     ) Não   
Se a resposta for sim, responda: 
Onde:______________Função: _______________
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DATA DE NASC:______/______/______ ESTADO 
__________ 

_______________________________________ 

__________________________ 

ESCOLARIDADE:___________________________________ 

EXPERIENCIAS PROFISSIONAIS: 
: SIM (   )   NÃO (   )   TEMPO DE 

___________ 
SUPERVISOR ESCOLAR: SIM (   )  NÃO (   ) TEMPO DE 

____________ 
PROFESSOR: SIM (  )    NÃO (  )      TEMPO DE 

___________ 
__________________________________

_______________________________________ 

CURSO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS: 
___________________________________________________________

________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________ 

CERTIFICADOS: _______________ 

Recebi de _________________________________a presente inscrição 
para participar da seleção de Voluntário Alfabetizador, referente ao Edital 

_________________________________________________ 
do responsável pela inscrição 

 
 
 

ANEXO 3 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VOLUNTÁRIO (A) ALFABETIZADOR(A) 

 

___________________________________________________________

Data Nascimento:__/__/__ Sexo:(     ) Feminino (     ) Masculino  Estado 

CPF: ___________________RG: ___________Data de Expedição 

______Zona:_______ Seção:__________ Cor: ______ 
__________________________n.º____ 

__Cidade: ____________UF: ______ CEP: _________ 
_ Celular: _________  e-mail: ______________________ 

da Rede Pública: (     ) Sim (     ) Não     
Se a resposta for sim, qual a Carga Horária?_______________ 

___ Estabelecimento em que atua____________ 
_______ UF: ____________ 

2.2 Realiza alguma outra atividade remunerada?   (     ) Sim   (     ) Não    

_____________________________ 
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3 – Experiência Profissional: 
Já lecionou em turmas de Educação de Jovens e Adultos?  (     ) Sim   (     
) Não 
Qual?_________________________________________________
Já participou de curso na área de Educação ?(     ) Sim   (     ) Não 
Qual (is): 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________
 
4. Local onde pretende implantar a Turma de Alfabetização 
Escola/Instituição: 
______________________________________________________
Bairro: _________________________    Zona: ____________  
Horário de funcionamento da turma: _____________ 
 
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, bem como 
estou ciente dos critérios contidos no Edital 001/2018/SEMEC
a documentação exigida. 

Conde, _____/_____/_______.

_____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 

ANEXO V 
TERMO DE COMPROMISSSO 

 
 
 

 
Eu, _____________________________________________ RG n.º 
_________________, tenho ciência de que a seleção para Voluntário
Alfabetizador(a), é uma prestação de serviço voluntária, que não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim, como preconiza a Lei Federal nº 9.608/98, cujo
objeto do presente Processo Seletivo Simplificado exige, como obrigação,
a participação nos Cursos de Formação Inicial e Continuada
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
organização e execução dos encontros de planejamento com os
Alfabetizadores(as) realizados ao longo dos 06 (seis) mese
do Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas 
e Alfabetizada, sob pena de ser excluído da função a qual está se 
vinculando, a qualquer momento, cabendo adoção de medidas cabíveis 
em decorrência do descumprimento deste compromisso.

Conde, ________ de ___________________ de

____________________________________
Assinatura do(a) candidato(a) 
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lecionou em turmas de Educação de Jovens e Adultos?  (     ) Sim   (     

_____________________________________________ 
Já participou de curso na área de Educação ?(     ) Sim   (     ) Não  

______________________________________________
_________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________ 

4. Local onde pretende implantar a Turma de Alfabetização  

_________________________________ 
Bairro: _________________________    Zona: ____________   

claro que as informações prestadas acima são verdadeiras, bem como 
no Edital 001/2018/SEMEC e apresento 

 
Conde, _____/_____/_______. 

 
 

___________________ 

_____________________________________________ RG n.º 
ciência de que a seleção para Voluntário(a) 

é uma prestação de serviço voluntária, que não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim, como preconiza a Lei Federal nº 9.608/98, cujo 

exige, como obrigação, 
a participação nos Cursos de Formação Inicial e Continuada promovidos 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, bem como na 
planejamento com os(as) 

) meses de duração 
Projeto Conde Alfabetizado: Missão de Todos e Todas – Cidade Unida 

, sob pena de ser excluído da função a qual está se 
adoção de medidas cabíveis 

este compromisso. 
 
 
 

Conde, ________ de ___________________ de2018. 
 
 
 
 
 

______________________ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE CONDE

CASA COMENDADOR “CICERO LEITE”
 
Voto de Repúdio n° 001/2018 

VOTO DE REPÚDIO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
N°077/2018, de autoria do Vereador Malbatahan Pinto Filgueiras Neto, 
manifesta seu voto de repúdio as declarações do Empresário Português, 
proprietário do Restaurante Tropicália, em Jacumã, o senhor Jorge 
Tavares, ao disseminar por meio de comentário de ódio, subjugando a 
memória do Deputado Rômulo Gouveia, falecido na ultima semana. 
O referido senhor usou de uma rede social, transcrevendo 
que enfim esse tal de ‘deus’ acertou! Mais um que não faz falta a 
humanidade”. Referindo-se ao falecimento do Deputado Federal. 
É de muito lamentar tais palavras, a qual se comemora a morte de uma 
pessoa idônea e de conduta ilibada.
 

Que seja transmitido o teor deste 
Tavares. 
 

Sala das Sessões, 21 de maio

 

 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PRESIDÊNCIA DA CÂ
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ESTADO DA PARAIBA 
CAMARA MUNICIPAL DE CONDE-PB 

CASA COMENDADOR “CICERO LEITE” 

 
VOTO DE REPÚDIO 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE, através do Requerimento 

N°077/2018, de autoria do Vereador Malbatahan Pinto Filgueiras Neto, 
manifesta seu voto de repúdio as declarações do Empresário Português, 
proprietário do Restaurante Tropicália, em Jacumã, o senhor Jorge 

io de comentário de ódio, subjugando a 
memória do Deputado Rômulo Gouveia, falecido na ultima semana.  
O referido senhor usou de uma rede social, transcrevendo in verb: Até 
que enfim esse tal de ‘deus’ acertou! Mais um que não faz falta a 

se ao falecimento do Deputado Federal.  
É de muito lamentar tais palavras, a qual se comemora a morte de uma 
pessoa idônea e de conduta ilibada. 

Que seja transmitido o teor deste VOTO DE REPÚDIO ao Senhor Jorge 

Sala das Sessões, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
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ESTADO DA PARAIBA 
CAMARA MUNICIPAL DE CONDE-PB

CASA COMENDADOR “CICERO LEITE”
 

MOÇÃO DE PESAR 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE manifesta seu profundo 
pesar pelo falecimento do Sr. SEVERINO PATRÍCIO BARBOSA
no dia 18 de maio do corrente ano. 
 

Nascido no município de Conde em 1961, filho do ex
José Antônio Patrício e da Sra. Maria dos Prazeres dos Santos Patrício e 
casado com a servidora pública Anita Cavalcanti de Sousa Patrício.

Silvo, como era chamado pelos amigos e 
por mais de 30 anos como Ecônomo da Família Maia Cabral, em João 
Pessoa, sempre se mostrando um excelente profissional e de 
comportamento admirável.  

Expressamos nossa tristeza e comoção pela perda de um 
grande homem e amigo, que se dedicava aos que dele se aproximava 
como pessoa humana de qualidades indescritíveis. 

É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa Legislativa, a 
um cidadão condense tão benquisto nesta comunidade.

Oferecemos nossos sinceros sentimentos aos familiares e 
amigos, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento, pedindo 
a Deus que conforte os corações dos enlutados com a perda do ente 
querido.  

Que seja transmitido o teor desta Moção de Pesar a família 
enlutada do SR. SEVERINO PATRÍCIO BARBOSA. 
 

Paço da Câmara Municipal de Conde, em 
 

 

 
 

                                                  Conde,  29 de maio  de 2018 
 

                                                                                                                             

PB 
CASA COMENDADOR “CICERO LEITE” 

manifesta seu profundo 
SEVERINO PATRÍCIO BARBOSA, ocorrido 

Nascido no município de Conde em 1961, filho do ex-vereador 
José Antônio Patrício e da Sra. Maria dos Prazeres dos Santos Patrício e 
casado com a servidora pública Anita Cavalcanti de Sousa Patrício. 

 parentes, trabalhou 
por mais de 30 anos como Ecônomo da Família Maia Cabral, em João 
Pessoa, sempre se mostrando um excelente profissional e de 

Expressamos nossa tristeza e comoção pela perda de um 
dicava aos que dele se aproximava 

É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa Legislativa, a 
um cidadão condense tão benquisto nesta comunidade. 

Oferecemos nossos sinceros sentimentos aos familiares e 
os, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento, pedindo 

a Deus que conforte os corações dos enlutados com a perda do ente 

Que seja transmitido o teor desta Moção de Pesar a família 

mara Municipal de Conde, em 28/05/2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE CONDE

CASA COMENDADOR “CICERO LEITE”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
QUE REALIZAR-SE-À ÀS 14H00 DO DIA 06 DE JUNHO DO ANO DE 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE/PB
lhes são conferidas por Lei e ainda pelo Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Conde, em seu art. 89, inciso I, 

A população, para participar de Audiência Pública, que será realizada no 
dia 06 de junho do ano de dois mil e dezoito, as 14h00, nas dependências 
da Câmara Municipal de Conde, localizada na Rodovia PB 018, km 3,5, 
s/n, Centro, neste Município e Estado, a fim de discutir o Projeto de Lei 
N°004/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a el
Orçamentária de 2019 e dá outras providências. 

Atenciosamente,
 
 

 
 

LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA
-Presidente
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                                                                                                                                    MUNICÍPIO DE CONDE 

ESTADO DA PARAIBA 
CAMARA MUNICIPAL DE CONDE-PB 

CASA COMENDADOR “CICERO LEITE” 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

À ÀS 14H00 DO DIA 06 DE JUNHO DO ANO DE 
2018 

PAL DE CONDE/PB, no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas por Lei e ainda pelo Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Conde, em seu art. 89, inciso I, CONVOCA: 

A população, para participar de Audiência Pública, que será realizada no 
unho do ano de dois mil e dezoito, as 14h00, nas dependências 

da Câmara Municipal de Conde, localizada na Rodovia PB 018, km 3,5, 
s/n, Centro, neste Município e Estado, a fim de discutir o Projeto de Lei 
N°004/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2019 e dá outras providências.  

 
Atenciosamente, 

 

LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente- 


