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LEI Nº 01007/2018 
(Projeto de Lei n.º 013/2018 - Autor: Vereador Daniel Severino da Silva)

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
divulgação de listagens de pacientes 
que aguardam por consultas com 
especialistas, exames, intervenções 
cirúrgicas e quaisquer outros 
procedimentos na Rede Pública de 
saúde no âmbito do Município de 
Conde e dá outras providências.

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

 
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde deve publicar e 

atualizar, em site oficial do município na internet, a lista de espera 
atualizada dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, 
exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua 
área de gestão. 

 
Parágrafo único: As listagens disponibilizadas devem ser 

específicas para cada modalidade de consulta (discrimi
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger 
todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal 
de saúde. 

 
Art. 2º - A divulgação das informações de que trata esta Lei 

deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser 
identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

 
Art. 3º - As listas de espera divulgadas devem conter:
 
I – a data de solicitação da consulta, do exame, das 

intervenções cirúrgicas ou de outros procedimentos; 
II – a posição que o paciente ocupa na fila de espera;
III – a especificação do tipo de consulta (discriminada por 

especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos; 
IV – (VETADO). 
V – relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação 

do número do Cartão Nacional de Saúde-CNS. 
 
Art. 4º - Publicadas as informações, a listagem será classificada 

pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos dos já 
beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitido acesso universal.

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE  DA  PREFEITA 
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Autor: Vereador Daniel Severino da Silva) 

obrigatoriedade da 
divulgação de listagens de pacientes 
que aguardam por consultas com 
especialistas, exames, intervenções 
cirúrgicas e quaisquer outros 
procedimentos na Rede Pública de 
saúde no âmbito do Município de 
Conde e dá outras providências. 

 
FEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA 

, faço saber que o Poder Legislativo aprova eu sanciono a 

A Secretaria Municipal de Saúde deve publicar e 
oficial do município na internet, a lista de espera 

dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, 
exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua 

As listagens disponibilizadas devem ser 
específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por 
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e abranger 
todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades da rede municipal 

A divulgação das informações de que trata esta Lei 
vacidade do paciente, que poderá ser 

identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou pelo 

As listas de espera divulgadas devem conter: 

a data de solicitação da consulta, do exame, das 

a posição que o paciente ocupa na fila de espera; 
a especificação do tipo de consulta (discriminada por 

especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;  

relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação 

Publicadas as informações, a listagem será classificada 
pela data de inscrição, separando os pacientes inscritos dos já 
beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, permitido acesso universal. 

Art. 5º - Todas as listagens serão disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem 
de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos 
emergenciais, assim atestados por profissional competente.

 
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, a 

presente lei, objetivando sua melhor aplicação.
 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
  

Prefeitura Municipal de Conde 
Gabinete da Prefeita, 11 de setembro de 2018.

 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

    DECRETO Nº 0120/2018                   
 

 
A Prefeita Constitucional do

atribuições que lhe confere e em acordo com a Lei Orgânica do Município, 
e considerando: 

 

Os relevantes serviços prestados a essa municipalidade pelo 
oficial tenente Erivaldo Moneta da Silva
aqui integrou inúmeras ações de prevenção e combate à criminalidade;
 

O sentimento de consternação que nesta data se impõe à 
população do município de Conde;

 

A necessária solidariedade à família atingida pela adversidade
representada pela morte do seu ente querido,
 

DECRETA 
 
Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial por 

desta data no município de Conde,
Moneta da Silva, oficial da Polícia Militar, ocorrido no pleno 
dever durante confronto com apenados fugidos de presídio localizado na 
capital do Estado, sendo o policial militar um agente público que se 
destacou no convívio da nossa municipalidade pelo alto padrão de 
conduta, eficiência no cumprimento das
coletividade. 

 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial do Município em conformidade com a legislação em vigor.
 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

EXECUTIVO 

 

 

                        MUNICÍPIO DE CONDE 

Todas as listagens serão disponibilizadas pela 
retaria Municipal de Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem 

de inscrição para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos 
emergenciais, assim atestados por profissional competente. 

O Poder Executivo regulamentará no que couber, a 
esente lei, objetivando sua melhor aplicação. 

Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Conde - PB. 
Gabinete da Prefeita, 11 de setembro de 2018. 

 
FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
  

            Conde, 10 de setembro de 2018. 

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE 
CONDE EM DECORRÊNCIA DA 
MORTE DO OFICIAL DA POLÍCIA 
MILITAR ERIVALDO MONETA DA 
SILVA. 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso das 
atribuições que lhe confere e em acordo com a Lei Orgânica do Município, 

Os relevantes serviços prestados a essa municipalidade pelo 
a Silva, da Polícia Militar do Estado, que 

aqui integrou inúmeras ações de prevenção e combate à criminalidade; 

O sentimento de consternação que nesta data se impõe à 
população do município de Conde; 

A necessária solidariedade à família atingida pela adversidade 
representada pela morte do seu ente querido, 

Fica decretado Luto Oficial por 03 (três) dias a partir 
esta data no município de Conde, devido ao falecimento de Erivaldo 

a Silva, oficial da Polícia Militar, ocorrido no pleno exercício do 
dever durante confronto com apenados fugidos de presídio localizado na 
capital do Estado, sendo o policial militar um agente público que se 
destacou no convívio da nossa municipalidade pelo alto padrão de 
conduta, eficiência no cumprimento das ações e dignidade no trato com a 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Município em conformidade com a legislação em vigor. 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
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Nº 1.414                

Ofício Mensagem 025/2018/GP 

Conde, 11 de setembro de 2018.
Excelentíssimo Senhor 
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Conde - PB. 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 
 Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do §1º do art. 37 
da Lei Orgânica do Município do Conde, decidi vetar parcialmente
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n.º 013, de 2018, de autoria do 
nobre vereador Severino da Silva Junior, que “Dispõe
obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam 
por consultas com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e 
quaisquer outros procedimentos na Rede Pública de saúde no âmbito do 
Município de Conde e dá outras providências.” 
 

 Ouvida, a Procuradoria Geral do Município do Conde 
manifestou-se pelo veto parcial ao seguinte dispositivo:
 

Inciso IV do art. 3º do Projeto de Lei: 
 
“IV – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado”.

 
 Razões do Veto: 
 

[...] 
“O Município de Conde não tem gestão plena da saúde, muitos 
exames, consultas e procedimentos, inclusive atingidos por este 
Projeto de Lei, são realizados na rede Municipal de Saúde de 
João Pessoa e na Rede Estadual de Saúde.”
 
“São realizados por pactuações, acordos e c
esses órgãos, o que inviabiliza ao Município de Conde estimar 
prazos para atendimento das solicitações, já que não dependerá 
exclusivamente de sua gestão para fazê-lo.”  
 
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o 

dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto 
à elevada apreciação dos Senhores Vereadores da Câmara Municipal.
 
 Atenciosamente, 
 

 
 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita 

 
 
 
 
   

 
CONVOCAÇÃO 

CENSO PREVIDENCIÁRIO 2018 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CONDE-IPAM, vem por meio desta CONVOCAR
aposentados e pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência 
do município de conde, a comparecerem à sede do insti
loteamento Nossa Senhora. das Neves, Lote 48E, Q
efetuarem seu recadastramento, no período de 01 de outubro de 2018 a 
30 de novembro de 2018. 

 
O recadastramento será realizado de forma escalonada, de 

acordo, com o anexo i (censo previdenciário 2018 – escala de realização).
 
A documentação necessária consta no anexo 

previdenciário 2018 – documentação necessária). 

I P A M  

                                                   Conde, 11 de setembro de 2018 

 

                                                                                                                  

 
Conde, 11 de setembro de 2018. 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do §1º do art. 37 
vetar parcialmente, por 

inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n.º 013, de 2018, de autoria do 
nobre vereador Severino da Silva Junior, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam 
por consultas com especialistas, exames, intervenções cirúrgicas e 
quaisquer outros procedimentos na Rede Pública de saúde no âmbito do 

Ouvida, a Procuradoria Geral do Município do Conde 
ao seguinte dispositivo: 

a estimativa de prazo para o atendimento solicitado”. 

Conde não tem gestão plena da saúde, muitos 
exames, consultas e procedimentos, inclusive atingidos por este 
Projeto de Lei, são realizados na rede Municipal de Saúde de 
João Pessoa e na Rede Estadual de Saúde.” 

“São realizados por pactuações, acordos e convênios entre 
esses órgãos, o que inviabiliza ao Município de Conde estimar 
prazos para atendimento das solicitações, já que não dependerá 

lo.”   

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o 
ivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto 

à elevada apreciação dos Senhores Vereadores da Câmara Municipal. 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO 
CONVOCAR todos os 

aposentados e pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência 
do município de conde, a comparecerem à sede do instituto, localizada no 

E, Quadra 58, para 
efetuarem seu recadastramento, no período de 01 de outubro de 2018 a 

recadastramento será realizado de forma escalonada, de 
escala de realização). 

documentação necessária consta no anexo II (censo 

Por fim alertamos que o recenseamento é obrigatório e o não 
comparecimento pode acarretar a suspensão do benefício. 

 
NÓRIO DE CARVALHO GUERRA

Presidente

 
 
 
   
  

EXTRATO DE ADITIVO DE 

Nº da ATA:00035/2017; 
Nº do Aditivo: 01; 
Contratante:Prefeitura Municipal de 
Contratado:POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN EIRELLI
Objeto: TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO A 
REGISTRO DE PREÇO Nº 00035/2017
COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E 
ALCOOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURAMUNICIPAL DE CONDE/PB.
 

Constitui objeto do presente termo aditivo reequilíbrio 
econômico da ATA em comento que versa sobre os recentes reajustes no 
preço dos combustíveis, conforme demonstra notas fiscais em anexo e na 
forma descrita no quadro abaixo: 

 
OBJETO UND VALOR CONTRATADO 

GASOLINA LT 
DIESEL COMUM LT 

DIESEL S10 LT 
 
Data da Assinatura do Aditivo: 11
 

 

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

LICITAÇÃO  E  COMPRAS

  2 

                          MUNICÍPIO DE CONDE 

or fim alertamos que o recenseamento é obrigatório e o não 
comparecimento pode acarretar a suspensão do benefício.  

 
Conde, 30 de agosto de 2018. 

 
 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente  

 

ADITIVO DE CONTRATO 
 

Municipal de Conde/PB; 
POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN EIRELLI; 

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO A ATA DE 
5/2017, REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 

COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E 
ALCOOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURAMUNICIPAL DE CONDE/PB. 

do presente termo aditivo reequilíbrio 
econômico da ATA em comento que versa sobre os recentes reajustes no 
preço dos combustíveis, conforme demonstra notas fiscais em anexo e na 

VALOR CONTRATADO  VALOR TOTAL 
4,06 4,79 
3,52 3,93 
3,625 4,02 

11 de Setembro de 2018. 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

ÃO  E  COMPRAS 


