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DECRETO 0273/2020                     CONDE, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito 

do Município de Conde/PB, de 

medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de 

contágio pela COVID-19 (Novo 

Coronavírus), bem como sobre 

recomendações e determinações ao 

setor privado municipal. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, Estado da Paraíba, no 

uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 60 da Lei Orgânica 

do Município, e 

 

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio 

da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação 

global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do 

Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;  

 

Considerando a declaração da condição de transmissão 

pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada 

pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

 

Considerando o estado de emergência e de calamidade pública 

declarados nos Decretos Municipais nº 227/2020 e 232/2020, 

respectivamente; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 265/2020 que introduziu a 

flexibilização de setores da economia municipal;  

 

Considerando que o número de casos no Município de Conde/PB, 

conforme Relatório anexo a este decreto, continuam a crescer, mas com 

apontamento de uma desaceleração na transmissibilidade; 

 

Considerando que o Município de Conde/PB não possui hospital 

para o tratamento da COVID-19; 

 

Considerando o Decreto Estadual n°. 40.304/2020;  

 

DECRETA 

 

DA ATIVIDADE DE PASSEIO TURÍSTICO DE BUGGYS E 

QUADRICICLOS  

 

Art. 1º. As atividades de passeios de buggy e quadriciclos poderão 

retomar suas atividades no território do Município de Conde/PB a partir do 

dia 15/08/2020, desde que sejam atendidas as disposições do anexo I deste 

decreto. 

 

Parágrafo único: ficam suspensos passeios na faixa de praia do litoral do 

Município de Conde/PB;  
 

DAS ACADEMIAS 

 

Art. 2º. As academias situadas no território do Município de 

Conde/PB poderão retornar suas atividades a partir do dia 17/08/2020, 

desde que atendidas as disposições do anexo II deste decreto; 

 

DAS PRAIAS 
 

Art. 3º. Restam proibidas a permanência ou quaisquer atividades 

nas faixas de areia das praias localizadas no Município de Conde/PB; 

 

DO DESCUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS 

 

Art. 4º. O descumprimento dos protocolos sanitários instituídos por 

este decreto importará na responsabilização dos responsáveis pelo 

estabelecimento, nos termos do art. 13 do decreto municipal nº. 265/2020 

e demais legislações específicas. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO DECRETO 

 

Art. 5º. O presente decreto tem vigência a partir da data de sua 

publicação.  

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
ANEXO I 

 
PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O FUNCIONAMENTO 

DO SEGMENTO PASSEIOS DE BUGGYS (TURISMO) 

  

Art. 1º. Este Protocolo abrange as medidas preventivas para o 

controle sanitário da infecção pela Covid-19 durante o funcionamento do 

segmento passeios de buggys (turismo), no município de Conde. 

 

Art. 2º. O segmento passeios de buggys (turismo) no município 

de Conde funcionará observando as seguintes determinações: 

 

I. Evitar saudações com contato físico, incluindo o aperto de mãos, 

com outros condutores e outros profissionais além de turistas e visitantes; 

II. Mesmo de máscara, as pessoas devem manter distância de mais 

de 1,5 metro de outra pessoa; 

III. Usar sempre máscaras e orientar aos clientes a fazer o mesmo. 

Lembrar-se de trocar a máscara sempre que ficarem úmidas; 

IV. Ao descartar máscaras, luvas, lenços ou qualquer objeto pessoal 

descartável, acondicioná-los em lixeira específica e habilitada para esta 

finalidade. Na falta desta, acondicioná-los em um saco e vedá-lo até o seu 

possível descarte;  

V. A máscara deve ser de uso individual e não deve ser 
compartilhada, bem como ser usada durante todo o período de trabalho e 
passeios turísticos. A máscara deve ser feita nas medidas corretas, 
devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais. 
Também é importante que a máscara seja utilizada corretamente, não 
devendo ser manipulada durante o uso, devendo-se lavar as mãos antes 
de sua colocação e após sua retirada; 

VI. As medidas de higiene, a limpeza das máscaras não profissionais 
em tecido e a eliminação periódica das descartáveis (a cada 4 horas) são 
ações importantes de combate à transmissão da infecção;  

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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VII. No caso de máscara reutilizável, deverá ser feita a higienização 

adequada após cada uso; 

VIII. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Caso não haja 

essa possibilidade, utilizar solução desinfetante, como álcool 70% nas 

formas (líquida, gel, espuma ou lenços umedecidos), especialmente depois 

de tossir ou espirrar ou depois de tocar superfícies especialmente 

contaminadas. Não é recomendado o uso de álcool 70% em spray em 

ambientes de alta ventilação; 

IX. Organizar horários de clientes de forma a evitar aglomeração de 

pessoas e organizar as filas, criando condições de todas as pessoas se 

manterem 1,5 metros distantes uma da outra. É recomendado que os 

passeios, sempre que possível, sejam por agendamento; 

X. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para 

melhorar a circulação do ar, auxiliando na ventilação natural do ambiente; 

XI. Realizar a higienização, com pano e álcool etílico hidratado 70% 

nas formas disponíveis (líquida, gel, espuma ou lenços umedecidos) ou 

preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, dos veículos e 

vans: volante, manopla do câmbio, cintos de segurança, botões do vidro 

elétrico, maçanetas, chaves e outras peças em que haja contato direto com 

o condutor e os passageiros. A higienização também deve ser feita em 

equipamentos adicionais como cadeirinha de bebê e outros. Esses 

equipamentos deverão contar, ainda, com capa protetora, 

preferencialmente na cor branca. Os profissionais responsáveis pela 

higienização deverão usar luvas e máscaras; Não é recomendado o uso de 

álcool 70% em spray em ambientes de alta ventilação; 

XII. Os buggys devem portar kit, contendo álcool a 70% nas formas 

disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos), lenço de 

papel para utilização pessoal e dos passageiros (caso solicitem), máscara, 

e pano para higienização do carro; 

XIII. Eliminar, temporariamente, a presença de sacos de lixo abertos 

dentro dos buggys;  

XIV. Desinfetar frequentemente os objetos de uso pessoal como: 

óculos, telefones celulares, microfones, etc; Evitar compartilhar 

equipamentos de trabalho (como rádios, walkie talkies etc.) com outros 

guias. No caso de necessidade de compartilhamento ou alternância de uso 

de equipamentos, o mesmo deverá ser higienizado antes do próximo uso; 

XV. Os condutores deverão informar a seus clientes as medidas de 

prevenção e higiênicas aplicáveis, bem como as restrições, limitações e/ou 

modificações no serviço necessárias à prevenção de contágio, assim como 

ter disponível no carro ou consigo a cópia dos decretos municipais; 

XVI. É recomendado avisar anteriormente como e onde será(ão) 

realizada(s) a(s) visita(s), bem como as possíveis restrições de provedores 

de serviços (espaços naturais, restaurantes e outros); 

XVII. É recomendado elaborar passeios, preferencialmente, em 

sentido único para evitar cruzamento de grupos, sempre que possível, 

coordenando o trajeto com outros guias; 

XVIII. Evitar espaços reduzidos e zonas suscetíveis de concentração de 

aglomerações; 

XIX. Eliminar, temporariamente, a alimentação dentro dos carros de 

passeios; 

XX. Estabelecer um número máximo de pessoas a que se pode 

oferecer o serviço de maneira segura; 

XXI. Respeitar o horário planejado para evitar incidentes, bem como 

evitar improvisos que afetem ao desenvolvimento e itinerário da visita; 

XXII. Fixar cartazes alertando sobre os riscos da contaminação com 

o novo coronavírus, além de informações orientando colaboradores e 

clientes para que sigam as orientações de higiene social, a exemplo de 

cobrir o rosto quando tossirem, mesmo estando de máscaras, conforme 

divulgado pelas autoridades de saúde; 

XXIII. Sempre que possível, realizar aferição da temperatura dos 

envolvidos, restringindo o acesso ao ambientes de trabalho caso esteja 

acima de 37,8ºC, priorizando a aferição à distância. Caso não seja possível 

utilizar medidores de temperatura sem contato, a higienização do 

termômetro com álcool 70º deve ser realizada a cada uso; 

XXIV. Garantir o imediato afastamento de condutores sintomáticos de 

síndrome gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os 

protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias, 

bem como de todos aqueles que tenham tido contato com o 

guia/condutor suspeito no raio de 1,5 metro, ainda que assintomáticos, 

até a não confirmação da contaminação; 

XXV. Impedir o retorno de condutor quando ainda sintomáticos, de 

modo que com resultado positivo seja mantido em isolamento 

domiciliar por, pelo menos, 14 dias, podendo retornar às atividades 

após esse período desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 

horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico. O condutor com 

resultado negativo poderá retornar às atividades laborais desde que 

assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição 

avaliada pelo médico; 

XXVI. Priorizar lixeiras com dispositivos automáticos, que evitem o 

contato direto das mãos com sua superfície (pedal ou outro tipo de 

dispositivo, como acionamento automático), devendo ser feita 

frequentemente sua limpeza e higienização, bem como o descarte do lixo, 

ressaltando a obrigação de lixo específico para descarte de objetos 

contaminantes (EPI, luvas, máscaras, etc.). 

 

Art. 3º. Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conde, 14 de agosto de 2020. 

 

 

RENATA MARTINS DOMINGOS 

Secretária Municipal de Saúde 

 
ANEXO II 

PROTOCOLO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS 

 

Art. 1º. Este Protocolo abrange as medidas preventivas para o 

controle sanitário da infecção pela Covid-19 durante o funcionamento 

de academias do município de Conde. 

 

Art. 2º. As academias funcionará observando as seguintes 

determinações: 

 

I – Funcionar com apenas 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade, com treinos individuais, utilizando-se de agendamentos 

prévios, sempre que possível;  

II - Realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 

anos de idade (grupo de risco), quando solicitado; 

III – Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas 

de musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e produto 

especifico de higienização para que os clientes possam usar nos 

equipamentos de treino, como colchonetes, halteres e máquinas. No 

mesmo local, deve haver orientação para descarte imediato das toalhas 

de papel em lixeiras com tampa e acionamento por pedal;  

IV – Não permitir a ingestão de alimentos no local; 

V – Na entrada do estabelecimento, deve ser disponibilizado 

dispensador com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes 

de efeito similar, para higienização das mãos; Deve oferecer também um 

dispositivo para limpeza dos calçados; 

VI - Devem ser desativados no estabelecimento todos os 

equipamentos de registro com digital como catraca de entrada e saída. O 

controle de acesso deve ser mantido sem o uso de digitais, para que se 

possa ter o número exato de pessoas no estabelecimento. Um funcionário, 

na recepção, deve anotar o horário de entrada e saída de cada cliente;  

VII - É obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários e 

alunos durante a permanência no estabelecimento, como também manter 

o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta 

centímetros) entre as pessoas;  

VIII – Estabelecer distanciamento de aparelho, equipamentos e 

máquinas de, no mínimo, 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e 

sinalizar os equipamentos que não podem ser utilizados;  

IX – Não realizar, em qualquer hipótese, aulas e treinos coletivos, 

tais como: dança, ginástica, aulas coletivas de lutas, etc.  

X - O uso de toalha é de utilização pessoal durante toda a prática 

de atividade física, vedado qualquer tipo de compartilhamento; 

XI - O estabelecimento deve organizar grupos de usuários para 

cada horário, os quais devem iniciar e finalizar as atividades no mesmo 

espaço de tempo; 

XII - Deve haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 (quinze) 

minutos entre a saída de um grupo e a entrada de outro, de forma a evitar 

o cruzamento entre os usuários e permitir a limpeza do piso do 

estabelecimento;  
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XIII - Guarda volumes para bolsas e mochilas não poderão ser 

utilizados; 

XIV – Disponibilizar álcool 70% em todos os ambientes do 

estabelecimento;  

XV - Não realizar cumprimentos físicos entre profissionais e 

clientes;  

XVI - Não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas 

de vestimentas no local; 

XVII - Os banheiros devem estar providos de sabonete líquido, 

toalha de papel e álcool 70%; 

XVIII – Disponibilizar e fiscalizar o uso de máscaras e demais 

equipamentos de proteção por funcionários e colaboradores; 

XIX - É permitida a utilização de plástico filme nos aparelhos ou 

equipamentos que disponham de comandos eletro/eletrônicos, em 

conformidade com a compatibilidade dos materiais (informado pelos 

fabricantes do aparelho ou do equipamento). Caso seja utilizado plástico 

filme nestes aparelhos ou equipamentos, este deve ser substituído, no 

mínimo, uma vez ao dia e higienizado com álcool 70% a cada uso;  

XX – Realizar treinamento específico, por um profissional de 

saúde, para os cuidados a serem adotados por suas atividades com 

relação à prevenção ao coronavírus;  

XXI – Nos estabelecimentos esportivos com o uso da piscina: a 

quantidade de clientes a realizarem prática esportiva dentro dela deve 

respeitar o distanciamento social, evitando aglomerações, deve ser 

disponibilizado local adequado e individual para guardar os pertences, e 

deve-se exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; 

XXII - Garantir a qualidade da água nas piscinas com 

eletroporação e filtros químicos em alta concentração, conforme 

recomendação do fabricante; 

XXIII – Elaborar um cronograma de manutenção periódica da 

piscina;  

XXIV – Remover e/ou lacrar possíveis bebedouros de jato ou 

pressão com utilização direta (sem o uso de copos ou afins);  

XXV – Disponibilizar copos descartáveis, quando o consumo de 

água for por meio de bebedouros, purificadores ou filtros que utilizem 

copos ou afins;  

XXVI - As academias devem ser preferencialmente abertas à 

ventilação natural abundante ou terem sistema de refrigeração, de modo a 

permitir a troca do ar interno pelo externo por meio de equipamentos com 

manutenção especial; Caso o uso de aparelho de ar condicionado seja 

necessário, os componentes do sistema de climatização, como 

bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos devem ser 

mantidos limpos, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de 

agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar; 

XXVII - Fixar cartazes alertando sobre os riscos da 

contaminação com o novo coronavírus, além de informações 

orientando funcionários e clientes para que sigam as orientações de 

higiene social, a exemplo de cobrir o rosto quando tossirem, mesmo 

estando de máscaras, conforme divulgado pelas autoridades de saúde; 

XXVIII - No momento do pagamento, caso o cliente for pagar com 

o cartão de crédito, o estabelecimento deverá utilizar plástico filme para 

embalar a maquineta para facilitar a higienização com álcool 70% e 

solicitar que o próprio cliente manuseie o cartão; 

XXIX - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda 

sintomáticos, de modo que o trabalhador com resultado positivo seja 

mantido em isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias, podendo 

retornar às atividades após esse período desde que esteja 

assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada 

pelo médico. O trabalhador com resultado negativo poderá retornar às 

atividades laborais desde que assintomático por, no mínimo 72 horas, 

tendo sido a condição avaliada pelo médico; 

XXX - Priorizar lixeiras com dispositivos automáticos que evitem o  

contato  direto das mãos com sua superfície (pedal ou outro tipo de 

dispositivo, como acionamento automático), devendo ser feito frequente 

limpeza e higienização das lixeiras e o descarte do  lixo, ressaltando a 

obrigação de lixo especifico para descarte de objetos contaminantes 

(luvas, máscaras, etc.); 

XXXI - Sempre que possível, realizar aferição da temperatura dos 

trabalhadores, clientes e visitantes, restringindo o acesso aos espaços 

referidos no caput deste artigo caso esteja acima de 37,8ºC, priorizando 

a aferição a distância. Caso não seja possível utilizar medidores de 

temperatura sem contato, a higienização do termômetro com álcool 70º 

deve ser realizada a cada uso; 

XXXII – Não permitir a ingestão de alimentos no local. 

 

Art. 3º. Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Conde, 14 de agosto de 2020. 

 

RENATA MARTINS DOMINGOS 

Secretária Municipal de Saúde 

 
PORTARIA Nº 0178/2020             CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

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

RESOLVE: 
Exonerar, YURI VIEIRA BATISTA FERRAZ, do cargo em 

comissão de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA, símbolo CDS-II, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

 
PORTARIA Nº 0179/2020          CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

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, THIAGO PEREIRA MELO, para exercer em comissão o 

cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA, símbolo CDS-II, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE PLANEJAMENTO. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

PORTARIA Nº 0180/2020            CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 
 

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

RESOLVE: 
Exonerar, CLÁUDIA GERMANA DE SOUZA FEITOZA, do cargo 

em comissão de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, símbolo CDS-II, com lotação na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.  

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita 

  
PORTARIA Nº 0181/2020          CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

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, SAMUEL ALVES MARTINS, para exercer em comissão 

o cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA, símbolo CDS-II, com lotação na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.  

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
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PORTARIA Nº 0182/2020              CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 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, VALBERTO ALVES CABRAL FILHO, para exercer em 

comissão o cargo de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo AT, com lotação na 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIFUSÃO 

DIGITAL. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

PORTARIA Nº 0183/2020         CONDE – PB, 14 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 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, MARX CAVALCANTI DE BRITO SALES, para exercer 

em comissão o cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 
TURÍSTICO, símbolo CDS-III, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TURISMO. 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PESQUISA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo nº 3221/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde do Conde, através da sua secretária, torna 

público a quem se interessar a realização do Processo de nº 3221/2020, na 

modalidade de dispensa, com objetivo de AQUISIÇÃO TESTE RÁPIDO DE 

COVID-19 com especificação de IGG/IGM, para a detecção de anticorpos 

(IMUNOGLOBULINAS) para o Covid-19 em sangue total, Soro ou Plasma. 

art. 24, inciso IV da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, combinado 

com o art. 4º da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020. A empresa 

com atividade econômica compatível com o objeto do processo supracitado 

que interessar, fica instituído o endereço eletrônico 

“compras.smsconde@gmail.com” para solicitação de termo de referência, 

formulário de pesquisa e envio de proposta no prazo de 72 horas contados 

desta publicação.                

RENATA MARTINS DOMINGOS 
Secretária Municipal de Saúde 

 
EDITAL Nº 001/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DECORRENTES DAS AÇÕES 

DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19 

 

A PREFEITURA DE CONDE, estado da Paraíba, por meio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO, com base nas atribuições contidas na Lei Municipal 

nº 504, de 20 de novembro de 2007, com as alterações da Lei Municipal n.º 

1017, de 26 de março de 2019, no artigo 70, inciso XV da Lei Orgânica do 

Município de Conde, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n.º 

003, de 18 de Janeiro de 2019, bem como a Lei Federal n.º 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, a declaração 

realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no último dia 

11/03/2020 relativa à situação de pandemia do novo Coronavírus (Sars-

Cov-2), o que levou à edição municipal dos Decretos n.º 226/2020, de 16 

de março, e Decreto n.º 227, de 17 de março, e Decreto nº 232, de 07 de 

abril de 2020, que decretam a situação de emergência e de calamidade 

pública no Município de Conde/PB, torna pública a abertura do Processo 

Seletivo Simplificado para contratação de profissionais da área de saúde 

para a prestação de serviços de saúde decorrentes das ações de 

enfrentamento e combate à Covid-19. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 As inscrições para o cadastro a que se refere o Processo Seletivo 

Simplificado serão realizadas unicamente via internet no link 

disponibilizado no site https://conde.pb.gov.br/, no período de 15 a 18 de 

agosto de 2020.  

1.2 Em razão da finalidade de emergência e urgência do referido 

Processo Seletivo Simplificado, em face do seu resultado não caberá 

interposição de recurso. 

1.3 A relação final do cadastro será publicada na data provável de 21 de 

agosto de 2020.  

1.4 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e 

contará com a participação de uma Comissão Especial, nomeada para este 

fim, por meio da Portaria Conjunta Semad/SMS n.º 01, de 12 de agosto de 

2020, que colaborará com os trabalhos operacionais e a Avaliação de 

Currículos. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade a contratação 

emergencial de profissionais das áreas da saúde e de apoio para 

prestação de serviços nas ações de enfretamento da Infecção Humana 

pela COVID-19, na Secretaria de Saúde, conforme preceitua o art. 161 da 

Lei Complementar Municipal nº 003/2018, publicada em 18/01/2019, 

conforme especificação contida no ANEXO I, com as respectivas vagas, 

podendo haver remanejamento a depender da necessidade. 

1.6 O Contrato de Trabalho terá validade de 90 (noventa dias), podendo 

ser prorrogado por sucessíveis períodos, até o máximo de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura do Contrato Individual, a critério 

da necessidade da Administração Pública.  

1.7 A contratação ocorrerá na forma disposta nos artigos 161 e seguintes 

da Lei Complementar Municipal nº 003/2018, publicada no dia 18 de 

Janeiro de 2019. 

1.8 A unidade de lotação, a remuneração e a jornada de trabalho de cada 

função seguem discriminadas no ANEXO II deste edital. 

1.9. O Processo Seletivo Simplificado contempla profissionais de 

Médio, Técnico e Superior, para exercício dos cargos devidamente 

descritos no ANEXO I do presente Edital. 

1.10. A carga horária para os profissionais será de 40 (quarenta) horas 

semanais, conforme referido no ANEXO I, podendo, a depender da 

categoria, ser fracionada em plantões. 
 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS A SEREM ANEXADOS NO ATO 

DA INSCRIÇÃO 

 

2.1. São requisitos exigidos: 

 

a) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 

políticos, na forma da normativa em vigor; 

b) Ter idade mínima de 18 anos; 

c) Cópia do RG; 

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia do PIS/PASEP/NIT; 

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais, comprovada com 

certidão de quitação eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral; 

g) Estar em dia com obrigações do Serviço Militar, para os candidatos 

do sexo masculino, comprovada com Carteira de Reservista; 

h) Apresentar Graduação na área a qual concorre (por meio de 

diploma, certificado ou certidão desta natureza), em curso reconhecido 

pelo MEC, e Residência, se for o caso; 

i) Carteira Profissional do Conselho da categoria, se for o caso; 

j) Comprovação de experiência profissional na área a qual está 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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concorrendo de, no mínimo, 12 meses, quando for o caso; 

k) Não pertencer ao Grupo de Risco de maior probabilidade de 

desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção 

pelo Coronavírus (COVID-19): 

• gestantes e lactantes; 

• maiores de 60 (sessenta) anos; 

• expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de 

desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da 

infecção pelo coronavírus (COVID-19), nos termos definidos 

pelas autoridades de saúde e sanitária. 

l) Para os candidatos que concorrerão como Pessoa com Deficiência 

– PCD: Laudo médico emitido nos últimos doze meses, atestando a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência do 

código correspondente da classificação internacional de doenças, 

bem como a provável causa da deficiência, com a finalidade de 

comprovação da deficiência e a compatibilidade entre as atribuições 

do cargo e a deficiência declarada. 

 

2.2. O candidato que deixar de comprovar, no ato da contratação, 

o preenchimento dos requisitos postos no item anterior, será eliminado 

do Processo Seletivo Simplificado, ficando igualmente sujeito a tal 

penalidade aquele que apresentar declaração falsa. 

2.3. O candidato eventualmente lotado para determinada unidade 

de trabalho não tem direito adquirido a permanecer neste, ficando a 

Administração Pública Municipal autorizada, ao seu critério, fazer os 

remanejamentos necessários. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. O candidato concorrerá apenas à vaga a qual se inscreveu. 

3.2. Cada candidato poderá concorrer apenas a um dos cargos 

disponíveis neste edital. Constatada mais de uma inscrição, será 

considerada válida apenas a última inscrição. 

3.3. As inscrições ocorrerão por meio do preenchimento do 

formulário constante do endereço eletrônico 

https://forms.gle/F5PV2PWCDpFFn9ni7 das 0h00 do dia 15 de agosto 

de 2020 até às 23h59 do dia 18 de agosto de 2020. 

3.4. Não serão cobradas taxas para a realização da inscrição. 

3.5. No ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, os 

candidatos deverão preencher o formulário de inscrição e anexar 

currículo profissional. 

3.5.1. São considerados requisitos mínimos no currículo profissional: 

a) Dados Pessoais (nome completo; endereço completo com 

CEP; telefone; e-mail); 

b) Objetivo (informar vaga a qual pretende se candidatar); 

c) Experiência Profissional (inserir o nome das empresas, função e 

período em que trabalhou; descrever as responsabilidades em cada 

experiência de forma objetiva e sucinta); 

d) Formação Acadêmica (inserir o nome da instituição de 

ensino, curso, data de início e término). 

 

3.6. As informações prestadas no formulário de inscrição on-line 

serão de inteira responsabilidade do candidato, ficando sujeito à 

exclusão o candidato que não tiver preenchido de forma completa, 

apresentar informações inverídicas ou não anexar currículo profissional. 

3.7.  A Secretaria de Administração não se responsabiliza por eventual 

inconstância ou falha de sistema que venha impedir a realização de tal 

ato, sendo igualmente aplicadas a esta hipótese as falhas de 

comunicação em geral ou qualquer outro fator que impeça o lançamento 

de informações no campo pertinente. 

3.8. A relação dos candidatos selecionados e classificados será 

publicada no sítio eletrônico https://conde.pb.gov.br/ em 21 de agosto 

de 2020. 
 

4. DA INSCRIÇÕES PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
 

4.1. Às Pessoas com Deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco 

por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de 

validade do certame, desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis 

com a deficiência que possuem, conforme estabelece o art. 37, inciso VIII, 

da Constituição Federal; Lei nº 7.853, de 24/10/1989, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 

5.296, de 02/12/2004; Lei nº 12.764/12, regulamentada pelo Decreto nº 

8.368/14 (Transtorno do Espectro Autista); Lei nº 13.146, de 6 de julho de 

2015; incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado da Súmula nº 552 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de surdez unilateral não 

se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas 

reservadas  em concursos públicos” e Súmula nº 377 do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ):  “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, 

em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os 

dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009 

de 25/10/2009 e Decreto nº 9.508/2018 de 24/09/2018. 

4.2. Para concorrer como Pessoa com Deficiência – PCD, o 

candidato, no ato da inscrição, deverá declarar-se como pessoa com 

deficiência e, na contratação, apresentar laudo médico emitido nos 

últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência do código correspondente da 

classificação internacional de doenças, bem como a provável causa da 

deficiência, com a finalidade de comprovação da deficiência e a 

compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 

declarada. 

4.3. Será excluído da lista de Pessoa com Deficiência o candidato que 

não tiver configurada a deficiência declarada por laudo, passando a 

constar somente na lista geral; e será excluído do certame o candidato 

que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 

cargo. 

4.4. O candidato que se inscrever na condição de Pessoa com 

Deficiência para função que não haja vaga reservada, somente poderá 

ser contratado nesta condição se houver ampliação das vagas 

inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da Secretaria de Saúde. 

4.5. O candidato, antes de se inscrever, deverá certificar-se de 

que função desejada é compatível com a sua deficiência. 

4.6. O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em 

igualdade de condições com os demais candidatos. 

4.7. Os candidatos que se declararem com deficiência, se aprovados 

no Processo Seletivo Simplificado, terão seus nomes publicados em 

lista especial e também na lista geral de classificação. 

4.8. Será eliminado da lista de Pessoa com Deficiência o candidato 

que não assinalar a sua condição na ficha de inscrição, passando a 

constar apenas na listagem geral. 

4.9. Caso o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência 

não seja totalmente preenchido, serão convocados os demais 

candidatos classificados na lista geral. 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. O recrutamento será feito mediante processo seletivo 

simplificado, por meio de acurada análise curricular, obedecendo aos 

critérios estabelecidos no ANEXO III. 

 

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 

 

6.1 Requisitos exigidos: 

a) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 

forma do disposto no artigo 13, do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 

1972; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) Apresentar Graduação na área a qual concorre, reconhecido pelo MEC 

e Residência se for o caso;  

d) Carteira Profissional do Conselho da categoria; 

f) Ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação; 

g) Estar em dia com obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do 

sexo masculino; 

h) Documentos pessoais descritos no subitem 2.1, de acordo com o 

exigido na função. 

6.2 Estará impedido da contratação, o candidato que: 

https://conde.pb.gov.br/
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a) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no 

subitem 2.1; 

b) Apresentar declaração falsa. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 Antes de realizar a inscrição no Processo Seletivo 

Simplificado, o candidato deverá ler atentamente as regras do presente 

edital e certificar-se que atende aos requisitos deste e concorda 

integralmente com seus termos. 

7.2 Todo e qualquer ato referente ao Processo Seletivo 

Simplificado será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 

Conde e/ou nos canais de comunicação do sítio eletrônico desta 

(https://conde.pb.gov.br/). 

7.3 As dúvidas e omissão serão resolvidas pela Comissão Especial, 

instituída pela Portaria Conjunta Semad/SMS n.º 01, de 10 de agosto de 

2020. 

7.4 Os questionamentos relativos ao Processo Seletivo Simplificado 

deverão ser feitos pelos candidatos à Secretaria de Saúde da Prefeitura 

de Conde, por meio do e-mail selecaosmscondepb@gmail.com, 

durante o período de inscrição. 

7.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 

feitas por meio de outro edital. 

7.6 Havendo empate de pontuação entre candidatos, será melhor 

classificado o candidato mais velho, sendo considerado dia, mês e ano 

de nascimento. 

Conde, 10 de agosto de 2020. 

 

Renata Martins Domingos  
Secretária de Saúde 

 Bárbara Melo de Freitas Lins Cruz 
Secretária de Administração 

 

ANEXO I  

 DAS VAGAS 

 

Nível Cargo Ampla 
Concorrência 

Pessoas com 
Deficiência 

Total de 
Vagas 

Superior Médico 2 1 3 

Superior Enfermeiros 1 1 2 

Técnico Técnico de 
Enfermagem 

1 1 2 

Superior Fiscal sanitário 3 1 4 

 

ANEXO II  

 DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E DA 

REMUNERAÇÃO BRUTA 

 

Médicos – Nível Superior 

Vagas Serviço de Saúde/Unidade de 

lotação 

Jornada de 

Trabalho 

Remuneração 

bruta 

2 Centro de enfrentamento à 

Covid-19 

20 horas 

semanais 

R$ 6.000,00 

1 Equipe de Saúde da Família de 

Unidade Básica de Saúde 

40 horas 

semanais 

R$ 9.000,00 

  

Enfermeiros – Nível Superior 

Vagas 
Serviço de Saúde 

Jornada de 

Trabalho 

Remuneração 

bruta 

1 Centro de enfrentamento à 

Covid-19 

40 horas 

semanais 

R$ 3.500,00 

1 Equipe de Saúde da Família 

de Unidade Básica de Saúde 

40 horas 

semanais 

R$ 2.500,00 

 

Técnico de Enfermagem – Técnico de Nível Médio 

Vagas 
Serviço de Saúde 

Jornada de 

Trabalho 

Remuneração 

bruta 

2 Centro de enfrentamento à 

Covid-19 

40 horas 

semanais 

R$ 2.000,00 

 

Fiscal sanitário – Nível Superior 

Vagas 
Serviço de Saúde 

Jornada de 

Trabalho 

Remuneração 

bruta 

4 
Vigilância sanitária 

40 horas 

semanais 

R$ 2.300,00 

 

 

ANEXO III 

 DA ANÁLISE CURRICULAR 

 

ITEM ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

1 Qualificação Profissional  

1.1 Certificado de curso de pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu em saúde pública ou área 
afim, com carga horária mínima de 360h/a, reconhecido 
pelo MEC. Também será aceita a declaração de 
conclusão de pós graduação em nível de especialização, 
desde que acompanhada de histórico escolar. (máximo 
de um curso) 

1.0 

1.2 Diploma de conclusão de curso de Mestrado 
devidamente registrado ou declaração de conclusão de 
curso acompanhada do histórico escolar, fornecidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, na área 
afim. (máximo de um curso) 

1.5 

1.3 Diploma de conclusão de curso de Doutorado 
devidamente registrado ou declaração de conclusão de 
curso acompanhada do histórico escolar, fornecidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, na área 
afim. (máximo de um curso) 

2.5 

2 Experiência Profissional  

2.1 Experiência profissional comprovada a cada 12 meses 
completos de atuação de saúde, correlacionada ao 
cargo pretendido (máximo de dois vínculos simultâneos) 

1.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 7.0 

 

Conde, 10 de agosto de 2020. 

 

Renata Martins Domingos  
Secretária de Saúde 

 Bárbara Melo de Freitas Lins Cruz 
Secretária de Administração 
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