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PORTARIA Nº 0276/2020            CONDE – PB, 16 DE DEZEMBRO 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 e considerando o Art. 80, inciso II, da Lei 
Complementar 0003/2018,  
 

RESOLVE: 
 

DESIGNAR os seguintes Guardas Municipais para exercer a 

função de Agentes de Trânsito, no âmbito da Coordenadoria de Mobilidade 

e Trânsito da Secretaria Municipal de Planejamento, sendo responsáveis 

para a operação e fiscalização do trânsito dentro do perímetro do município 

de Conde, em conformidade com o Artigo 21, da lei Municipal 0965/2017: 
 

- Adriana Flávia Pires de Lacerda Silva-Matrícula nº 0002062;  

- Anthony rodrigues de Oliveira-Matrícula nº 0002076;   

- Carla Isis Vasconcelos de Lira-Matrícula nº 0002059;  

- Daniel Carlos Lins de Castro-Matrícula nº 0002071; 

- Dunlhyan Dagmar de Arruda-Matrícula nº 0002066;  

- Eliane da Silva Andrade-Matrícula nº 0002063;   

- Eugenio César de Oliveira Melo-Matrícula nº 0002070;  

- Felipe Alves dos Santos Camilo-Matrícula nº 0002064;  

- Felipe Augusto da Silva Santos-Matrícula nº 0002065;  

- Gutyerry Mendes de Araújo Luna-Matrícula nº0002075; 

- Jhonatta Kleber da Silva Santos-Matrícula nº 0002077; 

- Josinaldo da Silva Júnior-Matrícula nº 0002072;  

- Lucas Pereira Camelo Londres-Matrícula nº 0002067;   

- Nicollas Maciel da Silva Sousa-Matrícula nº 0002068;  

- Rayanny Kyssy Pereira da Silva-Matrícula nº 0002060;  

- Reginaldo Domingos Souza Andrade-Matrícula nº 0002069; 

- Thales Constâncio Bezerra -Matrícula nº 0002073;  

- Wandressa Sanielle Soares Marques-Matrícula nº 0002058;  

- Yasmin Pereira de Sá -Matrícula nº 0002061.  

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita   

 
PORTARIA Nº 0277/2020      CONDE – PB, 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições legais, 
 
Considerando o pedido de documentos públicos realizados pela 

senhora Karla Maria Martins Pimentel Régis protocolado no dia 26/11/2020 
no âmbito da prefeitura;  

Considerando a vasta e densa quantidade de informações 
solicitadas;  

Considerando a impossibilidade da Administração Pública em 
condensar todas as informações no prazo assinalado no art. 11, caput, da 
Lei federal nº 12.527/2011 sem que haja prejuízo à consecução das 

atividades ordinárias da Prefeitura Municipal de Conde/PB, por meio do 
presente instrumento, nos termos do §2 do art. 11 da Lei Federal nº. 
12.527/2011, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Prorrogar por 10 (dez) dias, contados da publicação deste 

ato, o prazo para o fornecimento das informações solicitadas, que serão 

disponibilizadas no Gabinete da Prefeita em dia e horário a serem 

publicizados, respeitado o prazo legal, tão logo que a Administração Pública 

consiga aferir a documentação requerida; 

 
  Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita   

 
 

 

 

 

 

 

       
Assunto: RESOLUÇÃO nº 004/2020/CONGES 

 Conde, 11 de outubro de 2020. 

 

Dispõe sobre a Criação de tabela de 

usos na Zona Multifuncional Rural - 

ZMR, integrante do anexo 3, da Lei 

Municipal Complementar n° 01/2018. 

 

O CONSELHO GESTOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - 

CONGES, no uso da competência que lhe confere o Art. 5º, da Lei Municipal 

01019/2019 de 11 de abril de 2019, resolveu, em Sessão Plenária 

Ordinária, ocorrida em 01 de dezembro de 2020. 

 

APROVAR a indicação de usos abaixo relacionados para a Zona 

Multifuncional Rural - ZMR, de modo a atualizar o Anexo 3 da Lei 

Complementar Municipal n° 01/2018, nos termos do relatório apresentado 

pelo conselheiro Josinaldo Rodrigues, referente ao Processo 

5094/2019/SEPLAN. 

 

a. Habitacional: Impedir o adensamento populacional e 

construtivo; 

b. Coletivo: A categoria COL1 possui usos apropriados e 

importantes no fortalecimento da identidade do cidadão do 

campo e fixação de raízes. 

c. Comercio e serviços: As atividades descritas nas categorias 

CS1 e CS2 destinam-se a utilização imediata e cotidiana ou 

atendimento de bairro e podem ser importantes no atendimento 

de comunidades. 

d. Industrial e logístico: Os usos dedicados a fabricação de 

acessórios, artesanato, produtos alimentícios e bebidas 

artesanais, presentes na categoria INDLOG1 podem representar 

novas oportunidades agregando valor à produção agropecuária 

local. 

e. Agropecuário: Todas as categorias (AGRO1 e AGRO2) são 

adequadas à ZMR. 

f. Extrativismo: A categoria EXT parece adequada, desde que em 

conformidade com a legislação ambiental, mediante aprovação 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE  DA  PREFEITA 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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dos estudos ambientais pertinentes e a apresentação das 

respectivas licenças. 

 

 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Presidente do CONGES 

  
 

Assunto: RESOLUÇÃO nº 005/2020/CONGES                                                        

 Conde, 16 de dezembro de 2020. 

 

Parecer da Comissão Temática para 

estudos e avaliação de lotes inseridos 

em ZPRA - Zonas de Proteção de 

Recuperação Ambiental, criadas pela 

Lei Municipal Complementar n° 

01/2018. 

 

O CONSELHO GESTOR DE DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL - CONGES, no uso da competência que lhe confere o Art. 5º, 

da Lei Municipal 01019/2019 de 11 de abril de 2019, resolveu, em Sessão 

Plenária Ordinária, ocorrida em 01 de dezembro de 2020. 

 

APROVAR o parecer solicitado no Despacho n° 02/2020 do 

CONGES, após discussão da Comissão Temática para estudos e avaliação 

de lotes inseridos em ZPRA - Zonas de Proteção de Recuperação 

Ambiental, assinado pela conselheira Andréa Leandra Porto Sales, 

representante da Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 
Presidente do CONGES 

 

Anexo à Resolução n° 05/2020/CONGES 

 

DESPACHO: Nº 02/2020 

Eu, Andréa Leandra Porto Sales, doutora em Geografia, professora lotada 

no Departamento de Geociências e membro do Núcleo de Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal da 

Paraíba, respondo ao despacho em epígrafe como uma das conselheiras 

deste Conselho que integra a Comissão Temática para estudos e avaliação 

de lotes inseridos em ZPRA. 

 

A. ZONEAMENTO 

A Constituição de 1988 trouxe a previsão explícita do direito 

urbanístico (art. 24, I) e ao município foi atribuída a competência para 

executar a política urbana e a ordenação do território (Constituição Federal, 

art. 30, VIII, e 182). O zoneamento de uso e ocupação do solo como o 

principal instrumento de ordenamento territorial, indispensável ao 

planejamento e a gestão urbanos, passou a existir no município do Conde 

em setembro de 2018 com a Lei Complementar nº0001/2018. Ou seja, 30 

anos após ser sancionada a possibilidade de o município em questão ser 

protagonista do desenvolvimento do seu território.  

Para além de uma simples divisão espacial com base em 

diferentes usos da terra, o zoneamento de uso e ocupação do solo busca 

controlar a localização de algumas atividades para salvaguardar os 

interesses coletivos no território. O decreto nº 0104 de abril de 2018 garantiu 

que os interesses coletivos fossem viabilizados a partir de uma consulta 

pública da minuta do projeto de lei. Tal ato administrativo, configura o 

processo de elaboração da lei supracitada como participativo consistente; 

do qual professores da Universidade Federal da Paraíba participaram dos 

estudos preparatórios, que antecedem qualquer intervenção que se intitule 

oriunda de pesquisa científica.  

O zoneamento proposto e aprovado na casa legislativa desse 

município destaca-se no cenário nacional pela institucionalização de três 

tipos de zonas, a saber: Zona de Proteção e Recuperação Ambiental 

(ZPRA), Zona Multifuncional Rural e Zona de Povos e Comunidades 

Tradicionais. Essas três zonas caracterizam a política urbana instituída no 

Conde, em 2018, como progressista em razão da preocupação, 

respectivamente, com o ambiente natural, a soberania alimentar e a justiça 

social.  

A Zona de Proteção e Recuperação Ambiental, objeto desse 

parecer, trata de proteger áreas que demandam proteção ambiental 

e/ou oferecem riscos ambientais, conforme é possível verificar no 

mapa I. São áreas que precisam ser protegidas da expansão urbana.  

Ao longo dos anos, as estratégias do mercado imobiliário 

derrubaram florestas e abriram voçorocas no território do município, 

oferecendo riscos ambientais e danos paisagísticos irreparáveis. Entre 

2000 a 2018 (mapa II), antes da existência desse dispositivo jurídico que 

visa proteger a biodiversidade e os processos morfogenéticos do município, 

cerca de 8% do território foi desmatado. É importante pontuar, que cabe ao 

município construir ordenamentos mais restritivos para proteger o ambiente 

natural em prol do desenvolvimento sócio-espacial do mesmo. 

 

B. VULNERABILIDADE DAS ZPRA 

 

O município do Conde está inserido nos Baixos Planaltos 

Costeiros, unidade morfológica de origem sedimentar, que se apresenta 

bastante dissecadas no território do município, isto é com densidade de 

drenagem mais elevada e feições de caráter tectônico-estrutural, conforme 

descreve (FURRIER et all, 2006). De acordo com CPRM (2005), o clima é 

Tropical Chuvoso com verão seco e precipitação média anual de 1.634mm. 

Apesar do intenso desmatamento, a vegetação de mata atlântica que ainda 

existe é composta por elementos da: (contato) floresta estacional e savana, 

restinga e manguezal (IBGE, 2012).  

No mapa II, classifiquei os polígonos da ZPRA pelo nível de 

vulnerabilidade. É importante pontuar, que a vulnerabilidade ambiental 

pode ser definida como uma situação em que o meio físico está vulnerável 

às pressões humanas. Nesse parecer, trabalhei com o entendimento de 

Villa e Mcleod (2002) e Veyret (2007) que destaca à exposição a pressões 

ambientais futuras. Para tanto, usei em ordem crescente de risco as 

seguintes variáveis para mensurar a vulnerabilidade de todos os polígonos 

de ZPRA: a) ausência de dispositivo jurídico nacional/estadual de proteção, 

b) presença/ausência de vegetação (com uso das imagens de satélite do 

Global Forest Change Project), c) condição geomorfológica (a partir do 

trabalho de BARBOSA et all, 2019) e d) presença/ausência de loteamentos 

(banco de dados da Prefeitura Municipal).  

 

Mapa I_ZPRA_JACUMÃ 
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MAPA II_ PERDA DE FLORESTA  

 

Assim, o polígono 6 apresenta baixa vulnerabilidade por está 

inserido na poligonal da APA de Tambaba que possui um ordenamento 

específico; o polígono 5 apesar de estar protegido pela poligonal da APA 

citada possui lotes apresentando uma vulnerabilidade de baixa para média; 

o polígono 4 não possui lotes, porém não está protegido por nenhum 

dispositivo jurídico de proteção (exceto pelo municipal em questão), trata-

se de uma planície intermareal que corresponde às áreas de mangue e 

apresenta uma vulnerabilidade média em função da pressão dos 

loteamentos que estão na margem externa da poligonal; o polígono 3 possui 

poucos lotes e engloba trecho da drenagem (alta) para o rio Gurugi sendo 

de média a alta vulnerabilidade; o polígono 2 engloba o rio Gurugi e apesar 

ter dispositivo de proteção nacional possui dezenas de lotes inseridos na 

poligonal, sendo assim, de alta vulnerabilidade; assim como o polígono 1 

que além de possui uma cobertura vegetal significativa, trata-se de uma 

área com alto risco erosivo por ser uma forma de dissecação em topo 

convexo com dimensão interfluvial média classificada como muito grande 

(> 1500m) (Fonte: BARBOSA et al, 2019) (Figura I).  

  
 

CONCLUSÃO  
 

As alterações no território do Conde causadas pela expansão 

urbana são impactantes, ao eliminarem ecossistemas nativos – como rios, 

áreas úmidas e áreas agricultáveis – com total transformação dos 

processos e fluxos naturais. Os danos causados até a presente data tornam 

o município mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, que 

tendem a impactar as regiões litorâneas com eventos extremos.   

A geomorfologia, o tipo de solo e a vegetação são fatores que 

possibilitam determinar a susceptibilidade do terreno a erosões e 

deslizamentos. A impermeabilização do solo, o aumento do escoamento de 

águas pluviais em direção às voçorocas, em conjunto com o desmatamento 

adjacentes a elas e a ocupação contínuas às voçorocas poderão 

representar prejuízos aos investimentos localizados nos polígonos 3 e 1, 

além de risco ambiental iminente, com prejuízos ao erário. De acordo com 

BARBOSA et al, 2019 “os elementos urbanos sobre essas condições 

geológicas e geomorfológicas vão acelerar os processos erosivos e, 

conseqüentemente, os morfogenéticos” (p.535).  

Portanto, sugiro que o zoneamento não seja alterado, por respeito 

ao processo de elaboração que envolveu diversas instituições e as 

comunidades do município. Mas, principalmente, por respeito a 

vulnerabilidade do ambiente e os riscos futuros. Ademais, qualquer 

modalidade de flexibilização neste sentido, seja pela gestão, pela casa 

legislativa ou por este Conselho pode carregar consigo: risco de abuso, 

risco de corrupção e desmoralização das leis. Além de reforçar o conteúdo 

elitista de privilegiar uns em detrimentos de outros.  

Assim, para resolução dos conflitos ora existentes há duas 

possibilidades: a) a razoável que seria fazer uso do dispositivo 

Transferência do Direito de Construir, já regulamentado neste município, 

mesmo frente a escassez de recursos financeiros, que no geral são 

características das municipalidades brasileiras; b) aplicar parâmetros 

urbanísticos bem restritos aos lotes inseridos nos polígonos da ZPRA ( que 

somam 819 lotes no total), tais parâmetros devem ser elaborados por uma 

câmara técnica específica e pensados à luz da vulnerabilidade da área em 

questão. Qualquer concessão fora dessas duas propostas configura-

se como oferta de privilégios.  
 

Atenciosamente,  

Andréa Leandra Porto Sales 
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PORTARIA Nº 026/2020/CONDEPREV Conde – PB 14 de Dezembro de 2020 

 

O PRESIDENTE DO CONDE  PREVIDÊNCIA - CONDEPREV, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 91, inciso VII, da lei 

complementar Municipal 0007/2020 de 16/07/2020, e em conformidade 

com o processo Administrativo 012/2020/CONDEPREV. 

 

RESOLVE: 

CONCEDER Aposentadoria por Idade e tempo de contribuição, a 

MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA GALDINO SANTOS, portadora do CPF 

nº 379.646.314-20, matrícula 01125, ocupante do cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, com proventos integrais e paridade, no âmbito do RPPS de 

Conde, com base no art. 6º, incisos 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 da sua publicação, com efeitos 

financeiros a partir de 01/12/2020. 

 

NÓRIO DE CARVALHO GUERRA 
Presidente 

CONDEPREV 

 


