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DIÁRIO OFICIAL 

  

       ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 
GABINETE DA PREFEITA 

 
  

Lei 1154/2022 

(Projeto de Lei nº 013/2022 – Autoria: Luzimar Nunes de Oliveira) 
 

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
CONDE, O SERVIÇO DE TRANSPORTE 
BUGGYTURISMO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Conde, Estado da Paraíba faz saber o que o Poder 
Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  
Art. 1º - Fica Instituído no âmbito do Município de Conde, nos 

termos na Lei Estadual nº 7.905 de 27 de dezembro de 2005, o serviço de 
transporte Buggy Turismo, estruturado com profissionais motoristas 
autônomos, empresas e Associação, com atuação operacional 
exclusivamente dentro dos roteiros turísticos do município de Conde-PB.   

  
Art. 2º - O serviço de que trata esta Lei é prestado para satisfazer 

uma necessidade de natureza turística, consistente na realização de 
passeios de automóveis do tipo buggy, nas praias, sítios de valor histórico e 
cultural e demais localidades do município de Conde-PB, observadas as 
normas de segurança, proteção do meio ambiente e da preservação do 
patrimônio turístico e paisagístico do município.   

  
Art. 3º - O serviço de que trata essa lei somente poderá ser 

prestado utilizando-se veículos tipo “Buggy”.   
 
 Art. 4º. Os respectivos veículos credenciados do serviço de Buggy 

Turismo atuarão na área delimitada ao município de Conde, até os limites 
dos municípios de Pitimbu e João Pessoa.  

  
 Art. 5º. Para a realização do serviço de Buggy Turismo, a 

permissão, o credenciamento do veículo e o licenciamento junto ao 
DETRAN deverão, obrigatoriamente, pertencer ao Município de Conde. 

  
Art. 6º - Constituem objetivos do serviço de transporte Buggy 

Turismo:  
I. Contribuir para a melhoria da qualidade do produto turístico no 

município de Conde, oferecendo serviços com qualidade para um 
atendimento diferenciado ao turista.  

II. Prestar atendimento personalizado ao visitante, fornecendo 
informações sobre atrações turísticas e programações culturais.  

III. Melhorar, ainda mais, a imagem do município quanto ao 
potencial turístico, divulgando o litoral sul e as belezas do município de 
Conde.  

IV. Contribuir para o aumento do fluxo turístico, permanência do 
turista e geração de emprego e renda no município.   

  
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei com as 

definições, permissões, condições e todos os casos que se fizerem 
necessários aos alcances jurídicos.   

  
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover 

modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento dos dispostos 
desta lei.   

 
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário.   
 

Conde, 19 de outubro de 2022. 
 
 

 
 

KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
Lei 1155/2022 

(Projeto de Lei nº 015/2022 – Autoria: Daniel Junior) 
 

CRIA O “PROGRAMA PRATA DA CASA”, 
QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE 
DISPONIBILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADE 
PARA A APRESENTAÇÃO DE GRUPOS, 
BANDAS, CANTORES OU 
INSTRUMENTISTAS LOCAIS NA ABERTURA 
DE EVENTOS MUSICAIS QUE CONTAM 
COM FINANCIAMENTO PÚBLICO 
MUNICIPAL.  

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Conde, Estado da Paraíba faz saber o que o Poder 
Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  
Art. 1º - É obrigatória a oferta de oportunidade para apresentação 

de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de 
eventos musicais que contam com financiamento público municipal.  

Parágrafo único – Equipara-se ao financiamento público, para fins 
dessa lei, toda e qualquer disponibilização de espaços públicos, suporte 
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físico, estrutural, de pessoal ou de outra natureza, emanado do poder 
público municipal, destinado à realização do evento principal.  

  
Art. 2º - Consideram-se grupos, bandas, cantores ou 

instrumentistas locais aqueles residentes no município; no caso de 
pluralidade de competentes, aquela coletividade que contemple a maioria 
de integrantes que no município tenha sua residência.  

 
Art. 3º - Esta lei será regulamentada por decreto.  
 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 
 

 Conde, 19 de outubro de 2022. 
 
 

 
 

KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
DECRETO Nº 055/2022 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONDE, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso I, art.60, da Lei Orgânica do Município,  

 
CONSIDERANDO o dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 

de outubro, e o feriado nacional de Finados, no dia 02 de novembro;  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - Transferir, excepcionalmente neste ano, as comemorações 

do dia do Servidor Público, para o dia 03 de novembro, facultando os 
expedientes dos dias 03 e 04 de novembro de 2022 na Prefeitura Municipal 
de Conde, devendo ser preservado os serviços essenciais.  

 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Conde, 19 de outubro de 2022. 

 
 

 
 

KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
  
PORTARIA INTERNA Nº 04/2021/GS/SEMEC 
 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICÍPIO DE CONDE, no uso das atribuições e com fundamento na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 034/2022, 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão 
de Seleção para celebração de parceria entre a administração pública e 
organizações da sociedade civil: 

a)  Josilene Noronha Correia Diniz, matrícula 1247, que 
presidirá a Comissão; 
b) Jociane da Silva Bandeira, matrícula 1948; 
c)  Juliene Rigatti Diniz, matrícula 0051890. 

 Art. 2º São atribuições da Comissão de Seleção processar e julgar 
os chamamentos públicos realizados pelo regime da Lei Federal nº 
13.019/2014 e Decreto Municipal nº 034/2022. 

 
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 
Conde, 19 de outubro de 2022. 

 
 

 
KALINE GONZAGA BARBOZA 

Secretária de Educação, Cultura e Esportes 
 

 
LICITAÇÃO E COMPRAS 

 
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada para 
executar a construção de Portal no Sítio Tambaba; DESIGNO os servidores 
Rodrigo Confessor Bezerra, Engenheiro Civil, como Gestor; e Anatoly Alyson 
dos Santos Ventura, Engenheiro Civil, para Fiscal, do contrato decorrente 
da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00006/2022, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 
respectivamente. 

Conde - PB, 28 de Setembro de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de 
Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada 
de Preços nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para executar a construção de Portal no Sítio Tambaba; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA - R$ 55.813,54. 

Conde - PB, 28 de Setembro de 2022 
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS - Prefeita 
 


