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SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS DO PREFEITO

EDIÇÃO ESPECIAL
Conforme Parágrafo Único do Art. 4 do

Decreto 5.348/2005 de 16/06/2005.

DECRETO Nº 9713 DE 04 DE MAIO DE 2021.

Estabelece o Plano de Adequação do Município de João
Pessoa, para atender ao padrão mínimo de qualidade do
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos
do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº
10.540, de 5 de novembro de 2020.

O PREFEITO CONTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, Estado da

Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo o art. 60, incisos V e XXII,

da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a determinação contida no parágrafo único do

art.18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de João Pessoa, com base no diagnóstico

constante no Anexo I, o Plano de Adequação, exposto do anexo II, que é parte integrante do

presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução

Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade,

estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada

pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de

despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da

Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a

autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes

permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a

administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.

§3º. A responsabilidade pela alimentação dos dados no SIAFIC de forma tempestiva, além

de sua integridade e veracidade é de responsabilidade de cada órgão.

Art. 3º O Plano de Ação constante no Anexo II deste Decreto poderá durante a execução

ser alterado de acordo com a necessidade, devendo ser disponibilizado aos órgãos de controle

interno e externo e divulgado novamente em meio eletrônico de amplo acesso público.

Art. 4º A avaliação e acompanhando do Plano de Adequação do SIAFIC ao Decreto nº

10.540/2020, será da responsabilidade da comissão especial constituída pelo Executivo.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a

partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB, em 04 de maio de 2021.

ANEXO I

DECRETO Nº 9713, DE 4 DE MAIO DE 2021.

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA

Diagnóstico da situação atual do sistema em utilização pelo município de João Pessoa.

D I S P O S I Ç Õ E S G E R A I S

ITEM AÇÕES

ATENDE

SIM NÃO
EM

PARTE

1

O Sistema de Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle em utilização é o mesmo para
todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LC nº
101/2000 do ente federativo?

x

2
O sistema atual permite a integração com outros sistemas
estruturantes existentes? x

3

O atual sistema controla e evidencia as operações
realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre
os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as
despesas orçamentárias do ente federativo?

x

4

O atual sistema controla e evidencia os recursos dos
orçamentos, das alterações decorrentes de créditos
adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das
despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses
recursos e das respectivas disponibilidades?

x

5
O atual sistema controla e evidencia perante a Fazenda
Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas,
efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela
pertencentes ou confiados?

x

6
O atual sistema controla e evidencia a situação
patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou
potencial, observada a legislação e normas aplicáveis?

x

7
O atual sistema controla e evidencia as informações
necessárias à apuração dos custos dos programas e das
unidades da administração pública?

x

8

O atual sistema controla e evidencia a aplicação dos
recursos pelos entes federativos, agrupados por ente
federativo beneficiado, incluído o controle de convênios,
de contratos e de instrumentos congêneres?

x

9
O atual sistema controla e evidencia as operações de
natureza financeira não compreendidas na execução
orçamentária, das quais resultem débitos e créditos?

x

10

O atual sistema emite o Diário, Razão e Balancete
Contábil, individuais ou consolidados, gerados em
conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público estabelecido pelas normas gerais de
consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º
do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000?

x
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11

O atual sistema permite a emissão das demonstrações
contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais,
orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros
previstos em lei ou em acordos nacionais ou
internacionais, com disponibilização das informações em
tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do
registro contábil)?

x

12

O atual sistema controla e evidencia as operações
intragovernamentais, com vistas à exclusão de
duplicidades na apuração de limites e na consolidação
das contas públicas?

x

13 O atual sistema controla e evidencia a origem e a
destinação dos recursos legalmente vinculados à
finalidade específica?

x

14
O atual sistema processa e centraliza o registro contábil
dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio
da entidade?

x
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Vice-Prefeito:

Sec. de Gestão Governamental:

Secretaria de Administração:

Secretaria de Saúde:

Secretaria de Educação:

Secretaria de Planejamento:

Secretaria da Fazenda:

Secretaria de Desenv. Social:

Secretaria de Habitação:

Secretaria de Comunicação:

Controlad. Geral do Município:

Secretaria de Direitos Humanos:

Procuradoria Geral do Município:

Sec. de Proteção e Def. do Consumidor:

: Cícero de Lucena Filho

Leopoldo Araújo Bezerra Cavalcanti

Márcio Diego F. Tavares

Fábio Antônio da Rocha Sousa

Maria América Assis de Castro

José William Montenegro Leal

Adenilson de Oliveira Ferreira

Felipe Matos Leitão

Maria Socorro Gadelha

Marcos Vinícius Sales Nóbrega

Eudes Moaci Toscano Júnior

João Carvalho da C. Sobrinho

Bruno Augusto A. da Nóbrega

Rougger Xavier G. Júnior

Ariosvaldo de Andrade Alves

Secretaria da Infra Estrutura:

Sec. do Trabalho, Produção e Renda:

Sec. Juventude, Esporte e Recreação:

Secretaria de Turismo:

Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres:

Sec. de Desenvolvimento Urbano:

Sec. da Ciência e Tecnologia:

Secretaria de Meio Ambiente:

Sec. de Segurança Urbana e Cidadania:

Secretaria da Defesa Civil:

Suprerint. de Mobilidade Urbana:

Autarq. Esp. Munic. de Limp. Urbana:

Instituto de Previdência do Munic.:

Fundação Cultural de João Pessoa:

Rubens Falcão da Silva Neto

Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes

Ivonete Porfírio Martins

Antônio Fábio Soares Carneiro

Margarete de Fátima Formiga M. Diniz

Welison Araújo Silveira

João Almeida Carvalho Júnior

Kelson de Assis Chaves

George Ventura Morais

Ricardo Jose Veloso

Antônio Marcus Alves de Souza

Vaulene de Lima Rodrigues

Kaio Márcio Ferreira Costa

Caroline Ferreira Agra
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15

Os registros contábeis realizados no atual sistema estão
em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos
em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a
débito há outro lançamento a crédito de igual valor?

x

16
No atual sistema, o registro contábil é efetuado em
idioma e moeda corrente nacionais? x

17
O atual sistema, permite a conversão de transações
realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à
taxa de câmbio vigente na data do balanço?

x

18

Os registros contábeis devem ser efetuados de forma
analítica e refletir a transação com base em
documentação de suporte que assegure o cumprimento
da característica qualitativa da verificabilidade. O atual
sistema somente permite lançamentos contábeis em
contas analíticas?

x

19

O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes
elementos: I- a data da ocorrência da transação; II - a
conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da
transação, com referência à documentação de suporte, de
forma descritiva ou por meio do uso de código de
histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI o
número de controle dos registros eletrônicos que
integrem um mesmo lançamento contábil. O SIAFIC só
permite a inclusão de registros contábeis se identificados
todos esses elementos?

x

20
No atual sistema, o registro dos bens, dos direitos e das
obrigações possibilita a indicação dos elementos
necessários à sua caracterização e identificação?

x

21

O atual sistema contempla procedimentos que garantam
a segurança, a preservação e a disponibilidade dos
documentos e dos registros contábeis mantidos em sua
base de dados?

x

22
O atual sistema permite a acumulação dos registros por
centros de custos? x

23
O atual sistema veda a acumulação periódica de saldos
sem a individualização de cada fato contábil,
(contabilização apenas na exportação de dados)?

x

24 O atual sistema veda a geração de registro cuja data não
corresponda à data do fato contábil ocorrido?

x

25

O atual sistema veda a alteração dos códigos-fonte ou de
suas bases de dados que possam modificara essência do
fenômeno representado pela contabilidade ou das
demonstrações contábeis?

x

26

O atual sistema veda a utilização de ferramentas de
sistema que refaçam os lançamentos contábeis em
momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem
ou não as respectivas numerações sequenciais e outros
registros de sistema?

x

27

A escrituração contábil deve representar integralmente o
fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para
que a informação contábil gerada não perca a sua
utilidade. O atual sistema assegura a inalterabilidade das
informações originais, impedindo alteração ou exclusão
de lançamentos contábeis realizados?

x

28
O atual sistema contem rotinas para a realização de correções
ou de anulações por meio de novos registros, de forma a
preservar o registro histórico dos atos?

x

29

O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês
para a inclusão de registros necessários à elaboração de
balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. O atual
sistema impede a realização de lançamentos após o dia 25 do
mês subsequente?

x

30

O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro
dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao
exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução
das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. O
atual sistema impede a realização de lançamentos após o dia
30 de janeiro?

x

31 O atual sistema impede registros contábeis após o balancete
encerrado?

x
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32

As informações sobre a execução orçamentária e
financeira são disponibilizadas em meio eletrônico (de
forma pormenorizadas), em tempo real (até o primeiro
dia útil subsequente à data do registro contábil)?

x

33

A disponibilização em meio eletrônico de acesso público
observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018)?

x

34

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho,
à liquidação e ao pagamento?

x

35

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras do número do processo que
instruir a execução orçamentária da despesa, quando for
o caso?

x

36

O atual sistema direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras dos dados referentes a
classificação orçamentária, com a especificação da
unidade orçamentária, da função, da subfunção, da
natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte
dos recursos que financiou o gasto?

x

37

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras dos dados referentes aos
desembolsos independentes da execução orçamentária?

x

38

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa
física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu
respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos
desembolsos de operações independentes da execução
orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento
de pessoal e de benefícios previdenciários?

x

39

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração
com outros sistemas estruturantes disponibiliza as
informações relativas aos atos praticados pelas unidades
gestoras ou executoras dos dados referentes aos
convênios realizados, com o número do processo
correspondente, o nome e identificação por CPF ou
CNPJ do convenente, o objeto e o valor?

x

40

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao
procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso, com o número do
respectivo processo?

x

41

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita
na lei orçamentária anual?

x

42

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao
lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação,
quando for o caso?

x
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43

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras dos dados e valores relativos à arrecadação,
inclusive referentes a recursos extraordinários?

x

44

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento?

x

45

O atual sistema, direto ou por intermédio de integração com
outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações
relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou
executoras dos dados e valores referentes à classificação
orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da
fonte de recursos?

x

46

O atual sistema, permite o armazenamento, a integração, a
importação e a exportação de dados, observados o formato, a
periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de
contabilidade da União?

x

47
O atual sistema, tem mecanismos que garantam a integridade,
a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da
informação registrada e exportada?

x

48 Os documentos gerados pelo atual sistema contem a
identificação do sistema e do seu desenvolvedor?

x

49
O atual sistema tem mecanismos de controle de acesso de
usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de
execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta?

x

50 O atual sistema impede a criação de usuários sem a indicação
de CPF ou Cerificado Digital (usuário genérico)?

x

51 O atual sistema mantem controle da concessão e da revogação
das senhas de acesso ao sistema?

x

52

O atual sistema arquiva os documentos referentes ao
cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantem em
boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado,
que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo
e por outros usuários?

x

53

O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de
dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e
conterá, no mínimo: I ‐ o código CPF do usuário;II ‐ a
operação realizada; e III ‐ a data e a hora da operação. O atual
sistema mantém o registro das operações efetuadas no
sistema?

x

54 O atual sistema possui mecanismos de proteção contra acesso
direto não autorizado a sua base de dados?

x

55
O atual sistema veda a manipulação da base de dados e registra
cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de
dados (logs).

x

56

As pessoas que possuem acesso direto a base de dados do
sistema estão sujeitas à responsabilização individual, na forma
da lei, caso divulguem informações armazenadas na base de
dados com finalidades diversas ou alterem dados, que não
sejam para sanar incorreções decorrentes de erros ou de mal
funcionamento do sistema, sem a expressa autorização do
órgão responsável pelo gerenciamento?

x

57
O atual sistema mantém cópia de segurança da base de dados
capaz de permitir a sua recuperação em caso de incidente ou
de falha, com periodicidade diária?

x

Fonte Decreto nº 10.540/2020
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ANEXO II
DECRETO Nº 9713, DE 4 DE MAIO DE 2021.

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto
Federal nº 10.540/2020.

ESTADO: PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

PLANO DE AÇÃO: REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA
DECRETO FEDERAL 10.540/2020

ITEM AÇÃO
QUANDO

INÍCIO FIM

1

Instituir uma comissão específica para estudo e
avaliação do Sistema atual e sua aderência aos
padrões mínimos de qualidade estabelecidos no
Decreto Federal nº 10.540.

04/2021 05/2022

2

Avaliar e fazer diagnóstico da situação atual dos
Sistemas em utilização pelo Município com
requisitos estabelecidos pelo Decreto Federal nº
10.540.

04/2021 05/2021

3

Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de
2022), as ações (projetos e atividades) com os
gastos necessários a implantação do SIAFIC
local, incluindo as fontes de recursos.

04/2021 08/2021

4

Acompanhar o andamento das modificações
necessárias com base no diagnóstico dos itens
não atendidos ou atendidos em parte
relacionados às disposições gerais.

05/2021 12/2022

5

Acompanhar o andamento das modificações
necessárias com base no diagnóstico dos itens
não atendidos ou atendidos em parte
relacionados aos procedimentos contábeis.

05/2021 12/2022

6

Acompanhar o andamento das modificações
necessárias com base no diagnóstico dos itens
não atendidos ou atendidos em parte
relacionados aos requisitos de transparência da
informação.

05/2021 12/2022

7

Acompanhar o andamento das modificações
necessárias com base no diagnóstico dos itens
não atendidos ou atendidos em parte
relacionados aos requisitos tecnológicos.

05/2021 12/2022

8
Atestar o cumprimento integral de todos os
dispositivos do Decreto 10.540/2021

10/2021 12/2022
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PORTARIA Nº. 1634 Em, 28 de abril de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,(PB)
no uso das atribuições previstas no art. 60, V, combinado com o art. 76, II, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e de acordo com a Lei Municipal nº 2.380 de 26 de março de
1979, e tendo em vista o que consta dos Processos nº 06/2019-COPAD/SEAD, PA nº
2020/030171/SEAD e 2020/02.112/SMS.

RESOLVE:

I – Demitir, de acordo com o artigo 37 da Constituição
Federal, artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, inciso V do artigo 229
(demissão), inciso II (abandono de cargo) e §1º do artigo 236 da Lei nº 2.380 de 26 de março
de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa), JANETE
AKEMI CHIMADA, matrícula nº 73.577-9, ocupante do cargo de NUTRICIONISTA, lotada
na SECRETARIA DA SAÚDE.

II – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

III- Publicada no Semanário Oficial Especial de 03 de maio de
2021( Republicada por incorreção)

PORTARIA Nº. 1632 Em, 26 de abril de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o inciso VIII,
artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, e aprovação no concurso publico
realizado nos termos do Edital de nº Edital nº 01 de 30 de janeiro de 2018 publicado no
Semanário Oficial Especial de 30 de janeiro de 2018 e homologado através da Portaria 932 de 16
de julho de 2018, publicado no Semanário Oficial Especial de 16 de julho de 2018, e tendo em
vista o que consta no processo nº 2021/037944, Oficio 790/2020, PROGEM, de 13 de abril de
2021.

RESOLVE:

I - NOMEAR, SUB-JUDICE, conforme DECISÃO LIMINAR –
PROCESSO nº 0803779-04.2021.8.15.0000, TERCIO MANOEL DE VASCONCELOS
SILVA, inscrição nº. 10520511, classificado em 83º lugar, para ocupar o cargo de MÉDICO
ORTOTRAUMATOLOGISTA, lotado na SECRETARIA DA SAÚDE, e exercício na
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – BANCÁRIOS.

II – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

III – Publicada no Semanário Oficial Especial de 03 de maio de 2021.
(Republicada por incorreção)

g) Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Titular: Fernando José Vieira Torres
Suplente: Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Publicada no Semanário Oficial Especial de 03 de maio de
2021. (Republicar por Incorreção)

PORTARIA Nº. 1627 Em, 22 de abril de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art 60, V, da Lei Orgânica para o município
de João Pessoa, em consonância com a Lei nº 13.210, de 1º de julho de 2016, e tendo
em vista o que consta do Oficio 004/2021 CMTPCC de 19 de abril de 2021.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear, para o biênio 2021/2022, os conselheiros,
titulares e suplentes, do Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate a
Corrupção – CMTPCC, órgão colegiado de caráter consultivo, fiscalizador,
propositivo e deliberativo, vinculado ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno
do Município de João Pessoa, composto pelos seguintes membros:

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

a) Controladoria Geral do Município:
Titular: José Alberto de Souza Barbosa – matricula nº 91.228-0
Suplente: Guilherme Henrique Mello Costa – matricula nº 91.241-7

b) Secretaria Executiva da Transparência Pública:

Titular : Rafael da Rosa Costa – matricula nº 91.206-9
Suplente : Claudio Marques Piccoli – matricula nº 52.057-8

b-1) Referente a Ouvidoria Geral do Município
Titular: Emerson Caldas de Andrade – matricula nº 79.881-9
Suplente: Werton Freire da Silva – matricula nº 96.632-1

c) Secretaria de Planejamento:
Titular: Gustavo Adolfo Correia dos Santos – matricula nº 85.898-6
Suplente: Mayara Ramalho Negromonte – matricula nº 89.245-9

d) Procuradoria Geral do Município:
Titular: Alex Maia Duarte Filho – matricula nº 76.856-1
Suplente: Francisca Andreza Alves – matricula nº 78.272-6

e) Secretaria de Finanças:
Titular: Bruna Gonçalves Coutinho – matricula nº 97.203-7
Suplente: Kamilla Kallina da Silva Agra – matricula nº 95.623-6

f) Arquivo Público Municipal:
Titular: Aurora Maia Dantas – matricula nº 24.603-4
Suplente: Érica Alves da Silva – matricula nº 46.528-3

g) Secretaria de Educação:
Titular: Maria Conceição da Silva – matricula nº 31.142-1
Suplente: Elma Silvanda Dantas Correia – matricula nº 28.380-1

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS

a) Instituto Soma Brasil
Titular: Karine de Oliveira Gonçalves
Suplente: Maria Carmem Coutinho Cavalcanti

b) Associação dos Arquivistas da Paraíba - AAPB
Titular: Gabriela Almeida Garcia
Suplente: Rita de Cássia São Paio de Azevedo Esteves

c) Central dos Trabalhadores e Trabalhadora do Brasil – CTB
Titular: Elizabete Barreto de Oliveira
Suplente: José Gonçalves da Silva Filho

d) Arquidiocese da Paraíba
Titular: Ringson Gray Monteiro de Toledo
Suplente: Inez Xavier Barbosa Gama

e) Câmara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa – CDL
Titular: Celso Aparecido da Silva

f) Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Titular: Josemar Henrique de Melo
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PORTARIA Nº.1640 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o inciso VIII,
artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa.

RESOLVE:

I – Nomear GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO para exercer o
cargo em comissão, símbolo UDG-1 de DIRETOR GERAL da ESTAÇÃO CIÊNCIA,
CULTURA E ARTE da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de maio de
2021.

PORTARIA Nº.1641 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o inciso VIII,
artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa.

RESOLVE:

I – Nomear FRANCISCO OLIÉ MARTINS NETO para exercer o
cargo em comissão, símbolo DAS-1 de CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO da ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de maio de
2021.

PORTARIA Nº. 1645 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear ANA LEONORA RIBEIRO DA SILVA para
exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-3 de CHEFE DE NUCLEO REGIONAL da
SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR no GABINETE DO VICE
PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01
de maio de 2021.

PORTARIA Nº. 1646 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear NATÁLIA FABIANA ALVES MIRANDA
DIAS para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-3 de CHEFE DE NUCLEO
REGIONAL da SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR no
GABINETE DO VICE PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01
de maio de 2021.

PORTARIA Nº. 1647 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear LEANDRO CÉSAR FERNANDES para
exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-3 de CHEFE DE NUCLEO REGIONAL da
SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR no GABINETE DO VICE
PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01
de maio de 2021.

PORTARIA Nº.1639 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos V e VIII do artigo 60, combinado com o inciso VIII,
artigo 70 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa.

RESOLVE:

I – Exonerar GISELLE SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 80.354-5,
do cargo em comissão, símbolo DAS-1 de DIRETORA DA CREI RITA GADELHA DE SÁ,
da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de maio de
2021.
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PORTARIA Nº. 1648 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear JOÃO HENRIQUE MIRANDA SIMIONI para
exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-3 de CHEFE DE NUCLEO REGIONAL da
SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR no GABINETE DO VICE
PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01
de maio de 2021.

PORTARIA Nº. 1649 Em, 03 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear THYAGO BARBOSA DE OLIVEIRA
MATIAS para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-3 de CHEFE DE NUCLEO
REGIONAL da SECRETARIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR no
GABINETE DO VICE PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 01
de maio de 2021.

PORTARIA Nº. 1650 Em, 3 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores.

RESOLVE:

I – Nomear ADEILSON FELIX DA ROCHA para exercer
o cargo em comissão, símbolo DAE-2 de ASSESSOR TÉCNICO DE PROMOÇÃO DA
CIDADANIA LGBT da COORDENADORIA GERAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
LGBT E DA IGUALDADE RACIAL do GABINETE DO VICE PREFEITO.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir de 1 de
maio de 2021.

PORTARIA Nº. 1651 Em, 3 de maio de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no
uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica
para o Município de João Pessoa e Lei 10.429/2005, e modificações posteriores,

RESOLVE:

I – Nomear RÔMULO DE VASCONCELOS PEREIRA,
para exercer o cargo em comissão, símbolo DAS-1, de CHEFE DA DIVISÃO DE
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA, do GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 1 de
maio de 2021.

SEAD

PORTARIA N.º 196 Em, 27 de abril de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de
João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa
no Decreto n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 2021/017871.

R E S O L V E: de acordo com os artigos 26, inciso II e 28, §§
1º e 2º da Lei Complementar nº 60 de 29 de março de 2010, autorizar a prorrogação, por
mais 01 (um) ano, contado a partir do dia 17 de abril de 2021, até fevereiro de 2022, do
prazo da Portaria nº 262, de 17 de abril de 2019, publicada no Semanário Oficial nº
1681, de 14 a 20 de abril de 2019, que concedeu o afastamento da servidora
GRACILEIDE ALVES DA SILVA, matrícula nº 82.395-3, ocupante do cargo de
SUPERVISOR ESCOLAR, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, para freqüentar
curso de Doutorado em Educação, na Universidade Federal da Paraíba, pelo prazo de 02
(dois) anos.

I - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 17 de abril
de 2021.

PORTARIA N.º 195 Em, 27 de abril de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº
2021/038685.

RESOLVE: fazer retornar às suas atividades na SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, o servidor KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA,
matrícula nº 82.838-6, ocupante do cargo de AGENTE EDUCACIONAL I, que se encontra
de licença sem vencimentos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA N.º 197 Em, 28 de abril de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de
João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no
Decreto n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo n°
2021/035068.

RESOLVE: determinar que ELLEN CHRISTIANNE
MOREIRA DOS SANTOS, servidora da Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA DO
PARÁ, ora cedida a esta Prefeitura, preste serviço na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, por um período de 04 (quatro) anos.

II - Esta portaria, retroage os seus efeitos a partir do dia 01 de
março de 2021 .

PORTARIA N.º 198 Em, 28 de abril de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de
João Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa
no Decreto n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta dos
Processos nº 2021/028804.

RESOLVE: fazer retornar às suas atividades na
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a servidora RILDALENE RIBEIRO
ROLIM, matrícula nº 59.656-6, ocupante do cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO
BÁSICA II, que se encontra de licença sem vencimentos.

II - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

PORTARIA N.º 199 Em, 03 de maio de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990, e consoante a delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771 de 20 de janeiro de 2003 e tendo em vista o que consta do processo nº
2021/040898.

RESOLVE: de acordo com o inciso I, artigo 95 da Lei nº 2.380
de 26 de março de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa)
exonerar, a pedido, PAMELLA AGUIAR SORRENTINO, matricula nº 78.666-7, ocupante
do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, lotada na SECRETARIA DE SEGURANÇA
URBANA E CIDADANIA.

II - Esta portaria retroage os seus efeitos a partir do dia 30 de
abril de 2021.

PORTARIA N.º 200 Em, 03 de maio de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, de
02 de abril de 1990, artigo 136 da Lei n,º 2.380/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de João Pessoa) e consoante a delegação de competência expressa no Decreto n.º
4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº 2021/008515.

RESOLVE: conceder a MARCOS ERICK TEODOSIO BARBOSA,
matrícula nº 83.055-1, ocupante do cargo de AGENTE EDUCACIONAL, lotado na
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, licença sem vencimentos para trato de
interesses particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N.º 201 Em, 03 de maio de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990, e consoante a delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771 de 20 de janeiro de 2003 e tendo em vista o que consta do processo nº
2021/041106.

RESOLVE: de acordo com o inciso I, artigo 95 da Lei nº 2.380
de 26 de março de 1979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa)
exonerar, a pedido, KATIA JAQUELINE DA SILVA CORDEIRO, matricula nº 64.624-5,
ocupante do cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA DA
SAÚDE.

II - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA N.º 202 Em, 03 de maio de 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso IV da Lei Orgânica para o Município de João
Pessoa, de 02 de abril de 1990 e consoante a delegação de competência expressa no Decreto
n.º 4.771, de 20 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta dos Processos nº
2021/034975.

RESOLVE: fazer retornar às suas atividades na SECRETARIA
DA SAÚDE, a servidora ADEILZE KATIA DA SILVA LIMA, matrícula nº 33.371-9,
ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, que se encontra de licença sem
vencimentos.

II - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
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EDITAL Nº 05 DE 03 DE MAIO DE 2021

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria
de Administração, no uso de suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE
CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMINAR, PROCESSO Nº 0803779-04.2021.8.15.0000,
no cargo de MÉDICO ORTOTRAUMATOLOGISTA, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA-
BANCARIOS, do candidato TÉRCIO MANOEL DE VASCONCELOS SILVA, inscrição nº.
10520511, classificado em 83 lugar, do Concurso Público Edital nº 01 de 30 de janeiro de 2018,
homologado através da portaria nº 932 de 16 de julho de 2018, para posse dos referidos cargos,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 –
Estatuto dos Funcionários Publico do Município) com o que segue:

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00
horas, dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em
serviços públicos ou privados:
a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG, acompanhado de laudo médico;
d) Avaliação Cardiologica, realizado por médico cardiologista;
e) Raio X do Torax PA, acompanhado de laudo médico;
f) Audiometria;
g) Exame oftomológico, realizado por médico oftomologista;
h) Sanidade Fisíca, realizado por medico de qualquer especialidade;
i) Sanidade Mental, realizado por médico psiquiatra.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o
Profissional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da
Administração - SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de
Administração Municipal – CAM, telefone (83) 98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00
horas, para investidura no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho da Classe
j) Certificado da Especialização
k) Certidão de Casamento;
l) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
m) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
n) Conta bancária – BANCO BRADECO ;
o) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
p) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no
máximo, há seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão,
quando houver;

q) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia dos Estados em que o
candidato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6)
meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

r) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão
assinadas no ato da posse;

s) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica, especificando a
natureza do vinculo e carga horária.

3- Após a posse o servidor tem 8 (oito) dias para entrar em exercício (Lei 2.380, art. 40,
item II)

.
João Pessoa, 03 de maio de 2021

UEP

PORTARIA Nº 12/2021-CG/UEP/SEGGOV João Pessoa, 03 de maio de 2021.

DESIGNA FISCAIS DO CONTRATO N° 02.010/2021-
UEP/SEGGOV.

O COORDENADOR GERAL DA UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA
SUSTENTÁVEL, no exercício das competências que lhe foram conferidas pela Lei Municipal n°
13.676/2018, de acordo com os Contratos n° 02.010/2021-UEP/SEGGOV, seus anexos e apêndices, em
consonância com a legislação que rege o Programa, resolve:

Art. 1º - Designar como Fiscais dos Contratos nº 02.010/2021-UEP/SEGGOV, os servidores abaixo
relacionadas, os quais deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo, celebrado
com a Consórcio Engeconsult - Tecgeo, cujo objeto é“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO BEIRA RIO - CBR”, no
âmbito do Programa João Pessoa Sustentável:

I –. Sebastião Batista Silva dos Santos, matrícula 91.754-1, Presidente;

II - Thiberio Albuquerque de Carvalho Camara, matrícula 96.393-3, membro;

III -.Luciano Dantas Gonçalves, matrícula 87.239-3, membro.

Art. 2° - São competências do Fiscal do Contrato aquelas previstas nas cláusulas do Contrato
Administrativo, seus anexos e apêndices, sem prejuízo daquelas atribuições previstas na legislação que
rege o contrato, cabendo-lhe ainda:

I – Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações
sobre a boa execução do contrato, proativamente;

II – Apropriar-se dos conhecimentos necessários sobre os documentos que regem o contrato
(termo de referência, edital, instrumento contratual, entre outros); assim como zelar pelo adequado
cumprimento das normas que o disciplinam;

III – Avaliar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento de suas cláusulas e
condições; registrando e comunicando ao gestor do contrato as ocorrências verificadas, com a devida
antecedência, a fim de que haja tempo hábil para a adoção das medidas administrativas necessárias;

IV - Conferir a regularidade as notas fiscais/faturas/demais documentos típicos da prestação
do serviço e execução do contrato administrativo e, após a fiel comprovação das despesas e prestação dos
serviços contratados de acordo com as quantidades, qualidade, tempo e modo contratados, atestá-las e
enviá-las ao Gestor do Contrato, juntamente com a documentação exigida no contrato, para ratificação.

Art. 3º - Esta portaria produz efeitos a partir da data em que foi expedida.

PORTARIA Nº 13/2021-CG/UEP/SEGGOV João Pessoa, 03 de maio de 2021.

DESIGNA FISCAIS DO CONTRATO N° 02.011/2021-
UEP/SEGGOV.

O COORDENADOR GERAL DA UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA
SUSTENTÁVEL, no exercício das competências que lhe foram conferidas pela Lei Municipal n°
13.676/2018, de acordo com os Contratos n° 02.011/2021-UEP/SEGGOV, seus anexos e apêndices, em
consonância com a legislação que rege o Programa, resolve:

Art. 1º - Designar como Fiscais dos Contratos nº 02.011/2021-UEP/SEGGOV, os servidores abaixo
relacionadas, os quais deverão acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo, celebrado
com a Taddei, JW Urbana e Setec Hidro Brasileira, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO COMPLEXO
BEIRA RIO - CBR”, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável:

I –. Isabela de Oliveira Lima Queiroga, matrícula 93.308-2, Presidente;

II - Sebastião Batista Silva dos Santos, matrícula 91.754-1, membro;

III -.Michele Belmont Costa Caiaffo de Almeida, matrícula 74.624-0, membro.

Art. 2° - São competências do Fiscal do Contrato aquelas previstas nas cláusulas do Contrato
Administrativo, seus anexos e apêndices, sem prejuízo daquelas atribuições previstas na legislação que
rege o contrato, cabendo-lhe ainda:

I – Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações
sobre a boa execução do contrato, proativamente;

II – Apropriar-se dos conhecimentos necessários sobre os documentos que regem o contrato
(termo de referência, edital, instrumento contratual, entre outros); assim como zelar pelo adequado
cumprimento das normas que o disciplinam;

III – Avaliar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento de suas cláusulas e
condições; registrando e comunicando ao gestor do contrato as ocorrências verificadas, com a devida
antecedência, a fim de que haja tempo hábil para a adoção das medidas administrativas necessárias;

IV - Conferir a regularidade as notas fiscais/faturas/demais documentos típicos da prestação
do serviço e execução do contrato administrativo e, após a fiel comprovação das despesas e prestação dos
serviços contratados de acordo com as quantidades, qualidade, tempo e modo contratados, atestá-las e
enviá-las ao Gestor do Contrato, juntamente com a documentação exigida no contrato, para ratificação.

Art. 3º - Esta portaria produz efeitos a partir da data em que foi expedida.

SEMOB

PORTARIA Nº. 133/2021 João Pessoa, 05 de maio de 2021.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE
JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 12.250, de 26
de dezembro de 2011, c/c o art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município de João Pessoa,
Lei Municipal n.º 10.429, de 14 de fevereiro 2005; Lei Municipal n.º 12.514/2013; Portaria nº
39 GAPRE de 01 de janeiro de 2021;

R E S O L V E:

I – Tornar sem efeito a PORTARIA nº 116/2021 desta Superintendência.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroagem a 22 de abril de 2021.



SEMANÁRIO OFICIAL *    n° ESPECIAL *    Pág. 009/005João Pessoa, 05 de maio de 2021

PORTARIA Nº. 135/2021 João Pessoa, 05 de maio de 2021.

O SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE MOBILIDADE URBANA DE
JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 12.250,
de 26 de dezembro de 2011, c/c o art. 66, inciso IV da Lei Orgânica do Município de
João Pessoa, Lei Municipal n.º 10.429, de 14 de fevereiro 2005; Lei Municipal n.º
12.514/2013; Portaria nº 39 GAPRE de 01 de janeiro de 2021;

R E S O L V E:

I – Designar os servidores abaixo relacionados para exercer a
Atividade de Motociclista Operacional, Função exercida por agentes de mobilidade
no desempenho de atividades operacionais da Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de João Pessoa - Semob-JP, composta pelos seguintes
servidores:

? Olívio Rique Ferreira Neto, matrícula 182-1;

? Antônio Glaúcio Pimentel de Santana, matrícula 802-8;

? Alonso Djalma da Silva Júnior, matrícula 700-5;

? Arnaldo Rodrigues da Silva, matrícula 769-2;

? Cláudio Germano dos Santos Nóbrega, matrícula 894-0;

? Erivelto Vicente da Silva, matrícula 888-5;

? Evan Cruz Holmes, matrícula 818-4;

? Glauber Alves Rodrigues, matrícula 739-1;

? Adnildo Carvalho Jerônimo, matrícula 784-6;

? Fábio Gomes da Silva, matrícula 735-8;

? Jonas Pereira da Silva, matrícula 854-1;

? Josafá da Silva, matrícula 855-9;

? Josemir dos Santos Nascimento, matrícula 799-4;

? José Roberto Lima Silva, matrícula 750-1;
? Marcos Aurélio Dias, matrícula 706-4;

? Mário José do Nascimento Júnior, matrícula 884-2;

? Onezimo Félix de Souza Filho, matrícula 530-4 ;

? Ivanice Martins de Souza, matrícula 865-6;

? Rodrigo da Rocha Silva, matrícula 789-7;

? Tárik da Silva Lima, matrícula 708-1;

? Italo Euller Lima Nunes, matrícula 772-2;

? Fábio Honorio, matrícula 821-4;

? Jonas de França Campos Junior, matrícula 856-7;

? José Adelson Ferreira Feitosa, matrícula 738-2;

? Francisco Varela Bezerra Junior, matrícula 793-5;

? Miguel Gaudêncio da Silva, matrícula 844-3;

? Rafael da Costa Freitas, matrícula 744-7;

? Lucidarc Rosendo da Silva, matrícula 703-0;

? Joselito Martinho da Silva, matrícula 764-1;

? Jairo Candido Batista de Araujo, matrícula 688-2;

? Ricardo Rooswell Ferreira Targino Santos, matrícula 849-4;

? Rodrigo Otávio Moura M. Freire, matrícula 661-1;

? Aluizio Pereira da Silva Júnior, matrícula 751-0;

? Francisco Roniele Sarmento Bispo, matrícula 722-6;

? Samuel Meira do Vale, matrícula 295-0;

? Eliezer Luiz da Silva, matrícula 815-0;
? Josenildo Gomes de Brito, matrícula 260-7;

? Diogenes de Lucena Nobrega, matrícula 814-1;

? Evaristo Laurindo de Souza Neto, matrícula 705-6.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos retroagem a 01 de janeiro de 2021.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida
Secretário de Juventude, Esporte e Recreação

Matrícula: 94858-6

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021

OBJETO: A AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO.
A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação, através do seu Secretário,
torna público que nos termos dos elementos constante no Processo nº 2021/00172,
Dispensa da Licitação nº 02/2021, observado o parecer da Assessoria Jurídica da SEJER,
e em cumprimento aos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, QUE POSSUI A
FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO.
RATIFICO o procedimento ora escolhido em favor de: MARCELO BORGES DE
SOUTO-ME (ELETROCELO), CNPJ nº 06.079.126/0001-80, no Valor de R$ 2.200,00
(Dois mil e duzentos reais).

João Pessoa/PB, 04 de Maio de 2021.

Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida
Secretário de Juventude, Esporte e Recreação

Matrícula: 94858-6

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021

OBJETO: O PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL,
REFERENTE A ARBITRAGEM DE JOGOS DE VÔLEI DE PRAIA. EVENTO: VIII
ETAPA DO OPEN DO JOSÉ AMÉRICO.
A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação, através do seu Secretário,
torna público que nos termos dos elementos constante no Processo nº 2021/00183,
Inexigibilidade nº 02/2021, observado o parecer da Assessoria Jurídica da SEJER, e em
cumprimento aos termos do Artigo 25, Inciso II, QUE POSSUI A FINALIDADE DO
PAGAMENTO À FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL, REFERENTE A
ARBITRAGEM DE JOGOS DE VÔLEI DE PRAIA. EVENTO: VIII ETAPA DO OPEN
DO JOSÉ AMÉRICO.
RATIFICO o procedimento ora escolhido em favor da: FEDERAÇÃO PARAIBANA DE
VOLEIBOL, CNPJ: 08952889/0001-19, no Valor de R$1.000,00 (um mil).

João Pessoa/PB, 03 de Maio de 2021.



RESPEITE A FAIXA

DE PEDESTRE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO

FAÇA SUA PARTE

JOÃO PESSOA JÁ

ESTÁ SE ORGULHANDO


