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DECRETO Nº 40/2020, de 04 de dezembro de 2020. 
 
Decreta novas normas em Barra de Santana/PB em conformidade com as 
normas do Ministério da Saúde, do Estado da Paraíba em razão da 
pandemia de infecção humana pelo COVID-19 definida pela Organização 
Mundial de Saúde e dá outras providências. 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso V 
da Lei Orgânica Municipal e a competência prevista na Constituição da 
República Federativa do Brasil e com fundamento no art. 8º, VI, da Lei 
Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, no Decreto Federal nº 7.257, 
de 4 de agosto de 2010, e na Instrução Normativa nº 001 do Ministério da 
Integração Nacional, de 24 de agosto de 2012, que dispõem sobre 
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência 
ou estado de calamidade pública, e; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, inciso II e art. 193 e 
ss. da Lei Orgânica Municipal, o artigo 196 e ss. da Constituição do Estado 
da Paraíba e o artigo 196 e ss. da Constituição da República Federativa 
do Brasil, que a saúde é direito social fundamental, direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação; 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus; 
 

CONSIDERANDO que no dia 30 de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo 
coronavírus é considerado uma pandemia constituindo uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); 

 
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, em virtude 
da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19), 
conforme Decreto Federal nº 7.616 de 17 de novembro de 2011; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 40.122, de 13 de março de 

2020, do Estado da Paraíba que: “Declara situação de Emergência no 
Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em 
Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a 
declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo 
Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde”; 
 

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Conjunta n° 
002/2020 da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba do Conselho 
Regional de Medicina do Estado da Paraíba e do Ministério Público do 
Estado da Paraíba; 
 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do Município, de prestar 
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população, bem como tomar medidas que 
impeçam a propagação de doenças transmissíveis; 
 

CONSIDERANDO que a presença do Novo Coronavírus - 
CONVID-19, está confirmada em algumas cidades brasileiras com 
transmissão comunitária; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano 

de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão 
populacional, no âmbito do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de 
Barra de Santana/PB; 
 

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes 
da situação de anormalidade, o grau de vulnerabilidade socioeconômico e 
ambiental; e considerando o relevante interesse público; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de maior proteção aos 
idosos, crianças e pessoas portadoras de baixa imunidade; 
 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas é uma das 
principais causas de proliferação do vírus; 
 

CONSIDERANDO que o distanciamento social precoce para 
contenção da disseminação do vírus entre as pessoas; 
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente 

emprego novas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,  
 

danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da COVID-
19 em Barra de Santana/PB; 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica instituído no município o uso obrigatório de máscara, o 
distanciamento social (físico) e aglomeração de pessoas em qualquer 
ocasião. 
 
Art. 2º.  Ficam proibidas reuniões presenciais em todos os espaços da 
gestão., ressalvadas as de extrema necessidade com no máximo 06 (seis) 
pessoas e distanciamento de 1,5 metros, em local aberto e com ventilação 
natural. 
 
Art. 3º. Ficam terminantemente proibidas reuniões com quaisquer grupos 
específicos como, idosos, gestantes, adolescentes, mulheres, crianças ou 
outro, nos serviços que trabalham com este modelo de estratégia, conforme 
normas técnicas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde 
e da Secretaria Municipal de Barra de Santana. 
 
Art. 4º. Ficam suspensas as atividades de lazer como shows em ambientes 
abertos ou fechados, jogos de futebol, academias de ginástica ou qualquer 
outro esporte, festas em domicílio com formação de aglomeração, festas de 
confraternização natalinas nos serviços públicos, festas em praça pública 
ou qualquer atividade que promova aglomeração de pessoas no município. 
 
§ 1º. Que os comerciantes de alimentos, ambulantes ou não, deverão 
cumprir todas as normas de higienização e distanciamento social. 
 
§ 2º. As festas comemorativas somente podem ocorrer com os residentes 
intradomiciliar ou no máximo 10 (dez) pessoas. 
 
Art. 5º. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços de trabalho da 
gestão municipal. 
 
Parágrafo único. A máscara deverá ser usada de forma correta, conforme 
as normas vigentes. 
 
Art. 6º. É obrigatório o uso de máscara pelos funcionários e pelos os clientes 
do comércio local, quantificando o número de pessoas dentro do 
estabelecimento comercial, de forma que mantenha o distanciamento físico 
entre pessoas. 
 
Parágrafo único. Os comerciantes locais devem exigir a uso de máscara 
para adentrar ao local. 
 
Art. 7º. É obrigatório o fornecimento de álcool em gel a 70% nos 
estabelecimentos comerciais de Barra de Santana. 
 
Art. 8º. É obrigatório o uso de máscara e álcool em gel a 70% nos 
transportes alternativos, bem como a reorganização do ambiente de 
trabalho para o atendimento com distanciamento mínimo entre pessoas 1,0 
m a 1,5 m, quando o espaço permitir. Quando isso não for possível, 
recomenda-se a implantação de barreiras de proteção física. 
 
Art. 9º. Fica mantido o isolamento social em trabalhadores incluídos no 
grupo de risco, conforme protocolos do Ministério da Saúde e decretos 
vigentes já publicados pelo município. 
 
Parágrafo único. Os servidores públicos não devem cumprimentar 
pessoas, quer sejam colegas, usuários, amigos, clientes, vizinhos ou outro 
com aperto de mão, abraço ou outro tipo de contato físico, assim como 
deverão respeitar à distância mínima de segurança em relação aos demais 
pessoas que adentrarem aos serviços públicos. 
 
Art. 10. É recomendável o atendimento rápido às pessoas do grupo de 
risco, de forma que estes permaneçam o menor tempo possível na Unidade 
de Saúde. 
 
Art. 11. Cabe a Vigilância Sanitária do município a fiscalização e notificação 
para cumprimento do presente Decreto, podendo valer-se do apoio da 
Polícia Militar (do poder policial), caso haja descumprimento do presente 
ato. 
 
Art. 12. Ao ensejo, e visando o frear o nível de contaminação no serviço 
público, ficam todas as sedes das Secretarias Municipais e suas unidades 
autorizadas a estabelecer o expediente no formato interno, entre os dias 07 
e 30 de dezembro de 2020, recebendo as demandas pelo meio eletrônico, 
mantidos os prazos legalmente estabelecidos para retorno a estas, com 
exceção da Secretaria de Saúde  e suas unidades, que utilizará os seus 
rigorosos protocolos para atendimento à população. 
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Parágrafo único. Com a mesma intenção do caput deste artigo, ficam 
decretados como pontos facultativos no serviço público os dias 07, 24 e 
31  
 
de dezembro de 2020. 
 
Art. 13. Ficam mantidas todas as determinações contidas em Decreto 
anteriores com relação à COVID 19, desde que não conflitem com a 
presente norma, cujo vigor, na íntegra fica estabelecido até 31/12/2020. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 04 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
DECRETO Nº 43/2020, de 28 de dezembro de 2020. 
 
Dispõe sobre normas atinentes ao encerramento da gestão 2017/2020 no 
âmbito do Município de Barra de Santana/PB e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA/PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes da gestão administrativa para 
a preparação do novo mandato a ser iniciado em 1º de janeiro de 2021; 
 
CONSIDERANDO o encerramento do mandato iniciado em 1º de janeiro 
de 2017 e as implicações legais de transição entre os mandatos, faz saber 
que 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica determinado que estão exonerados, a partir de 31/12/2020, 
todos os servidores comissionados, em exercício de função de confiança 
e os agentes políticos da administração direta do município. 
 
Art. 2º. Os contratos por excepcional interesse público, vencidos em 
31/12/2020, não serão renovados. 
 
Art. 3º. Excetuam-se das determinações contidas nos art. 1º e 2º deste 
Decreto as servidoras gestantes, que apresentarem documentação 
comprobatória da gravidez até 31 de dezembro de 2020, presencialmente, 
ou através do e-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com.  
 
Art. 4º. Fica determinado, a partir de 1º de janeiro de 2021, o retorno aos 
seus cargos de origem dos servidores deste Município que estão em 
regime de disponibilidade para outros entes, bem como o retorno daqueles 
em disponibilidade para Barra de Santana. 
 
Art. 5º. Fica determinado, a partir de 1º de janeiro de 2021, o 
encerramento de todas as permutas funcionais existentes, com o imediato 
retorno de todos os servidores ao cargo de origem, apresentando-se à 
Secretaria de lotação para a ciência das medidas administrativas 
pertinentes. 
 
Art. 6º. Fica determinada para janeiro de 2021 a reapresentação às 
Secretarias de origem de todos os servidores em gozo de licença não 
remunerada cujo encerramento esteja previsto para até 31/12/2020. 
 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 28 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

DECRETO Nº 44/2020, de 28 de dezembro de 2020. 
 
Regulamenta a concessão de Alvará de Localização e Funcionamento – 
ALF no âmbito do Município de Barra de Santana/PB e dá outras 
providências. 
 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA/PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 22 do Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios - CGSIM, quanto a definição do grau de risco das atividades  
 
econômicas realizadas por empresários e sociedades empresárias e as 
regras sobre pesquisas prévias, alvará de funcionamento provisório ou 
definitivo e licenciamento; faz saber que 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Será concedido Alvará para Localização e 
Funcionamento – ALF com a apresentação do protocolo do requerimento 
pelo responsável do estabelecimento requerente, acompanhado de cópias 
de sua documentação pessoal (RG, CPF, Comprovante de Residência de 
emissão não superior a 60 dias). 
 
§ 1º. Para concessão de ALF ficam dispensadas as vistorias prévias dos 
órgãos e das autoridades licenciadoras, desde que o responsável legal pelo 
estabelecimento firme o Termo de Ciência e Responsabilidade com  
 
o compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para 
funcionamento e exercício das atividades constantes da licença concedida, 
relativo às normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra 
incêndio, conforme modelo estabelecido no Anexo I deste Decreto. 
 
§ 2º. Não ficam dispensadas das vistorias prévias dos órgãos competentes 
os estabelecimentos que comercializem substâncias perigosas ou 
inflamáveis. 
 
§ 3º. O alvará previsto no caput deste artigo, será concedido com validade 
de 12 (doze) meses. 
 
§ 4º. Todas as solicitações de alvará e, inclusive, renovações, deverão ser 
encaminhadas à Secretaria de Finanças do Município, para procedimentos 
de vistorias e emissão dos laudos, durante a vigência dos prazos das 
mesmas. 
 
§ 5º. A regularidade do imóvel perante os órgãos de licenciamento, no 
âmbito da prevenção e combate a incêndio deverá ser exigida do respectivo 
proprietário, o que não exclui a responsabilidade do responsável legal pelo 
estabelecimento quanto ao local utilizado. 
 

Art. 2º. Para a concessão de ALF, o contribuinte deverá 
apresentar as cópias dos seguintes documentos: 
 
a) Licenciamento Prévio do Corpo de Bombeiro ou, na impossibilidade 
deste, o Protocolo do Requerimento de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 
comprometendo-se a apresentá-lo no prazo de 15 (quinze) dias após sua 
emissão, sob pena de multa e cassação do alvará, na forma da legislação; 
 
b) Termo de Ciência e Responsabilidade com o compromisso de observar 
os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das atividades 
constantes do alvará concedido, as normas de segurança sanitária, 
ambiental e de prevenção contra incêndio, firmado pelo proprietário ou 
responsável legal do estabelecimento com firma reconhecida, para a 
solicitação de alvará provisório, conforme modelo estabelecido no Anexo I 
deste Decreto; 
 
c) nos casos em que o requerente seja pessoa jurídica, ato constitutivo da 
sociedade e comprovante de inscrição no CNPJ. 
 
Parágrafo único. Em caso de renovação, esta deverá ser requerida antes 
da expiração da validade do alvará anterior, devendo o pedido ser instruído 
com a cópia do alvará ainda válido, sob pena das multas constantes da LC 
nº. 12/2018 (CTM). 
 

Art. 3º. O ALF, nos termos deste regulamento, será revogado 
imediatamente quando: 
 
I – Se verificar a realização de atividade diferente da requerida e autorizada 
pela Administração Pública; 
II – Por medida preventiva, a bem da higiene, da preservação ambiental, da 
moral, do sossego, da prevenção e segurança no combate a incêndio e 
segurança pública; 
III – Forem prestadas falsas informações no processo de requerimento da 
licença; 
IV – Os processos de inscrição ou alteração no Cadastro Municipal de 
Contribuintes forem instruídos com a falta de documentos, ou documentos 
falsos ou adulterados; 
V – O contribuinte se negar a exibir a o alvará para localização e 
funcionamento à autoridade fiscal competente, quando solicitado a fazê-lo; 
VI – Não atendidas às solicitações de autoridades competentes, mediante 
provas dos motivos que fundamentarem às solicitações. 
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Parágrafo único. Quando da revogação será expedido termo de 
revogação e realizada a ciência do requerente no prazo de 10 (dez) dias 
contados da revogação. 
 
 
Art. 4º. Os requerimentos, as declarações e outros documentos que 
exijam assinatura do responsável legal do empreendedor poderão ter 
dispensado  
 
o reconhecimento de firma por meio da assinatura certificada por servidor 
municipal lotado na Secretaria Municipal de Finanças, desde que seja 
firmado na presença deste e apresentado documento original de 
identificação pessoal para a conferência, exceto quando existir dúvida 
fundada quanto a autenticidade do documento na análise do servidor a 
quem deva ser apresentado. 
 
Art. 5º. As atividades de prestação de serviços e comercialização de 
alimentação, beleza e medicamentos deverão requerer, além do Alvará de 
Localização e Funcionamento – ALF, o competente Alvará da Vigilância 
Sanitária – AVS. 
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
vigência a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas todas as disposições 
em contrário.  
 
Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Barra de Santana-PB, 
28 de dezembro de 2020. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 28 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

DECRETO Nº 45/2020, de 29 de dezembro de 2020. 
 
Dispõe sobre o recadastramento dos servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde para fins de atualização da titulação obtida com a finalidade de 
avaliar impacto financeiro sobre a implantação das disposições contidas 
na Lei Complementar nº. 08/2014, no âmbito do Município de Barra de 
Santana/PB e dá outras providências. 
 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA/PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos dados cadastrais 
dos Servidores Públicos Municipais titulares de cargo público de 
provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde – SMS para 
fins de avaliação de impacto financeiro para implantação de dispositivos 
contidos na Lei Complementar Municipal nº 08/2014; faz saber que 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica determinada a realização de Recadastramento dos 
Servidores Públicos Municipais titulares de cargo público de provimento 
efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Barra de Santana, 
Estado da Paraíba, que disponham de titulação a ser considerada para 
efeito de carreira, nos termos da legislação específica. 
 
Art. 2º. O recadastramento dos Servidores Públicos Municipais de que 
trata o art. 1º possui caráter obrigatório e tem a finalidade de avaliar o 
impacto financeiro relativo à implantação da Lei Complementar Municipal 
nº 08/2014. 
 
Art. 3º. No ato do recadastramento, o servidor deverá entregar na 
Secretaria Municipal de Administração envelope lacrado, com o seu nome 
e matrícula e a designação do seguinte assunto descrito na parte externa 
do envelope: RECADASTRAMENTO DE TITULAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA SAÚDE. 
 
Art. 4º. O envelope mencionado no artigo anterior deverá conter a 
seguinte documentação: 
 
I – Cópias autenticadas de todos os títulos obtidos no período de 01 de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, descritos na Lei 
Complementar Municipal nº 08/2014, capazes de gerar a mudança de 
classe e nível do servidor; 
 
II – Relatório simplificado expondo, de forma resumida, o título obtido e a 

correlação com o cargo ocupado no Município, devidamente assinado pelo 
servidor, contendo ainda telefone e e-mail para contato. 
 
Art. 5º. A entrega dos envelopes deverá ser feita na forma presencial, na 
sede da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD no período 
compreendido entre os dias 12 e 22 de janeiro de 2021, no horário de 
expediente do órgão (8h – 12h / 13h – 15h), abrindo-se  a partir do primeiro  
 
dia útil após o fim do prazo para protocolo o lapso de 30 (trinta) dias para 
que a SEMAD e a Assessoria Jurídica avaliem os títulos e tornem público o 
resultado obtido na imprensa oficial do município. 
 
 
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 29 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 
DECRETO Nº 47/2020, de 30 de dezembro de 2020. 
 
Dispõe sobre o cancelamento de consignações no âmbito da contabilidade  
 
do município de Barra de Santana/PB e dá outras providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e legislação correlata, faz saber que 
 
D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Os saldos de consignações que se apresentam 
registrados em balanços anteriores e que comprovadamente são 
resultantes de falhas e/ou impropriedades na escrituração contábil, bem 
como, os incluídos em parcelamentos firmados com as instituições de 
origem serão integralmente cancelados até 31 de dezembro de 2020. 
 

 Art. 2º. Por ocorrência dos cancelamentos de consignações de 
INSS, os saldos remanescentes registrados em balanços anteriores 
deixarão de compor a dívida flutuante e passarão a compor a dívida 
fundada do Município de acordo com os parcelamentos firmados. 
 
 Parágrafo único. Os direitos a receber provenientes de 
Salário Família, Salário Maternidade e outros benefícios inclusos em 
parcelamentos e que ainda se apresentam registrados nos balanços 
anteriores também serão cancelados nesta data. 
 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 30 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

DECRETO Nº 48/2020, de 30 de dezembro de 2020. 
 
Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar no 
âmbito da contabilidade do município de Barra de Santana/PB e dá outras 
providências. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e usando das atribuições que lhes 
são conferidas tendo em vista os arts. 1º e 42º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC Nº. 101/00), art. 36 da Lei 4.320/64; arts. 35, 67 ao 70 do Decreto 
nº 93.872/86; Decreto nº 6.708/2008 e o Decreto Federal nº 20.910/32, e 
 

CONSIDERANDO que a nota de empenho constitui operação financeira 
de caráter contábil, visando a reserva de numerário para o pagamento 
de despesa comprometida dentro da dotação específica; 
 
CONSIDERANDO a existência de restos a pagar não processados/não 
liquidados; 
 
CONSIDERANDO que, o artigo 69 do Decreto 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, dispõe que após o cancelamento da inscrição da 
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despesa como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado 
poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de 
exercício anteriores; 
 
CONSIDERANDO que o artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 06 de 
janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos 
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
contra as  
Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 
prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do 
qual se originarem; 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F do Código Penal, 
acrescentado pela Lei nº 10.028/2000, que trata dos crimes contra as 
finanças públicas, e penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar 
ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos 
em valor superior ao permitido em lei, faz saber que 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Ficam cancelados todos os restos a pagar referentes ao 
Exercício de 2015, por prescrição. 
 
Art. 2º. Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo 
Municipal, deverão cancelar, integralmente, todos os Restos a Pagar não 
processados, bem como, os Restos a Pagar processados e não 
reclamados até 31 de dezembro de 2020 e aqueles que foram prescritos 
for força do art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil – Lei 10.406/02. 
 
Parágrafo Único. Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham 
dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados, deverão 
comprovar a interrupção do prazo prescricional até o dia 31 de dezembro 
de 2020. 
 
Art. 3º. As despesas inscritas em Restos à Pagar em exercícios 
anteriores e não liquidadas até 31 de dezembro de 2020, serão 
integralmente anuladas naquela data. 
 
Art. 4º. Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 30 de dezembro de 2020.  
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

DECRETO Nº 49/2020, de 30 de dezembro de 2020. 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 
 
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de disciplinar o uso dos 
recursos recebidos a título de precatório do FUNDEF na forma disposta 
pelo Acórdão nº. 2866/2018 do Tribunal de Contas da União; 
 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – 
TCE/PB é a autoridade do controle externo que virá a fiscalizar o uso dos 
recursos recebidos, fazendo-o quando da análise das prestações de 
contas anuais; 
 
CONSIDERANDO que ação judicial de reingresso ao erário público 
municipal de verbas do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério – FUNDEF (precatório), provenientes de 
repasses a menor na Complementação da União não vincula a Prefeitura 
com nenhum débito com servidores da Educação, posto que o piso salarial 
vigente quando do repasse a menos da citada Complementação foi 
devidamente pago nos anos em comento; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Revogar o Decreto nº. 06/2019, para vincular os usos dos recursos 
provenientes da ação judicial de reingresso ao erário público municipal de 
verbas do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério – FUNDEF (precatório) com exclusividade na área da 
Educação, disciplinando-se a gestão pública pelas regulamentações 
expedidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba – TCE/PB, na forma da Lei. 
 
Art.2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 

06/2019. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 30 de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

 

 
PORTARIA Nº 135/2020 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), bem como demais legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. NOMEAR IVANEIDE MARIA DA SILVA CASTRO para 
desempenhar as funções relativas ao cargo de Gerente Operacional de 
Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana-PB, depois de cumprido o período de 
afastamento para candidatura no pleito eleitoral de 2020. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 1º de dezembro de 2020. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E 
VIAS, NA ZONA RURAL E URBANA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00005/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00002/2020 - TORRES CONSTRUCOES LTDA 
- EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
6 meses, ficando sua vigência de 31/12/2020 a 28/06/2021. 

Barra de Santana – PB, 30 de Dezembro de 2020. 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita 

EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E 
VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANTA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0712/2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
02901/2019 - FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - 
R ALICE FERREIRA, 201 - CENTRO - MONTEIRO - PB, CNPJ Nº 
25.080.166/0001-96 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias, 
ficando o presente contrato com vigência até 24 de Dezembro de 2020 a 
22/06/2021. ASSINATURA: 24.12.2020. 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AMBIENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 
DECORAÇÕES NATALINAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E 
DESMONTAGEM PARA REALIZAR (UM NATAL DE LUZ), LOCAL 
CENTRO DE BARRA DE SANTANA – PARAIBA, JÁ INCLUÍDO MÃO DE 
OBRA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 
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Secretaria de Infraestrutura – 15 122 2002 2045 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Infraestrutura – 02.120 Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esporte e Juventude – 23 695 1003 2074 Promoção de Festas 
Regionais – 33.90.30 – Material de Consumo – 33.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 03701/2020 - 07.12.20 - ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - R$ 15.005,00. 

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00003/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos 
que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMBIENTAÇÃO 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÕES 
NATALINAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM 
PARA REALIZAR (UM NATAL DE LUZ), LOCAL CENTRO DE BARRA DE 
SANTANA – PARAIBA, JÁ INCLUÍDO MÃO DE OBRA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI – ME - R$ 15.005,00. 

Barra de Santana - PB, 07 de Dezembro de 2020 
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita 

 
EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE 
PETROLEO, DE FORMA PARCELADA, para atender as necessidades 
desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 02001/2020 - J F SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 
24.220.972/0002-30 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 1 mês. 
ASSINATURA: 29.12.20 

 
PORTARIA nº.001/2020 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei Orgânica do Município (art. 
59, V), pela Lei Federal nº. 11.494/2007, bem como demais legislações 
pertinentes.   
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. DESIGNAR os cidadãos que passa a compor a Comissão 
Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19/Educação para 
elaboração e indicação de normas e protocolos de segurança sanitária, de 
higiene, saúde e prevenção para o espaço escolar e apoio na construção 
do Plano Estratégico de retomada das aulas na modalidade presencial. 
 

I.  Secretária Municipal de Educação: Iones Eneas 
Costa Andrade 

II. Representante do Departamento de Educação 
Básica: Sheila Cavalcante de Medeiros 

 
III. Representante do Departamento de Educação 

Infantil: Yania Maria Travassos Costa  
 

IV. Representantes do Núcleo de Coordenação 
Pedagógica: Iracilda Barbosa do Carmo e 
Danuzia Matias dos Santos 

 
V. Representante do Serviço de Educação Inclusiva: 

Jacira Diniz Luna 
VI. Representante dos Secretários Escolares e/ou 

Equipe de Apoio Escolar: Ranilson Herberth das 
Neves Soares 

VII. Representante dos Diretores: Vanusa Lucena de 
Andrade 

VIII. Representante da Inspetoria Técnica de Ensino: 
Silvania Alves da Silva 

IX. Representante do Serviço de Merenda Escolar: 
Luciana Maria Arruda Costa 

X. Representante do Serviço de Transporte Escolar: 
Paulo Barreto Costa 

XI. Representante do Conselho Municipal de 
Educação: Aerton Barbosa de Sousa 

XII. Representantes dos Alunos da Educação Básica: 
Nilson Barbosa Macedo 

XIII. Representante da Equipe Técnica: Marcia Andrade 
 

XIV. Secretária Municipal de Saúde: Francisca Eudezia 
Damaceno Nunes  

XV. Representante da Secretaria Municipal de Saúde: 
Ambrozina Barreto de Lira  

 
XVI. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Humano: Antonia Araújo Gomes 
XVII. Representante do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente-CMDCA: Rosangela 
Gomes da Silva 

 
XVIII.  Um Representante da Secretaria Municipal de 

Administração: Kátia Kaline Silva Araújo 
 

XIX.  Um Representante do Sindicato dos Trabalhadores 
e Professores do Serviço Público Municipal: Adjani 
Porcino dos Santos 

 
XX.  Um Representante das Escolas da Rede Estadual: 

Rayssa Barbosa de Andrade 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, 
em 22 de outubro de 2020. 
 

Cacilda Farias Lopes de Andrade 
Prefeita Constitucional 
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