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LEI Nº 169 de 11 de agosto de 2011.
LEI Nº 167 de 11 de agosto de 2011.
“DENOMINA NOME DE
RUAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua EXPEDITO JOSÉ
DOS SANTOS, a rua com limite de início e término
respectivamente com a rua Jaime Tito Costa e a
rodovia Estadual PB 121, no Município de Areial – PB.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

“DENOMINA NOME DE
RUAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua EDILSON COSTA
DOS SANTOS, a rua com limite de início e término
respectivamente com as ruas Jaime Tito Costa e rua
João Bosco da Silva, no Município de Areial – PB.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.

GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.
Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
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LEI Nº 168 de 11 de agosto de 2011.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua AMANDA MARTINS
DE SALES, a rua com limite de início e término
respectivamente com a rua João Bosco da Silva e rua
Sebastião José da Silva, no Município de Areial – PB.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.

Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

LEI Nº 170 de 11 de agosto de 2011.
“DENOMINA NOME DE
RUAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua JÚLIA CECÍLIA
MARTINS DE SALES, a rua com limite de início e
término respectivamente com a rua Jaime Tito Costa e
rua João Bosco da Silva, no Município de Areial – PB.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB
Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB
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GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

LEI Nº 171 de 11 de agosto de 2011.
“DENOMINA NOME DE RUAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL, Estado
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de RUA JOÃO BOSCO DA
SILVA, a rua com limite de início e término
respectivamente com a rua Jaime Marcolino de Melo e
Expedito José dos Santos, no Município de Areial – PB.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO, AREIAL - PB, 11 de
agosto de 2011.

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

LEI Nº 173/2011 de 12 de AGOSTO de 2011
“CRIA GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA
PARA
OS
SERVIDORES
MUNICIPAIS QUE EXERCEM OS
CARGOS
DE
AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
E
AGENTE
DE
COMBATE
ÀS
ENDEMIAS
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada gratificação específica para os
servidores municipais que exercem os cargos de
Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Combate às Endemias.
Art. 2º. A gratificação a que se refere o artigo
anterior será paga com os seguintes valores:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

I - Agente Comunitário de Saúde: R$ 400,00
(quatrocentos reais);
II - Agente de Combate às Endemias: R$ 370,00
(trezentos e setenta reais);

LEI Nº 172 de 11 de agosto de 2011.
“DENOMINA NOME DE RUA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Rua Lourival Manoel
dos Santos, a Rua que nasce na PB-121, estrada da
batatinha, tendo como ponto de referência a
churrascaria do elegância, cruzando ao final com a rua
Miguel Gomes.
Parágrafo Único: Para maior conhecimento da
população, o nome a constar na placa será o seguinte:
Rua Seu Didi, como era assim conhecido.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. A gratificação mencionada no artigo 1°
desta Lei será paga aos servidores que encontramse em pleno exercício de suas funções, com
recursos
oriundos
das
seguintes
rubricas
orçamentárias: 020500.10.301.2006.2021 –
Manutenção dos Serviços da Secretaria de
Saúde;
020501.10.301.1008.2018
–
Manutenção
do
PACS;
020501.10.305.1007.2032 – Manutenção das
Atividades
do
PEVA;
3190110000
–
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a 1° de
agosto de 2011.
Art. 5º. Ficam revogadas às disposições em
contrário.
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Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os seus efeitos a 1° de
agosto de 2011.
Art. 5º. Ficam revogadas às disposições em
contrário.

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE AREIAL, EM 15 DE AGOSTO DE
2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

LEI Nº 174 de 15 de AGOSTO de 2011
“CRIA
GRATIFICAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
OS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAÚDE QUE EXERCEM AS SUAS
FUNÇÕES NO PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL,
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada gratificação específica para os
servidores municipais lotados na Secretaria
Municipal de saúde e que exercem as suas funções
no Programa de Saúde da Família – PSF.
Art. 2º. A gratificação a que se refere o artigo
anterior será paga com os seguintes valores:
I - Médicos: R$ 5.680,00 (cinco mil seiscentos e
oitenta reais);
II - Cirurgião Dentista: R$ 1.680,00 (um mil
seiscentos e oitenta reais);
III Enfermeiros: R$
seiscentos e oitenta reais)

1.680,00

(um

mil
Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

IV – Auxiliar de Consultório Dentário: R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais);
V – Técnico em Enfermagem:
(quatrocentos e oitenta reais);

R$

480,00

Art. 3º. A gratificação mencionada no artigo 1°
desta Lei será paga aos servidores que encontramse em pleno exercício de suas funções, com
recursos
oriundos
das
seguintes
rubricas
orçamentárias: 020500.10.301.2006.2021 –
Manutenção dos Serviços da Secretaria de
Saúde;
020501.10.301.1008.2019
–
Manutenção das atividades do Programa de
Saúde
da
Família;
31.90.04.0000
–
Contratação
por
tempo
determinado;
31.90.110000 – Vencimentos e Vantagens
fixas – pessoal civil.

ANO XXXIV

-

MENSÁRIO OFICIAL - AGOSTO DE

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020
CEP 58.140-000 – Areial - PB.

2011 -

Pág.

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

LEI Nº 178 DE 29 DE AGOSTO DE 2011.
“AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL A UTILIZAR-SE DE
MEIO ELETRÔNICO PARA A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE AREIAL, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Administração Pública Municipal autorizada
a utilizar - se de meio eletrônico para a movimentação
financeira a seu cargo junto ao Banco do Brasil.
Art. 2º - A movimentação financeira, para os fins desta lei,
abrange todas as transações bancárias necessárias à
realização da despesa e receita públicas, inclusive
transferência de recursos, transmissão e recepção de
arquivos eletrônicos através de provedor, disponibilizado
por instituições bancárias oficiais via Internet.

Gabinete do Prefeito Constitucional do
Município de Areial, em 15 de Agosto de 2011.

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

Art. 3º - As transações serão realizadas pelos agentes
públicos responsáveis pela movimentação dos recursos
públicos, de acordo com as respectivas competências e
atribuições, por meio de senha eletrônica, aos quais
compete preservar o respectivo sigilo, sob pena de
responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da
legislação em vigor.
PARAGRAFO ÚNICO - A senha eletrônica equipara-se,
para os efeitos desta lei, à assinatura de próprio punho do
agente público.

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020
CEP 58.140-000 – Areial - PB.

Art. 4º - Deverão ser realizados contratos específicos com
o Banco do Brasil, instituição bancária oficial detentora das
contas por meio das quais são movimentados os recursos
públicos,
regulando-se,
de
forma
detalhada,
a
operacionalização do sistema eletrônico, inclusive os
poderes inerentes a cada senha.
Art. 5º - As mensagens que trafegarem entre os sistemas
eletrônicos dos bancos oficiais e da Administração Pública
deverão ser criptografadas e protegidas por outra forma
que garanta a segurança dos dados.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE AREIAL, EM 29 DE AGOSTO DE 2011.

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB
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Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB
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CONVOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

CONVOCAÇÃO
Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
WANESSA FELIZ DA COSTA, aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 27 de Julho de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

CONVOCAÇÃO
Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

VANIA LEAO DOS SANTOS,

Areial, 27 de Julho de 2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
GABINETE DO PREFEITO

Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta,
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 27 de Julho de 2011.

Areial, 27 de Julho de 2011.

GILMAR ALBINO JUSTINO,

JUCINEIDE MARQUES RODRIGUES,
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CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta,
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 27 de Julho de 2011.

Areial, 27 de Julho de 2011.

MARINALVA SERAFIM DE ALMEIDA,

EDJANE FERREIRA MARTINS,
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CONVOCAÇÃO
Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
DANILO DA SILVA ALVES, aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 27 de Julho de 2011.
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CONVOCAÇÃO
Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

PAULO FELIPE DE ALMEIDA,

Areial, 27 de Julho de 2011.
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CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO
Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
ROMULO CANDIDO DOS SANTOS, aprovado em
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta,
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

LENILDO DE CASTRO SANTOS,

Areial, 12 de Julho de 2011.
Areial, 27 de Julho de 2011.
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CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta,
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso Público
realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo de 30
(trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Areial localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta
feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 12 de Julho de 2011.

Areial, 12 de Julho de 2011.

JOSÉ SEVERINO DA SILVA NETO,

ARTHUR FRANKLIN,
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Areial - PB.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em Concurso
Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472,
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de
segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

CAMILLA BENJAMIM ALVES,

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)

ARNON BRUNO DA SILVA PATRICIO DINIZ,
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro
de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento desta, apresentar no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua
São José, n° 472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às
13:00 horas, de segunda a sexta feira, a seguinte
documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 12 de Julho de 2011.
Areial, 12 de Julho de 2011.
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Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000
Areial - PB.

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado em
Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para
no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta,
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a)
aprovado
em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011,
para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento
desta, apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São José, n°
472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta feira, a seguinte documentação:
a) Cópias autenticadas em Cartório: RG,
CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento (dependendo do
estado civil), Título de Eleitor; Certificado de Reservista (só
para o sexo masculino), CNH com a classificação exigida para
o cargo em que foi aprovado (motorista), Comprovação da
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o cargo
em que foi aprovado;
b) Certidões Negativas: Cível e Criminal;
c) Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral
onde se encontra inscrito comprovando estar regular junto a
Justiça Eleitoral;
e) Declaração de
Bens (com
firma
reconhecida em Cartório – modelo anexo);
f) Declaração que não possui nenhum outro
vínculo empregatício (com firma reconhecida em Cartório –
modelo anexo);
g) Exame de Sanidade Mental realizado por
especialista;
h)Exames: hemograma completo, glicemia,
eletrocardiograma, audiometria;
i) O candidato convocado deverá se
submeter à exame que será realizado por médico indicado
pela Edilidade, em local e dia a ser determinado.
j) No caso de candidato aprovado portador
de necessidade especial, deverá submeter-se a perícia médica
para verificação da compatibilidade da sua deficiência com o
exercício das atribuições do cargo concorrido. A perícia
mencionada será realizada por banca médica designada pelo
Município de Areial, devendo o laudo ser proferido no prazo de
05 (cinco) dias a contar da sua realização;
Conforme
estabelecido
no
Edital
n°
001/2010, será excluído do processo de nomeação o candidato
convocado que não apresentar a documentação solicitada,
bem como não possuir condições de saúde adequadas para
exercer as suas funções.
No caso do candidato convocado portador de
necessidades especiais, a sua nomeação será condicionada a
constatação da compatibilidade da sua deficiência com o cargo
escolhido.

Areial, 12 de Julho de 2011.

Areial, 12 de Julho de 2011.

CANISIA MARTA GOMES ALVES,

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE AQUINO,
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Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de
firma(s) para ministrar cursos às famílias beneficiadas pelo
PROJOVEM, PAIF, PETI. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e
Decreto Municipal nº. 120/2010. Informações: no horário das
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3368-1020. E-mail: pmareial@gmail.com
AREIAL - PB, 03 de agosto de 2011.
RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2011
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria
nº. 066/2010, torna público à disposição dos interessados no
Departamento de Licitações o Edital da Tomada de Preços nº.
003/2011, objetivando a Contratação de empresa para
Construção de Um Ginásio de Esportes do Município de Areial
- PB, com data de abertura marcada para o dia 19/08/2011 às
09 horas (HORÁRIO LOCAL) na Sala de Licitações, maiores
informações na Prefeitura Municipal, no horário das 07:00 às
11:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020, E-mail:
pmareial@gmail.com.
Areial (PB), 03 de agosto de 2011.
RAFAELA BENJAMIN ALVES
Presidente da CPL

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2011
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio, sediada na Rua São José, nº 472 – Centro –
CEP 58.140-000 – Areial - PB, S/N - Centro - AREIAL - PB, às
09:00 horas do dia 17 de agosto de 2011, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de
firma(s) para fornecimento de Material Laboratorial destinados
aos Postos de Saúde do Município, durante o exercício 2011.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº. 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 120/2010.
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial@gmail.com
AREIAL - PB, 03 de agosto de 2011.

RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio, sediada na Rua São José, nº 472 – Centro –
CEP 58.140-000 – Areial - PB, S/N - Centro - AREIAL - PB, às
09:00 horas do dia 18 de agosto de 2011, licitação modalidade

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2011
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada
no D.O.U. Seção 3, pag. 200 de 04/08/2011, objetivando a
contratação de empresa para Construção de Um Ginásio de
Esportes do Município de Areial - PB, com nova data de
abertura marcada para o dia 05/07/2011 às 09 horas
(HORÁRIO LOCAL) na Sala de Licitações, maiores
informações na Prefeitura Municipal, no horário das 07:00 às
11:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020, E-mail:
pmareial@gmail.com.
Areial (PB), 18 de agosto de 2011.
RAFAELA BENJAMIN ALVES
Presidente da CPL
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2011
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da
Secretaria de Educação, torna público que se encontra à
disposição dos interessados no Departamento de Licitações o
Edital de Chamada Pública nº. 002/2011, objetivando a
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme
requisição da Secretária de Educação do Município no
período de 17 a 31 de agosto de 2011 na rua São José, 472,
Centro – Areial - PB, maiores informações na Prefeitura
Municipal, no horário das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo fone
(**) 83 - 3368-1020.
Areial (PB), 17 de agosto de 2011.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE 007/2011
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria
nº. 066/2011, de 06 de junho de 2011, torna público que se
encontra à disposição dos interessados no Departamento de
Licitações o Edital do Convite nº. 007/2011, objetivando a
Contratação de empresa para fornecimento de fogos de
artifício, para abrilhantar as festividades de Independência do
Brasil (07/09), aniversário da cidade (10/12) e Réveillon
2011/2012, com data de abertura marcada para o dia
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05/09/2011 às 15 horas na Sala de Licitações, maiores
informações na Prefeitura Municipal, no horário das 07:00 às
11:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020.
Areial (PB), 26 de agosto de 2011.
RAFAELA BENJAMIM ALVES
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE 008/2011
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria
nº. 066/2011, torna público que se encontra à disposição dos
interessados no Departamento de Licitações o Edital do
Convite nº. 008/2011, objetivando a Contratação de empresa
para Construção da Praça Dom Manoel Palmeira da Rocha,
no município de Areial - PB com data de abertura marcada
para o dia 08/05/2011 às 15 horas na Sala de Licitações,
maiores informações na Prefeitura Municipal, no horário das
07:00 às 11:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020.
Areial (PB), 26 de agosto de 2011.
RAFAELA BENJAMIM ALVES
Presidente da CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
Oficial e observado parecer da Procuradoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 010/2011, que objetiva:
Contratação de firma(s) para fornecimento de Material
Laboratorial destinados aos Postos de Saúde do Município,
durante o exercício 2011, HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: JOSE NERGINO
SOBREIRA – Rua Dom Melo, 209 – Santa Luzia - Crato - CE,
CNPJ nº. 63.478.895/0001-94 - R$ 21.716,33 (Vinte e Um Mil
Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos).
Areial, 11 de agosto de 2011.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
Oficial e observado parecer da Procuradoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 011/2011, que objetiva:
Contratação de firma(s) para fornecimento de Material
Laboratorial destinados aos Postos de Saúde do Município,
durante o exercício 2011, HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA
CAMPINENSE LTDA – Praça Cel. Antônio Pessoa, 128,
Centro – Campina Grande - PB, CNPJ nº. 12.734.018/0001-04
- R$ 39.373,40 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Setenta e Três
Reais e Quarenta Centavos).
Areial, 25 de agosto de 2011.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro
Oficial e observado parecer da Procuradoria Jurídica,
referente ao Pregão Presencial nº 012/2011, que objetiva:
Contratação de firma(s) para ministrar cursos às famílias
beneficiadas pelo PROJOVEM, PAIF, PETI, HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório em favor de:
COPRESTA
–
COOPERATIVA
PARAIBANA
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
LTDA – Rua Venâncio Neiva, 187, 2º Andar – Sala 204 –
Centro – Campina Grande - PB, CNPJ nº. 01.128.833/0001-03
- R$ 127.360,00 (Cento e Vinte e Sete Mil Trezentos e
Sessenta Reais).
Areial, 25 de agosto de 2011.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa para Urbanização da
Barragem do Município de Areial - PB.
O Prefeito Constitucional do Município de AREIAL (PB), no
uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei
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Federal Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas
Leis Nº 8.883/94 de 08/06/94 e 9.948/98 de 27/05/1998, com
base nas informações constantes no Processo Administrativo
n° 021/2011, Tomada de Preços n° 002/2011, e consid erando
que foram observados os prazos legais e recursais, conforme
consta do processo, nos termos do Art. 43, Inciso III, do citado
diploma legal HOMOLOGA o presente processo licitatório,
conforme proposto pela Comissão Permanente de Licitação.
Areial, 02 de agosto de 2011.
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº. TP002/2011.
Objeto: Contratação de empresa para Urbanização da
Barragem do Município de Areial - PB. Partes: Prefeitura
Municipal de Areial e a Empresa RF CONSTRUÇÃO,
INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA, inscrito no CNPJ
sob o nº. 11.482.053/0001-02. Processo: 021/2011 –
Modalidade Tomada de Preços Nº. 002/2011, em consonância
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência: 03/08/2011 à 03/11/2011. Valor Total: R$
300.004,66 (Trezentos Mil Quatro Reais e Sessenta e Seis
Centavos). Data da Assinatura: 03/08/2011.
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos
serviços de reforma do prédio do Patrimônio Municipal, antiga
sede da Prefeitura, para o funcionamento da Câmara
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, I da Lei 8.666/93
Dispensável. DOTAÇÃO: Orçamento 2011 – Recursos
Próprios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
2011, ou seja, até 31 de dezembro de 2011. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº.
DP009/2011 - 05.08.11 - CONCREFORT – INDUSTRIA E
COM. DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA – CNPJ Nº.
02.041.607/0001-45 - R$ R$ 14.950,16.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº. P010/2011.
Objeto: Contratação de firma(s) para fornecimento de Material
Laboratorial destinados aos Postos de Saúde do Município,
durante o exercício 2011. Partes: Prefeitura Municipal de
Areial e a Empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº.
63.478.895/0001-94. Processo: 020/2011 – Modalidade
Pregão Presencial Nº. 010/2011, em consonância com a Lei
Federal 8.666/93 e a Lei 10.520/02 e suas alterações
posteriores. Vigência: 11/08/2011 à 31/12/2011. Valor Total:
R$ 21.716,33. Data da Assinatura: 11/08/2011.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº. P011/2011.
Objeto: Contratação de firma(s) para fornecimento de Material
Laboratorial destinados aos Postos de Saúde do Município,
durante o exercício 2011. Partes: Prefeitura Municipal de
Areial e a Empresa CIRURGICA CAMPINENSE LTDA, CNPJ
nº. 12.734.018/0001-04. Processo: 022/2011 – Modalidade
Pregão Presencial Nº. 011/2011, em consonância com a Lei
Federal 8.666/93 e a Lei 10.520/02 e suas alterações
posteriores. Vigência: 11/08/2011 à 31/12/2011. Valor Total:
R$ 39.373,40. Data da Assinatura: 11/08/2011.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº. P012/2011.
Objeto: Contratação de firma(s) para ministrar cursos às
famílias beneficiadas pelo PROJOVEM, PAIF, PETI. Partes:
Prefeitura Municipal de Areial e a Empresa COPRESTA –
COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, CNPJ nº.
01.128.833/0001-03. Processo: 023/2011 – Modalidade
Pregão Presencial Nº. 012/2011, em consonância com a Lei
Federal 8.666/93 e a Lei 10.520/02 e suas alterações
posteriores. Vigência: 25/08/2011 à 31/12/2011. Valor Total:
R$ 127.360,00. Data da Assinatura: 25/08/2011.
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335041-000-CONTRIBUIÇÕES

DECRETOS

5.000,00
339030-000-MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020
CEP 58.140-000 – Areial - PB.

02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10-301.2006.2021-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE
339030-002-MATERIAL DE CONSUMO

DECRETO Nº 012 DE 01 DE AGOSTO DE 2011

10.000,00
339039-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –

ABRE

CRÉDITO

ADICIONAL

PESSOA JURÍDICA

5.000,00

SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$

02060-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

140.000,00 (CENTO E QUARENTA

SOCIAL

MIL

REAIS)

VIGENTE

NO
E

ORÇAMENTO
DÁ

OUTRAS

PROVIDENCIAS.

08-122.2007.2026-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
339039-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA

O Prefeito Constitucional do Município
de Areial, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e de
conformidade com a Lei Municipal nº 153 de 06 de Dezembro
de 2010.

5.000,00

08-243.1010.2030-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CONSELHO TUTELAR
339039-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA

5.000,00

08-244.1010.2035-MANUTENÇÃO DO PAIF
DECRETA

319004-029-CONTRATAÇÃO POR TEMPO

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento
programa do Município de Areial – PB, crédito adicional
suplementar na importância de R$ 140.000,00 (CENTO E
QUARENTA MIL REAIS), para reforço das seguintes dotações

DETERMINADO

10.000,00

02070-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
04-122.1019.1022-REFORMA E EMPLIAÇÃO DO PREDIO
PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO

orçamentárias.

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
449051-000-OBRAS E INSTALAÇÕES

02010-GABINETE DO PREFEITO

40.000,00

04-122.2002.2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PREFEITO

15-122.2008.2036-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
SERVIÇOS URBANOS

339030-000-MATERIAL DE CONSUMO

339030-000-MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00
339039-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA

5.000,00
Total -->

140.000,00

10.000,00

Art. 2º - Constitui recursos disponíveis

02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

para atender as despesas decorrentes do credito de que trata

04-122.2003.2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

o artigo anterior a anulação parcial da seguinte dotação

ADMINISTRAÇÃO

orçamentária:

339030-000-MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
339039-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA

5.000,00

02040-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10-122.2006.1060-CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO PARA
SECRETARIA DE SAÚDE
449051-002-OBRAS E INSTALAÇÕES

12-361.1005.2009-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO FUNDAMENTAL

140.000,00
Total -->

339036-001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA

10.000,00

12-361.1005.2011-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR – RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS
339036-001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA

data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
Gabinete do Prefeito do Município de
Areial – em 01 de agosto de 2011.

10.000,00

27-812.1006.2017-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ESPORTE AMADOR

140.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na

Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB

