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 DECRETOS 

 LICITAÇÃO 

 LEIS 

 PORTARIAS 

         ATOS DA PREFEITA 

ERRATA 

Portaria n° 165/2021 

 
A Portaria nº 165, de 01 de julho de 2021, publicada no Semanário 

Oficial Nº 062 de 01 a 04 de julho de 2021, tem pelo presente, por 

lapso de digitação a seguinte correção: 

Onde se lê: 

Art. 1º. NOMEAR, o Senhor JONAS MARQUES FREIRE, CPF – 

046.767.614-30, para o cargo de VIGILANTE, com lotação fixada na 

Secretaria de Infraestrutura deste Município. 

Leia-se: 

Art. 1º. NOMEAR, o Senhor JONAS MARQUES FREIRE, CPF – 

046.767.614-30, para o cargo de VIGILANTE DE CHÃ DA PIA, com 

lotação fixada na Secretaria de Infraestrutura deste Município. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia – PB, em 

16 de julho de 2021. 

 

SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

Portaria n° 169/2021 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Constituição Federal e Lei da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo: 

R E S O L V E: 

Art. 1º. DESIGNAR, o Senhor FRANCISCO QUINTINO DA SILVA,                 

CPF – 032.774.764-13, servidor municipal lotado na Secretaria 

Municipal de Educação, na função de Vigilante, com matrícula 

funcional nº 800, para exercer suas funções na Secretaria de 

Infraestrutura. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia – PB, em 

16 de julho de 2021. 

 

 

SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

Portaria n° 170/2021 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Constituição Federal e Lei da Estrutura 

Administrativa do Poder Executivo: 

R E S O L V E : 

Art. 1º. DESIGNAR, de acordo com o artigo 36 da Lei Complementar 

nº 002 de 23 de abril de 2013, o Senhor EVERSON DANILO 

VASCONCELOS SANTOS, CPF – 097.314.274-06, RG – 3500326 

SSP-SP, Matrícula Nº 3503, residente na Rua Coronel Cunha Lima, 

125 - Pedro Perazzo, para receber as doações dos gêneros 

alimentícios doados pelo Governo do Estado da Paraíba através da 

Secretaria de Segurança Alimentar e Economia Solidária. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se 
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Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia – PB, em 

16 de julho de 2021. 

 

 

SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

Portaria n° 171/2021 

NOMEIA INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PARA LEI 

ALDIR BLANC 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 045 de 11 de julho de 

2021; 

R E S O L V E : 

Art. 1º. NOMEAR, os integrantes do grupo de trabalho que terão a 

função de acompanhar, executar e fiscalizar os recursos da Lei 

federal de nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc). 

Art. 2º. Fica designada a Secretaria de Cultura de Areia/PB com 

poderes para presidir o Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc no âmbito 

municipal.  

Art. 3º. As pessoas abaixo designadas não serão remuneradas pelas 

atividades que venham a ser desenvolvidas: 

I. Representante da Secretaria de Cultura do Município: 

ANTÔNIO JORGE DOS SANTOS; 

II. Representante da Secretaria de Finanças do Município: 

ALCIDES MELO PEREIRA FILHO; 

III. Representante da Secretaria de Turismo do Município: 

FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO DA SILVA; 

IV. Representante da Secretaria de Educação do Município: 

JANAÍNA AZEVEDO DE CASTRO SILVA; 

V. Representante da Procuradoria-Geral do Município: 

     JÉSSYKA MARINHO LOPES; 

VI. Representantes do segmento artístico-cultural: 

IVANDRO JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS; 

MARIANE DOS SANTOS SOUSA FIDELIS; 

VALQUÍRIA MACHADO DE ALMEIDA DOS SANTOS. 

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se. 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia – PB, em 

16 de julho de 2021. 

 

 

SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita Constitucional 

 

 DECRETOS 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 46/2021 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO NOVO PELO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 188, 

de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção Humana 

pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Federal n° 7.616, de 17 de 

novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada 

da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de 

Saúde em 11 de março de 2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que 

decretou 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 que os últimos dados divulgados na 29ª avaliação do Plano 

Novo Normal do Estado da Paraíba, demonstram que a cidade de Areia encontra-se 

em bandeira amarela; 

DECRETA: 
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Art. 1º A partir do dia 16 de julho de 2021, até ulterior determinação em sentido 

contrário, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 

estabelecimentos similares, localizados dentro ou fora de hotéis, pousadas e afins, 

poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 00:00 

horas, com ocupação de 50% da capacidade do local, ficando vedada, antes e depois 

desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio 

estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou 

para retirada pelos próprios clientes. 

§ 1º Fica autorizado nos bares, restaurantes e similares, a realização de apresentação 

musical com a presença de até 03 (três) artistas no palco, que deverão obedecer aos 

protocolos específicos do setor, vedado o uso de pista de dança ou similares. 

§ 2º Após o horário disposto neste artigo, restaurantes, lanchonetes e lojas de 

conveniência localizadas dentro de hotéis, pousadas e similares, funcionarão 

exclusivamente para hóspedes, devidamente comprovados como tais. 

Art. 2º A partir do dia 16 de julho de 2021, até ulterior determinação em sentido 

contrário, fica permitida a realização de eventos sociais e corporativos, observando 

todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor, 

respeitando a ocupação máxima de até 100 pessoas. 

Art. 3º Fica mantida a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas 

presenciais com ocupação máxima de 50% da capacidade do local. 

Art. 4º Os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio permanecem com 

funcionamento de até dez horas contínuas por dia, a saber, das 07:00 horas as 17:00 

horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as 

normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

§ 1º A construção civil somente poderá funcionar das 06:30 horas até 16:30 horas, 

sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor; 

§ 2º O disposto nesse artigo não se aplica ao funcionamento de empresas de 

saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet, farmácias, 

farmácias/clínicas veterinárias, clínicas e consultórios médicos e odontológicos 

particulares, cemitérios e serviços funerários, postos de combustíveis, padarias e 

panificadoras; 

§ 3º Distribuidoras de bebidas poderão funcionar após o horário estabelecido no 

caput apenas através de delivery; 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos engenhos de cachaça, mel e rapadura e 

às indústrias localizadas neste Município, os quais poderão permanecer com as 

atividades necessárias para a fabricação, distribuição e comercialização de seus 

produtos; ficando autorizadas, também, as visitações turísticas com ocupação 

máxima de 50% da capacidade do local e observando todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor. 

Art. 5º. A feira livre deste Município permanece com sua realização nas sextas-

feiras e sábados, das 05:00 horas as 13:00 horas, exclusivamente nas dependências 

do Mercado Público Municipal, seguindo, obrigatoriamente, todos os protocolos 

sanitários estabelecidos pelas autoridades competentes. 

Parágrafo Único. Está expressamente proibida a comercialização de produtos fora 

das dependências do Mercado Público Municipal, bem como a comercialização por 

feirantes não residentes neste Município, sujeito a aplicação das sanções cabíveis.  

Art. 6º. Permanecem em funcionamento, observando todos os protocolos sanitários 

elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades: 

I – salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, 

atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas 

nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o 

horário estabelecido no artigo 4º deste Decreto; 

II – academias, com 50% da capacidade; 

III – escolinhas de esporte; 

IV – instalação de acolhimento de crianças, como creches e similares; 

V – hotéis, pousadas e similares. 

Art. 7º. Os pontos turísticos deste Município permanecem funcionando diariamente 

das 08:00 horas às 17:00 horas, com ocupação máxima de 50% da capacidade do 

local e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos 

específicos do setor. 

Art. 8º. Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da 

rede pública municipal, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto. 

§ 1º As escolas e instituições privadas dos ensinos superior e médio funcionarão 

exclusivamente através do sistema remoto.  

§ 2º As aulas práticas dos cursos superiores poderão ser realizadas presencialmente, 

observando todas as normas de distanciamento social, o uso de máscaras e a 

higienização das mãos.  

§ 3º As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão 

funcionar através do sistema híbrido, nos termos do Decreto Municipal nº 006, de 29 

de janeiro de 2021.   
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§ 4º As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão 

realizar atividades presenciais para os alunos com transtorno do espectro autista– 

TEA e pessoas com deficiência. 

Art. 9º. Os órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal funcionarão 

das 07:00 horas às 13:00 horas. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às Secretaria de Infraestrutura, Agricultura, 

Saúde e Meio Ambiente, as quais funcionarão das 07:00 horas às 11:00 horas e das 

13:00 horas às 17:00 horas; 

§ 2º A sede da Secretaria Municipal de Saúde funcionará a tarde apenas em 

expediente interno. 

Art. 10. Permanece obrigatório, em todo território do Município de Areia/PB, o uso 

de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, 

incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos 

públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares de uso 

coletivo e comercial, inclusive ônibus e táxis.  

Parágrafo único. Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores 

e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus 

servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros. 

Art. 11. A AGEVISA e o órgão de Vigilância Sanitária Municipal, as forças 

policiais estaduais, os PROCONS estadual e municipal e as guardas municipais 

ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas 

nesse decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e 

poderá implicar no fechamento em caso de reincidência.  

Parágrafo único. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto 

no caput serão destinados às medidas de combate ao coronavírus (COVID-19). 

Art. 12. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, 

deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o 

funcionamento seguro da respectiva atividade.  

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto neste Decreto, será o estabelecimento 

notificado, multado e poderá ser interditado por até 15 (quinze) dias em caso de 

reincidência.  

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 30 (trinta) dias o prazo de 

interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste 

artigo.  

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 

ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);  

§ 4º Estão sujeitos a aplicação de multa, ainda, nos casos de: 

I- Indivíduo que esteja sem uso adequada da máscara nos espaços de acesso aberto 

ao público, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos 

privados e nos veículos públicos e particulares de uso coletivo e comercial, inclusive 

ônibus e táxis: multa de R$ 100,00 (cem reais); 

II- Monitorados que forem flagrados infringindo determinação de manter-se isolado: 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada transgressão; 

III- Dono do estabelecimento que permitir clientes sem máscara dentro de suas 

dependências: multa de R$ 1.000,00 (mil reais); 

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos 

termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o 

ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou 

propagação de doença contagiosa. 

Art. 13. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do 

cenário epidemiológico do Estado e as medidas adotadas nesse decreto serão 

reavaliadas juntamente com a vigésima oitava avaliação do Plano Novo Normal. 

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia, 16 de julho de 2021. 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 LEIS 

 
LEI MUNICIPAL 1.025/2021 

 

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL A 

CELEBRAÇÃO INTITULADA “QUEIMA DE FLORES” REALIZADA NA 

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 

aprovou e ela sanciona: 

 

Art. 1º Fica, a celebração religiosa organizada anualmente no mês de Maio pelas 

comunidades rurais católicas, intitulada “Queima de Flores”, em homenagem a 

Padroeira desta cidade, Nossa Senhora da Conceição, constituída como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Município de Areia. 
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 16 de 

julho de 2021. 

 

 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

LEI MUNICIPAL 1.026/2021 

 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA RUA PARALELA A OTACÍLIO 

BARRETO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE AREIA/PB 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 

aprovou e ela sanciona: 

 

Art. 1º Fica denominada Rua Vereador Joseilton Silva, localizada paralelamente a 

Rua Otacílio Barreto de Almeida, Bairro Pedro Perazzo, Areia/PB. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 16 de 

julho de 2021. 

 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

 

LEI MUNICIPAL 1.027/2021 

 

DISPÕE SOBRE A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS - TCR E 

DÁ     OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela 

Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 

aprovou e ela sanciona: 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.º Esta Lei institui a Taxa de Coleta de Resíduos - TCR, dispõe sobre 

princípios, procedimentos e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

no Município de Areia, estabelece regras referentes ao gerenciamento integrado dos 

resíduos sólidos, incluindo a gestão e a prestação dos serviços na área de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos e a Limpeza Pública no Município, além de regular as 

relações entre os prestadores de serviços e usuários, determinando os seus 

respectivos direitos e deveres e instituindo o regime de taxas e de infrações e 

sanções.  

 

Art. 2.º São diretrizes da Taxa de Coleta de Resíduos - TCR, devendo ser 

observadas na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos:  

I – proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente;  

II – não geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como 

destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III – a responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos;  

IV – educação ambiental;  

V – adoção, desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias ambientalmente 

saudáveis como forma de minimizar os impactos ambientais;  

VI – gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; 

VII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, visando à cooperação 

técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos; 

VIII – regularidade, continuidade, funcionalidade, eficiência e universalização da 

prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com 

adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 

custos integrais dos serviços prestados, como forma de garantir a sustentabilidade 

financeira, operacional e administrativa do gerenciamento integrado dos resíduos 

sólidos; 

IX – integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam o 

fluxo de resíduos sólidos;  

X – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.  

 

Art. 3.º São objetivos da Taxa de Coleta de Resíduos - TCR, devendo ser observadas 

na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:  

I – controlar e fiscalizar os processos de geração de resíduos sólidos, incentivando a 

busca de alternativas ambientalmente adequadas;  

II – promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica na gestão dos 

resíduos; III – garantir metas e procedimentos para a crescente melhoria no ciclo 

produtivo dos resíduos recicláveis e a compostagem de resíduos orgânicos, além da 

minimização de rejeitos; 

IV – estimular a pesquisa ao desenvolvimento e a implementação de novas técnicas 

de gestão, minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos;  

V – assegurar a inclusão social no programa de coleta seletiva, garantindo a 

participação de catadores de materiais recicláveis;  

VI – estimular a conscientização e a participação da comunidade nos programas de 

manejo de resíduos sólidos, em especial à coleta seletiva e inibição de despejos 

irregulares. 

 

Art. 4.º O Poder Público e a coletividade são responsáveis pela efetividade das 

diretrizes e objetivos dispostos nesta lei, incumbindo ao Município de Areia o 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos em seu território, por meio dos 

programas definidos na legislação do novo Marco Legal do Saneamento Básico. 

 

Art. 5.º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, a Lei Orgânica 

deste Município; a Lei Estadual nº 9.260, de 25 de novembro de 2010; a Lei Federal 

nº 14.026, de 15 de julho de 2020 (Lei de Saneamento Básico); a Lei Federal n° 

12.305, de 02 de janeiro de 2010; a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei de 

Consórcios Públicos), e seus decretos regulamentadores.  

 

Art. 6.º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de 

resíduos sólidos e as que desenvolvam ações no fluxo de resíduos sólidos. 
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SEÇÃO II 

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR 

 

Art. 7.º A Taxa de Coleta de Resíduos - TCR tem como fato gerador a utilização 

efetiva ou potencial, do serviço público municipal de coleta, transporte e destinação 

final dos resíduos relativos ao imóvel e resíduos urbanos de maneira geral, prestado 

ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

Parágrafo único. A incidência independe: 

I - da forma, estrutura, superfície, destinação ou utilização do imóvel; 

II - do atendimento a quaisquer exigências legais ou regulamentares relativas ao 

uso ou aproveitamento do imóvel, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

Art. 8.º Considera-se: 

I - ocorrido o fato gerador da TCR no primeiro dia do exercício em que é 

efetivamente prestado, ou posto à disposição do contribuinte, o serviço de coleta, 
transporte e destinação final de resíduos; 

II - devida a TCR quando o imóvel que se utilizou, efetiva ou potencialmente do 

serviço público municipal de coleta, transporte e destinação final dos resíduos estiver 

inserido: 

a) dentro dos seus limites territoriais; 

b) em outro Município, nos termos de Convênio. 

 

SEÇÃO III 

DA NÃO INCIDÊNCIA 

 

Art. 9.º A TCR não incide sobre os serviços de coleta, transporte e destinação final 

de resíduos: 

I- decorrentes de varrição; 

II- depositados em urnas de captação, recolhidos por meio de poliguindastes; 

III- classificados como hospitalares ou industriais, segundo ato normativo 

específico do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 

IV- decorrentes de entulhos e metralhas; 

V- realizado em horário especial por solicitação do interessado;  

VI - considerados como excedentes, nos termos do Regulamento. 

Parágrafo único. O serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos 

descritos nos incisos III a VI será considerado especial e ficará sujeito à cobrança de 

preço público. 

 

SEÇÃO IV 

DA ISENÇÃO 

 

Art. 10. É isento  da TCR o contribuinte em relação ao imóvel: 

I- edificado, quando localizado em comunidade carente, conforme delimitação 

efetuada em regulamento; 

II- enquadrado como habitação popular, e que comprove não auferir renda mensal 

familiar superior a dois salários mínimos. 

III – enquadrado como habitação popular, e que comprove receber bolsa família, 

auxílio emergencial, desde que estejam devidamente cadastrados. 

IV – edificado, e que incluam viúvos(as). 

Parágrafo único. Tratando-se de templos de qualquer culto, a TCR fica reduzida em 

90% (noventa por cento). 

 

SEÇÃO V 

DOS CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS 

 

Art. 11. São contribuintes da TCR o proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor, a qualquer título, do imóvel que se utilize, efetiva ou potencialmente, do 

serviço público municipal de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. 

 

Art. 12. São solidariamente responsáveis pela TCR:  

I - o proprietário, em relação: 

a) aos demais coproprietários; 

b) ao titular do domínio útil; 

c) ao possuidor a qualquer título. 

II - o titular do domínio útil, em relação: 

a) aos demais co-titulares do domínio útil; 

b) ao possuidor a qualquer título. 

III- os copossuidores a qualquer título. 

 

SEÇÃO VI 

DA BASE DE CÁLCULO 

 

Art. 13. A base de cálculo da TCR é o custo do serviço público municipal de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos relativo ao imóvel. 

§ 1º A TCR será individualmente lançada conforme os critérios fixados nos Anexos 

I, II e III desta Lei. 

§ 2º A TCR terá como valor mínimo o equivalente a metade de uma Unidade 

Fiscal de Referência do Estado da Paraíba - UFIR/PB. 

§ 3º É facultado ao Poder Executivo recuperar valor inferior ao custo total do 

serviço público municipal de coleta, transporte e destinação final. 

 

SEÇÃO VII 

DO LANÇAMENTO 

 

Art. 14. O lançamento da TCR dar-se-á: 

I- de oficio, através de procedimento interno, com base nas informações 

constantes do Cadastro  Imobiliário Fiscal, ou mediante ação fiscal; 

II- por declaração do sujeito passivo, para imóveis não inscritos no Cadastro 

Imobiliário Fiscal. 

§ 1º O lançamento será feito de acordo com o calendário fiscal estabelecido pela 

Secretaria de Finanças.   

§ 2º Fica vedado o lançamento de parcela com prazo de recolhimento a ser 

efetuado no exercício seguinte aquele em que ocorreu o lançamento. 

 

Art. 15. A Prefeita poderá, em caráter excepcional e temporário, designar, através 

de portaria, profissionais competentes para realizar o censo de atualização 

cadastral, quando necessário. 

 

Art. 16. Todos os anos, nos meses compreendidos entre Agosto e Outubro, será 

realizada a atualização cadastral para fins de lançamento do tributo no exercício 

financeiro seguinte. 

 

SEÇÃO VIII 

DO RECOLHIMENTO 

 

Art. 17. A TCR será recolhida, de acordo com o calendário fiscal estabelecido pela 

Secretaria de Finanças, sendo reduzida em 10% (dez por cento), quando o 

pagamento for efetuado de uma só vez. 
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Parágrafo único. Será concedido 20% de desconto para o contribuinte devidamente 

cadastrado que realizar a coleta de resíduos sólidos de forma correta. 

 

SEÇÃO IX 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 18. O recolhimento da TCR após o vencimento está 

sujeito à incidência de: 

I - multa de mora; 

II - juros de mora; 

III - correção monetária. 

§ 1º A multa de mora é calculada sobre o valor originário e será de 0,20% (vinte 

centésimos por cento) ao dia. 

§ 2º A multa a que se refere o parágrafo anterior terá como limite máximo 12% 

(doze por cento), sendo  acrescida de juros de mora. 

§ 3º Os juros de mora serão contados a partir do mês subsequente ao prazo do 

vencimento a razão de um por cento ao mês, calculado sobre o valor originário. 

§ 4º A correção monetária será aplicada de acordo com os índices fixados pelo órgão 

federal competente. 

 

SEÇÃO X  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19. Nos 30 dias após a publicação desta Lei, o Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a realizar o censo para fins de atualização cadastral. 

 

SEÇÃO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20.  Ficam aprovados os anexos I, II e III, como parte integrante desta Lei. 

 

Art. 21.  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 16 de 

julho de 2021. 

 

 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 

 

ANEXO I 

1. Taxa de Coleta de Resíduos –TCR. 

A taxa de coleta de resíduos paga de acordo com o calendário fiscal estabelecido pela 

Secretaria de Finanças, na oportunidade em que foi exigido, lançado, o IPTU, na 

forma e prazo definidos pela Administração Municipal, conforme as classes de 

utilização dos Imóveis. 

 

Item Classe/ Imóveis/Utilização Taxa 

em 

UFIR-

PB 

1.0 Residencial  

1.1 Residencial – Faixa 1 0,50 

1.2 Residencial – Faixa 2 0,75 

1.3 Residencial – Faixa 3 1,3 

1.4 Residencial – Faixa 4 3,0 

2.0 Comercial  

2.1 Comercial – Faixa 1 0,50 

2.2 Comercial – Faixa 2 1,00 

2.3 Comercial – Faixa 3 2,50 

2.4 Comercial – Faixa 4 3,00 

3.0 Serviços  

3.1 Prestação de Serviços – Faixa 1 0,50 

3.2 Prestação de Serviços – Faixa 2 1,00 

3.3 Prestação de Serviços – Faixa 3 2,50 

3.4 Prestação de Serviços – Faixa 4 3,00 

4.0 Comercial com Prestação de Serviços  

4.1 Restaurantes e congêneres  

4.1.1 Restaurante – Faixa 1 0,50 

4.1.2 Restaurante – Faixa 2 1,00 

4.1.3 Restaurante – Faixa 3 1,50 

4.1.4 Restaurante – Faixa 4 3,00 

4.2 Hotéis Pousadas e congêneres  

4.2.1 Hotelaria – Faixa 1 2,00 

4.2.2 Hotelaria – Faixa 2 4,00 

4.2.3 Hotelaria – Faixa 3 5,00 

4.2.4 Hotelaria – Faixa 4 10,00 

5.0 Industrial  

5.1 Industria – Faixa 1 1,50 

5.2 Industria – Faixa 2 3,00 

5.3 Industria – Faixa 3 5,00 

5.4 Industria – Faixa 4 10,00 

6.0 Classificação nao identificada nos itens 

anteriores 

1,00 

 

ANEXO II 

 

Classificação para o enquadramento de imóveis, no âmbito da exigibilidade da taxa 

de coleta de resíduos – TCR, por faixas, para os segmentos residencial, comercial e 

prestação de serviços. 

Item Classes/Imóveis/Utilização 

1.0 Residencial 

1.1 Faixa 1 – Com até 06 residentes / Área edificada de até 150 m² 

1.2 Faixa 2 - Com até 08 residentes / Área edificada entre 151 e 
200 m² 

1.3 Faixa 3 - Com até 10 residentes / Área edificada acima de 201 

m² 

2.0 Comercial 

2.1 Faixa 1 - Com até 04 comerciários / Área edificada de até 60 

m²  

2.2 Faixa 2 - Com até 06 comerciários / Área edificada entre 61 e 
300 m² 
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2.3 Faixa 3 - Com até 10 comerciários / Área edificada entre 301 e 
500 m² 

2.4 Faixa 4 – Acima de 10 comerciários / Área edificada acima 

501 m² 

3.0 Serviços 

3.1 Faixa 1 - Com até 04 colaboradores / Área edificada de até 60 

m² 

3.2 Faixa 2 - Com até 06 colaboradores / Área edificada entre 61 e 
300 m² 

3.3 Faixa 3 - Com até 10 colaboradores / Área edificada entre 301 

e 500 m² 

3.4 Faixa 4 - Acima de 10 colaboradores / Área edificada acima 
501 m² 

4.0 Comercial com prestação de serviços 

4.1 Restaurantes 

4.1.1 Faixa 1 – Com até 04 colaboradores e clientes / Área edificada 

de até 100 m² 

4.1.2 Faixa 2 - Com até 08 colaboradores e clientes / Área edificada 
de 300 m² 

4.1.3 Faixa 3 - Com até 10 colaboradores e clientes / Área edificada 

entre 301 e 500 m² 

4.1.4 Faixa 4 – Acima de 15 colaboradores / Área edificada acima 
501 m² 

4.2 Hotéis, Pousada e Congêneres (hotelaria) 

4.2.1 Faixa 1 - Com até 08 colaboradores e hóspedes / Área 
edificada de até 300 m² 

4.2.2 Faixa 2 - Com até 16 colaboradores e hóspedes / Área 

edificada de até 500 m² 

4.2.3 Faixa 3 - Com até 20 colaboradores e hóspedes / Área 
edificada entre 501e 1500 m²  

4.2.4 Faixa 4 – Acima de 20 colaboradores e hóspedes / Área 

edificada acima de 1501 m²  

5.0 Industrial 

5.1 Faixa 1 – Com até 04 industriários / Área edificada de até 100 

m² 

5.2 Faixa 2 - Com até 06 industriários / Área edificada entre 101 e 
500 m² 

5.3 Faixa 3 - Com até 10 industriários / Área edificada entre 501 e 

1000 m² 

5.4 Faixa 4 – Acima de 10 industriários / Área edificada acima de 
1000 m² 

* O critério de desempate é o número de Residentes / Comérciários / 

Colaboradores / Colaboradores e Clientes / Hóspedes e Clientes / Industriários.     

 

ANEXO III 

 

Custeio de serviços e utilização do patrimônio públicos em geral preços públicos – 

PP, exigidos. 

Item Espeficação P.P. 

em 

UFIR-

PB 

1.0 Remoção de árvores de particulares 0,25 

2.0 Remoção de entulhos (m²) 1,00 

3.0 Limpeza de terrenos e remoção do lixo 1,00 

4.0 Remoção do lixo em horário especial 1,00 

5.0 Serviço de coleta e disposição final para os 

estabelecimentos industriais, comerciais e 

prestadores de serviços, condomínios residenciais e 

/ou industriais, com volume de oferta de resíduos 

sólidos superior a 100 litros por dia. 

Nota (1): A exigibilidade do “quantum”, valor 

pecuniário relativo ao volume excedente será 

calculado com base na quantidade a 100 por dia. 

Nota (2): A unidade de medida do volume 

excedente é o metro cúbico (m³), observado a 

proporcionalidade. O valor exigido, a título de preço 

público, por metro cúbico é o indicado para este 

item (1,00 UFIR-PB/m³). 

Nota (3): A exigibilidade será referenciada será 

referenciada pelo Plano Gerador de Grandes 

Volumes do Lixo domiciliar e/ou assemelhado. 

Nota (4):  O Plano de Resíduos Sólidos, nos termos 

da Lei Federal nº12.305/2010, quando não 

apresentado no prazo previsto no Calendário Fiscal, 

implicará na devida determinação – do excedente 

(lixo domiciliar) – pelas autoridades vinculadas à 

Gestão Pública Municipal. 

1,00 

 

 

 LICITAÇÃO 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00074/2021 
 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR E PITOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE AREIA–PB. Abertura da 
sessão pública: 07:30 horas do dia 27 de Julho de 2021. Início da fase de 
lances: 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Areia - PB, 13 de Julho de 2021 
LUCAS DA COSTA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

____________________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021 
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Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado 
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 
00049/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada em 
softwares de Sistema em Gestão Pública; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DATAPUBLIC – 
TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA EI - R$ 
16.380,00; ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI – EPP - R$ 
10.680,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME - R$ 
89.652,00. 
Areia - PB, 13 de Julho de 2021 
ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO – Secretario 

_____________________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021 
 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e 
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 00049/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em softwares de Sistema em Gestão Pública; ADJUDICO 
o seu objeto a: DATAPUBLIC – TECNOLOGIA E SERVICOS EM 
INFORMATICA PUBLICA EI - R$ 16.380,00; ELMAR – PROCESSAMENTO 
DE DADOS EIRELI – EPP - R$ 10.680,00; PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA – ME - R$ 89.652,00. 
Areia - PB, 18 de Junho de 2021 
LUCAS DA COSTA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

___________________________________________________________ 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 

 

AVISO DE ANULAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 00001/2021 

Processo Administrativo 210309TP00001 

 

A Prefeitura Municipal de Areia/PB, através da Comissão 

Permanente de Licitação torna público aos interessados a ANULAÇÃO 

da Tomada de Preços 00001/2021, Processo Administrativo: 

210309TP00001, acima que tem como objeto a contratação de 

empresa no ramo pertinente para executar serviços de reforma com 

intuito de manutenção e otimização do ambiente do Centro 

Administrativo do Município de Areia-PB. Por erros nas análises das 

documentações habilitatórias dos participantes, para mais informações 

na Comissão Permanente de Licitação localizada na Rua Epitácio 

Pessoa, s/n, ou pelo e-mail licita.pmareia@gmail.com. 

Areia/PB, 12 de julho de 2021. 

Suzana Candido da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

____________________________________________________________ 
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00071/2021 
 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de pessoa 
jurídica especializada em manutenção de equipamentos hospitalares e 
laboratoriais para a Secretaria de Saúde de Areia–PB. Abertura da 
sessão pública: 13:00 horas do dia 28 de Julho de 2021. Início da fase de 
lances: 13:30 horas do dia 28 de Julho de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Areia - PB, 14 de Julho de 2021 
LUCAS DA COSTA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

_____________________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
EXTRATO DE CONTRATOS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em softwares de 

Sistema em Gestão Pública. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 

00049/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.030 

Secretaria de Administração – 04 122 2003 2005 Manutenção do 

Funcionamento da Secretaria de Administração – 3390.39 99 Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: Recursos Ordinários / 

02.040 Secretaria de Finanças – 04 122 2005 2009 Manutenção do 

Funcionamento da Secretaria de Finanças – 3390.39 99 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: Recursos Ordinários / 02.060 

Secretaria de Educação – 12 361 1003 2003 Manutenção das Atividades do 

Ensino Fundamental – MDE – 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – 

Educação / 02.120 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 2006 2037 

Manutenção do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude – 3390.39 99 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Receitas de Impostos e de 

Transferência de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até 14/07/2022. PARTES 

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00183/2021 - 

14.07.21 - DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA 

PUBLICA EI - R$ 16.380,00; CT Nº 00184/2021 - 14.07.21 - PUBLIC 

SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 89.652,00; CT Nº 00185/2021 

- 14.07.21 - ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP - R$ 

10.680,00. 

____________________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00077/2021 
 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Suplementos 
Alimentares para o atendimento aos pacientes com necessidade de 
suplementação e ou alimentação especial conforme a determinação 
judicial, prescrição e justificativa médica e/ou de nutricionista e 
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suplementos para o programa melhor. Abertura da sessão pública: 07:30 
horas do dia 28 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas do 
dia 28 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: 
WWW.AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
Areia - PB, 15 de Julho de 2021 
LUCAS DA COSTA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

____________________________________________________________ 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
  
EXTRATO DE ADITIVO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00046/2021. ADITAMENTO: Ajuste no 

quantitativo para adequação contratual. PARTES CONTRATANTES: 

Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00154/2021 - Tecnocenter Materiais 

Medicos Hospitalares Ltda - 1º Aditivo - redução de R$ 5.985,00. 

ASSINATURA: 15.07.21 
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