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 DECRETOS 

 LEIS 

 LICITAÇÃO 

 PORTARIAS 

         ATOS DA PREFEITA 

Portaria n° 184/2022 

Processo de Sindicância Administrativa nº 002/2022 

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, a Senhora NATÁLIA DINIZ SILVA SANTIAGO,  

Procuradora-Geral do Município, com matrícula funcional nº 3754; 

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA, funcionário público municipal, lotado na 

Secretaria de Educação, com matrícula funcional nº 3413; EDSON 

SILVESTRE DA COSTA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 

funcional nº 54, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 

Comissão de Processo de Sindicância Administrativa, conforme dispõe 

o Estatuto dos Servidores Municipais, Lei Municipal Nº 002 de 22 de 

abril de 2013. 

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 14 

de novembro de 2022. 

SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 
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 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB – EDITAL Nº 003/2022 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Areia/PB, no uso das atribuições legais e 

regimentais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e a Lei Orgânica do 

Município de Areia/PB, após apreciação do resultado final do Concurso Público 

destinado ao provimento de cargos na Prefeitura Municipal de Areia/PB, conforme 

autorização dada pela Lei Municipal nº 1.056, de 01 de dezembro de 2021, realizado 

em atendimento a legislação vigente e ao Edital nº 003/2022, executado pela 

Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba, 

resolve HOMOLOGAR o RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO – 

EDITAL 003/2022, para fins de direito e consequências de lei. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 14 de 

novembro de 2022. 

Silvia César Farias da Cunha Lima 

Prefeita  

 DECRETOS 

DECRETO Nº 138/2022 

CONVOCA A  4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

 

A Prefeita Municipal de Areia, em conjunto com o Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, no 

uso de suas atribuições, e considerando a necessidade de avaliar e propor 

diretrizes para a implementação da Política dos Direitos da Criança e 

Adolescente no Município,  

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente, a ser realizada no  dia 24 de novembro de 2022, 

tendo como tema central: “Situação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19: violações e 

vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas 

de proteção integral, com respeito à diversidade”. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por 

conta de dotação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente-FMDCA. 

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Areia, 14 de novembro de 2022 
 

 

______________________________________________ 

Silvia Cesar farias da Cunha Lima 

Prefeita Constitucional de Areia 

  

 

 

______________________________________________ 

Germano Soares dos Santos 

Presidente do CMDCA 

 RESOLUÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº  001, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Cria a Comissão Organizadora da 4ª  Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e Adolescente. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em Assembleia 

Geral Extraordinária de 03 de novembro de 2022, 

 

CONSIDERANDO: 

 

As atribuições do CMCDA definidas na Lei nº. 952/2019, de convocar a Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA), bem 

como de aprovar suas normas de funcionamento, constituir a Comissão Organizadora 

e o respectivo regimento interno. 

 

A RESOLUÇÃO Nº 227, DE 27 DE MAIO DE 2022 " Dispõe sobre a convocação da 

12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências".  

 

RESOLVE: 
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Art. 1º – Criar a Comissão Organizadora da 4º Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente composta pelo(a) presidente e pelo(a) vice-presidente do 

Conselho Municipal de Assistência Social e pelos(as) conselheiros(as): 

 

I – Representantes da Sociedade Civil: 

Manoel José de Souza 

João Batista do Nascimento 

Elsa de Brito Ribeiro 

          Iran José dos Santos Oliveira 

 

II – Representantes do Governo: 

Germano Soares dos Santos 

José Rogério da Silva 

Paula Cristina Gomes 

Germana de Brito Ribeiro 

 

Art. 2º – A Comissão será coordenada pela presidente e pela vice-presidente do 

CMDCA e terá como competência: 

 

I - preparar e acompanhar a operacionalização da 4ª Conferência Municipal; 

 

II - propor e encaminhar para aprovação do Colegiado critérios de definição do 

número de delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, divulgação, 

organização, composição, bem como materiais a serem utilizados durante a 4ª 

Conferência Municipal; 

 

III - organizar e coordenar a 4ª Conferência Municipal; 

 

IV promover a integração com os setores da Secretaria Municipal de Assistência 

Social que tenham interface com o evento, para tratar de assuntos referentes à 

realização da 4ª Conferência Municipal; 

dar suporte técnico-operacional durante o evento; 

 

V - acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas por pessoas e/ou empresas 

contratadas para prestar serviços ou fornecer produtos para a 4ª Conferência 

Municipal; 

 

VI - subsidiar as pessoas para prestar serviços ou fornecer produtos para a 4ª 

Conferência Municipal, por meio de orientações em estrita consonância com as 

deliberações do CMDCA; 

 

VII - manter o Colegiado informado sobre o andamento das providências operacionais, 

programáticas e de sistematização da 4ª Conferência Municipal; 

 

Art. 3º – Para a operacionalização da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente, a Comissão Organizadora contará com apoio do seguinte 

órgão: 

 

I - Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 4º – A Comissão Organizadora poderá contar ainda com colaboradores eventuais 

para auxiliar na realização da 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente. 

 

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais conselheiros, instituições e 

organizações governamentais ou da sociedade civil, da administração pública ou da 

iniciativa privada, prestadoras de serviços da assistência social, bem como consultores 

e convidados. 

 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

GERMANO SOARES DOS SANTOS 

Presidente do CMDCA 

 

 ERRATA DE LEI MUNICIPAL 

ERRATA  

LEI MUNICIPAL Nº 1.067/2021 

 

Considerando o erro material na numeração da Lei Municipal nº 1.067/2021, 

publicada na Edição nº 013/2022 do Semanário Oficial do Município de Areia/PB, 

que dispõe sobre o reajuste do piso salarial profissional para os profissionais do 

magistério público da educação básica do Município de Areia/PB, retifica-se a 

referida Lei nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.067/2021 

 

LEIA-SE: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.067/2022 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 14 de 

novembro de 2022. 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita  
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ERRATA  

LEI MUNICIPAL Nº 1.087/2022 

 

Considerando o erro material do conteúdo da Lei Municipal nº 1.087/2022, publicada 

na Edição nº 044/2022 do Semanário Oficial do Município de Areia/PB, que cria o 

conselho municipal de políticas públicas sobre drogas e dá outras providências, 

retifica-se a referida Lei nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

Art. 1º Fica denominada Marcolino Gouveia a passarela localizada na Rua Padre 

Chacon, Bairro Frei Damião, no Município de Areia/PB. 

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

disposições em contrário. 

LEIA-SE:  

Art. 1º Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, no nível de direção superior, o Conselho Municipal de Políticas 

Públicas sobre Drogas, órgão colegiado de caráter consultivo, normativo, deliberativo 

e fiscalizador, de composição paritária. 

Art. 2º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas tem por finalidade 

exercer papel consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador, incluindo a proposição 

de diretrizes para ações voltadas à prevenção, tratamento, recuperação e (ré)inserção 

social, redução dos danos sociais e à saúde, redução da oferta e estudos, pesquisas e 

avaliações sobre drogas, no âmbito do município. 

Art. 3º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas possui as seguintes 

atribuições: 

I – Propor realinhamentos na Política Municipal sobre Drogas à luz dos interesses da 

sociedade e segundo diretrizes das Políticas Públicas sobre Drogas; 

II – Promover a orientação estratégica global e definir prioridades para as atividades 

de prevenção, tratamento, (ré)inserção social, redução dos dados sociais e à saúde, 

redução da oferta e da demanda de drogas no município e estudos, pesquisas e 

avaliações pertinentes à temática; 

III – Dispor sobre a organização do Sistema Municipal sobre Drogas; 

IV – Dispor sobre sua estruturação e o seu funcionamento, mediante elaboração de 

Regimento Interno, autorizando, de acordo com a necessidade, a criação de Câmaras 

Técnicas; 

V – Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Políticas 

Públicas sobre Drogas e o desempenho dos planos e programas decorrentes da 

Política Municipal sobre Drogas; 

VI – Promover a integração dos órgãos e entidades do Sistema Municipal sobre 

Drogas; 

VII –Aprovar o Regimento Interno do Conselho, assim como os pedidos de alteração 

dos regimentos das Comissões; 

VIII –Aprovar a Política Pública Municipal sobre Drogas; 

IX – Fomentar pesquisas e levantamentos sobre os aspectos de saúde, educacionais, 

sociais, culturais e econômicos decorrentes do consumo e da oferta de substâncias 

psicoativas lícitas e ilícitas, que propiciem uma análise capaz de nortear as políticas 

públicas na área de drogas do Município; 

X – Fomentar a articulação e a intersetorialidade das diferentes políticas públicas 

existentes no território; 

XI – Realizar o diagnóstico situacional do Município e planejar políticas públicas que 

prezem pelo respeito à dignidade humana e pelas diretrizes da Polícia Nacional e 

Estadual sobre Drogas. 

Parágrafo Único. Constituem atividades de redução da demanda e da oferta de 

drogas a integração dos diferentes eixos da política sobre drogas, abrangendo-se todas 

as ações referentes à prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas lícitas e 

ilícitas, bem como àquelas relacionadas ao tratamento, redução de danos, reinserção 

social e estudos, pesquisas e avaliações sobre a temática. 

 

Art. 4º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será composto por 

08 (oito) membros, dos quais 50% (cinquenta por cento) serão representantes do 

Poder Público e 50% (cinquenta por cento) serão representantes de entidades não 

governamentais. 

 

Parágrafo Único. Cada vaga será representada por um membro titular e um membro 

suplente. 

 

Art. 5º A representação do Poder Público será composta da seguinte forma  

I – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Assistência Social; 

II – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Educação; 

III – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Juventude, Esporte e 

Lazer; 
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IV – Um membro titular e um membro suplente da Secretaria de Saúde. 

 

Art. 6º A representação entidades não governamentais será composta da seguinte 

forma: 

I – Um membro titular e um membro suplente da instituição religiosa; 

II – Um membro titular e um membro suplente dos Bombeiros Voluntários; 

III – Um membro titular e um membro suplente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais; 

IV – Um membro titular e um membro suplente da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE. 

Art. 7º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas poderá convidar 

para participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a voto, representantes 

de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja considerada 

importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por seus conhecimentos e 

experiências profissionais, possam contribuir para a discussão das matérias em 

exame. 

Art. 8º Os membros das entidades não governamentais e seus respectivos suplentes 

não poderão ser destituídos, no período do mandato, salvo por razões que motivem a 

deliberação da maioria qualificada por 2/3 (dois terços) do Conselho. 

Art. 9º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas reunir-se-á 

ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente 

ou a requerimento da maioria de seus membros.  

Parágrafo Único. Os critérios para convocação de reunião e forma de organização 

das Câmaras Técnicas serão definidos em Regimento Interno. 

Art. 10 Os membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e 

seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 

Art. 11 Os membros representantes do Poder Público poderão ser reconduzidos para 

mandato sucessivo, desde que não exceda quatro anos seguidos. 

Art. 12 O mandato dos membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas será de dois anos, permitida uma recondução. 

Art. 13 O desempenho da função de membro do Conselho Municipal de Políticas 

Públicas sobre Drogas será considerado serviço relevante prestado ao Município, com 

seu exercício prioritário, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que 

determinadas pelas atividades próprias do Conselho, não fazendo jus a qualquer 

remuneração ou percepção de gratificação em virtude desta atuação. 

Parágrafo único. O Município está autorizado a arcar com os custos de 

deslocamento, alimentação e permanência dos conselheiros, quando necessário e   

justificado, que não importem em remuneração ou gratificação pelas atividades 

exercidas, cujos valores não poderão exceder ao dos servidores municipais. 

Art. 14 As deliberações do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

serão tomadas por maioria simples, estando presentes a maioria absoluta de membros 

do Conselho. 

Art. 15 Todas as reuniões do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

serão sempre abertas à participação de quaisquer interessados. 

Art. 16 Ao Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 

compete: 

I – Representar o Conselho junto às autoridades, órgãos e entidades; 

II – Dirigir as atividades do Conselho; 

III – Convocar e presidir as sessões do Conselho; 

IV – Proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho. 

Art. 17 O Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será 

substituído em suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente do Conselho, e na 

ausência simultânea de ambos presidirá o Conselho o seu conselheiro mais antigo em 

tempo de participação no colegiado. 

Art. 18 A Presidência do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas terá 

alternância em sua gestão, sendo um mandato presidido por um representante do 

poder público e outro por um representante da sociedade civil organizada. 

Art. 19 Ao Secretário-Executivo do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas compete: 

I – Providenciar a convocação, organizar e secretariar as sessões do Conselho; 

II – Elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às sessões do Conselho para 

deliberação; 

III – manter um sistema de informação sobre os processos e assuntos de interesse do 

Conselho; 
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IV – Organizar e manter a guarda de papéis e documentos do Conselho; 

V – Exercer outras funções correlatas aos objetivos do Conselho. 

Art. 20 O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Executivo do Conselho 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas serão eleitos por maioria qualificada. 

As eleições gerais estarão dispostas no Regimento Interno. 

Art. 21 A Secretaria Municipal de Assistência Social prestará todo o apoio técnico, 

administrativo e de infraestrutura, necessários ao pleno funcionamento do Conselho 

Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. 

Art. 22 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas deverá ser 

instalado em local destinado pelo município, incumbindo à Secretaria Municipal de 

Assistência Social adotar as providências para tanto. 

Art. 23 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos à 

02 de junho de 2022, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA, Estado da Paraíba, 14 de 

novembro de 2022. 

 

SILVIA CÉSAR FARIAS DA CUNHA LIMA 

Prefeita 
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