
Ano XXII - Edição nº 042 – segunda-feira – 01 de março de 2021 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PORTARIA Nº 073/2021 

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, 

    RESOLVE: 
EXONERAR o(a) Senhor(a) MIGUEL ARCANJO SILVA BERNARDINO, do Cargo em Comissão de assessor especial II 

com lotação na Secretaria de Infraestrutura a partir desta data.      
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO PREFEITO 
EM 01 DE MARÇO DE 2021         

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 

 

 

 

 
                                                                                              Autenticação 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Terceiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 00037/2020. Objeto: prorrogação por mais 60 (sessenta) dias a vigência do 
Contrato, celebrado inicialmente entre as partes objetivando executar serviços na Construção de uma Praça Pública neste 
Município. Contratante: Prefeitura Municipal de Serraria – Petrônio de Freitas Silva - Prefeito. Contratado: CONSTRUTORA E 
LOCADORA ALEXANDRE LTDA, CNPJ n° 17.490.708/0001-70 -representante: Cicero Alexandre Gomes. Justificativa: Devido a 
pandemia do COVID-19, o fornecimento de alguns insumos imprescindível foi afetado, levando-se a atrasos nas entregas de tais 
produtos, conforme Justificativa Técnica fornecida pela Engenheira Fiscalizadora desta Prefeitura, e ainda, Parecer Jurídico. 
Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterag6es posteriores. Data Termo Aditivo: 01/03/2021. Nova vigência do contrato com 3° Termo 
Aditivo: 02/05/2021 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 

 

 

 

 
                                                                                              Autenticação 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2021               SERRARIA, 12 DE MARÇO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO 
PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde classificou, em 11 de março de 2020, a Infecção Humana pelo 
Coronavírus (COVID-19), como pandemia mundial; 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais anteriores, bem como em continuidade a todos os esforços que 
a Prefeitura vem empreendendo no combate à propagação do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual Nº 41.086 de 09 de Março de 2021 que, em sua 20ª avaliação 
ocorrida em 08/03/2021, classificou o município de Serraria com bandeira laranja, na matriz analítica do “novo normal PB”,  

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 
10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados; 

CONSIDERANDO, finalmente, o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a 
necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do COVID-19 em nosso município; 

DECRETA: 
Art. 1º. Fica determinada, em caráter extraordinário, no período compreendido entre 11 de março a 26 de março de 

2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas do dia seguinte, no âmbito do 
Município de Serraria, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020. 

Parágrafo único – Durante o período citado no caput os deslocamentos só devem ser realizados para o exercício de 
atividades essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se 
comprove a veracidade da justificativa apresentada.  

Art. 2º. No período compreendido entre 11 de março e 26 de março de 2021, os bares, restaurantes, lanchonetes, 
lojas de conveniência e estabelecimentos similares ficam proibidos de funcionar com atendimento nas suas dependências das 
16:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte. 

§ 1º. No período citado no caput o funcionamento através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes 
(takeaway) só poderá ocorrer entre 06:00 horas e 22:00 horas.  

§ 2º. O horário de funcionamento estabelecido no caput deste artigo não se aplica a restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados 
exclusivamente aos hóspedes com a devida comprovação dessa condição. 

Art. 3º. No período compreendido entre 11 de março de 2021 a 26 de março de 2021, de acordo com o Plano Novo 
Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão 
funcionar das 09:00 horas até as 17:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observadas todas as normas 
de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.  

Art. 4º. De acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, poderão funcionar 
também, observando todos os protocolos elaborados pela Secretária Estadual 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 e observando todas as normas de distanciamento 
social, das 09:00 horas até 17:00 horas;  

II – academias, até 21:00 horas;  
III – escolinhas de esporte destinadas a crianças e adolescentes, até 21:00 horas;  
IV – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;  
V – hotéis, pousadas e similares;  
VI – construção civil, observado o horário estabelecido no art. 3º;  
Art. 5º. A feira livre do município continuará ocorrendo apenas aos domingos, podendo comercializar seus produtos 

exclusivamente os comerciantes domiciliados em Serraria.  
Art. 6º. De acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020 fica suspensa a 

realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais. 
§ 1º. A vedação tratada no caput não se aplica a atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e 

quaisquer cerimônias religiosas pela internet ou por outros veículos de comunicação, realizadas em igrejas, templos ou demais 
locais destacados para este fim, com restrição de presença apenas aos ministros e oficiais religiosos, músicos e o correspondente 
pessoal de apoio técnico.  

§ 2º. A vedação contida no caput não impede o funcionamento das igrejas e templos para as ações de assistência 
social e espiritual, desde que realizadas sem aglomeração de pessoas e observadas todas as normas sanitárias vigentes.  

Art. 7º. Fica prorrogada até ulterior deliberação a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas das redes 
públicas estadual e municipais, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 
41.010, de fevereiro de 2021.  

Parágrafo único – As escolas e instituições privadas do ensino fundamental e do ensino infantil poderão funcionar 
em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a escolha dos pais e responsáveis, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro 
de 2021. 



Art. 8º. A Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária municipal, auxiliará as forças policiais estaduais e o 
PROCON estadual na 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 novo coronavírus (COVID-19).  

 
Art. 9º. 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 e, em sendo constatada qualquer 
infração ao disposto neste artigo, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias, 
conforme estabelece o Decreto Estadual Nº 41.086 de 09 de março de 2021.  

§ 1º - O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

§ 2º - Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 4º, poderão aplicar as penalidades tratadas 
nesse artigo.  

§ 3º - 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. 10. 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 avaliação do Plano Novo Normal.  

Art. 11.  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Leia-se, Divulgue-se e Cumpra-se.      

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 

 

 

 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
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Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 
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PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
LEI Nº 593/2021                                                 SERRARIA, 17 DE MARÇO DE 2021.                                      

INSTITUI O PROGRAMA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica criado o Programa Municipal de Práticas Restaurativas nas Escolas, que consiste na implantação das 
Práticas de Resolução Consensual de Conflitos nas escolas, garantindo a observância dos direitos, promovendo igualdades e educando 
para relações pacíficas. 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei são adotados os seguintes conceitos: 

I. Justiça Restaurativa - o conjunto de práticas e atos conduzidos em âmbito pedagógico, no caso, por meio de um 
movimento conciliatório entre as partes, que privilegia o diálogo entre elas e os demais membros da comunidade escolar, com 
participação coletiva e ativa na resolução dos conflitos, na reparação do dano e na responsabilização dos envolvidos. Existem 
vários métodos para aplicação das práticas restaurativas como conferências familiares (circular narrativa), mediação 
transformativa, mediação vítima ofensor (Victim Offender Mediation), a conferência (conferencing), os círculos de pacificação 
(Peacemaking Circles), círculos restaurativos (sentencing circles), entre outros; 

II. Círculos de Construção de Paz - um processo da  justiça restaurativa baseada no favorecimento de um 
espaço de diálogo que permite a identificação e a compreensão das causas e necessidades subjacentes ao conflito e a 
busca de sua transformação em uma atmosfera de segurança e respeito; 

III. Círculos Restaurativos - é um procedimento da Justiça Restaurativa que prioriza o diálogo entre os envolvidos na 
relação conflituosa e terceiros atingidos, para que construam de forma conjunta e voluntária a soluções mais adequadas para a 
resolução dos conflitos; 

IV. Facilitadores - pessoas capacitadas para proporcionar e garantir a facilitação do processo circular, respeitando 
seus objetivos e aspectos metodológicos; 

V. Núcleo de Justiça Restaurativa - órgão gestor que coordenará e fomentará as práticas restaurativas no âmbito 
educacional e escolar; 

VI. Centrais de Paz - órgão em unidades escolares destinadas a atender a criança, o adolescente, seu entorno 
familiar e a comunidade escolar recepcionando os princípios e metodologia da Justiça Restaurativa. Visa o atendimento preventivo 
das situações de atos indisciplinares e atos infracionais, e restauração de situações de conflitos já instalados, litígios e atos 
infracionais, de menor potencial ofensivo, em situações cuja menor relevância desaconselhe a judicialização; 

VII. Voluntários - são pessoas físicas, cadastradas e supervisionadas tecnicamente pelo Núcleo de Justiça 
Restaurativa, dedicadas a atuar voluntariamente na pacificação de conflitos.  

Art. 3º. Compete ao Programa Municipal de Práticas Restaurativas os seguintes princípios e objetivos: 
I. Integração interinstitucional e transversalidade com relação ao conjunto das politicas públicas; 
II. Foco na solução autocompositiva e qualificação das relações sociais, dentro e fora das salas, no tratamento 

de conflitos; 
III. Abordagem metodológica dialogal, empática, não persecutória; uso da responsabilização e não da 

culpabilização na reparação de danos; oferta de espaço seguro e protegido que permita o enfrentamento e a resolução do 
conflito; 

IV. Participação direta dos envolvidos, a articulação da rede de proteção à criança e ao adolescente, quando se 
fizer necessário; 

V. Engajamento voluntário, adesão e auto-responsabilização; 
VI. Deliberação por consenso; 
VII. Empoderamento das partes, fortalecimento dos vínculos, construção da coesão do tecido social e do senso de 

pertencimento; 
VIII. Interrupção das espirais conflitivas como forma de prevenir e reverter às cadeias de propagação da violência 

dentro e fora da escola. 
Art. 4º. O Programa de Justiça Restaurativa será executado, de forma cooperativa, pelos seguintes órgãos e 

instâncias: 
I. Núcleo de Justiça Restaurativa 
II. Centrais de Paz. 

Art. 5º. O Núcleo de Justiça Restaurativa será dirigido pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como objetivo 
a coordenação administrativa do programa, sua organização técnica interdisciplinar acompanhamento das práticas restaurativas 
desenvolvidas nas Centrais de Paz. 

Art. 6º. O Núcleo terá um espaço próprio na Secretaria de Educação. O ambiente deve ser adequado e seguro, 
contendo um recinto para as atividades administrativas e um para as reuniões. As salas devem estar equipadas com 
equipamentos de informática (computador, notebook, HD externo, data show e impressora), materiais de expediente e 
consumo, mobiliário e aparelho de ar condicionado. 

Art. 7º. Ao Núcleo de Justiça Restaurativa compete, dentre outras atribuições, a de:  
1. fomentar o uso da justiça restaurativa nas escolas do sistema público de ensino.  



2. formação e seleção de equipe especializada (técnicos, professores, alunos e pessoas da comunidade) para 
atuarem como facilitadores;  

3. garantir que a intervenção dos facilitadores seja realizada com total adequação e qualidade;  
4. capacitar sistematicamente os facilitadores, promovendo trocas de experiências e valores da Justiça Restaurativa; 
5. criar e manter um cadastro de facilitadores;  
6. analisar os problemas e dificuldades na execução da metodologia restaurativa, propondo soluções;  
7. regulamentar e monitorar o processo de inclusão e exclusão dos facilitadores;  
8. promover a integração interinstitucional e transversal com as políticas públicas;  
9. sistematizar os fundamentos teóricos e práticos da Justiça Restaurativa, de modo a tornar mais eficaz a utilização 

desse meio de autocomposição de resolução de conflitos;  
10. intensificar a capacitação de facilitadores da comunidade escolar para que sejam multiplicadores e executores da 

metodologia da Justiça Restaurativa, fazendo com que as escolas pratiquem-na;  
11. orientar as escolas para fazerem as adequações da implantação da Justiça em seus Regimentos Escolares e 

Projeto Político Pedagógico – PPP. 
Art. 8º. O Núcleo de Justiça Restaurativa será estruturado com a participação de um Coordenador Administrativo, 

um Coordenador Técnico, os Coordenadores das Centrais de Paz, outros profissionais da rede de ensino e voluntários, podendo 
ser composto por profissionais de diferentes áreas: assistente social, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, professores de várias 
áreas do conhecimento, advogado, estudantes, pessoas da comunidade, dentre outros, dotados de cursos de formação 
continuada na área de Justiça Restaurativa. 

Art. 9º. O Coordenador Administrativo do Núcleo de Justiça Restaurativa é o profissional que coordenará as rotinas 
administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos organizacionais, sejam estes: materiais, patrimoniais, 
financeiros, tecnológicos ou humanos, além de assessorar os projetos e as Centrais de Paz. Deverá possuir graduação em nível 
superior, experiência em coordenação administrativa e no mínimo conhecimentos básicos na área de Justiça Restaurativa. 

Art. 10. O Coordenador Técnico é o profissional capaz de aplicar pedagogicamente e fazer funcionar, na forma e no 
conteúdo, cada aspecto da justiça restaurativa, de maneira integrada (trabalho multidisciplinar, interdisciplinar ou 
transdisciplinar), com uniformização de diretrizes e princípios. Deverá possuir graduação em nível superior e prática no uso das 
metodologias da Justiça Restaurativa. 

Art. 11. Ao Coordenador Técnico do Núcleo de Justiça Restaurativa compete, dentre outras atribuições: 
1. coordenar os processos de capacitação inicial e continuada da equipe de facilitadores;  
2. fomentar reuniões sistemáticas com os facilitadores de todas as escolas para partilha de saberes; 
3. elaborar relatórios, documentos e estatísticas para respaldar as ações; 
4. auxiliar o empoderamento do indivíduo numa perspectiva não constrangedora/punitiva, mas de elaboração e 

ressignificação;  
5. apoiar o público atendido e seus familiares durante os círculos de Justiça Restaurativa buscando através do 

diálogo facilitar a reflexão acerca de sua inserção no contexto social mais amplo;  
6. promover reuniões da equipe técnica compartilhando saberes;  
7. realizar visitas domiciliares, quando necessário, para obtenção de informações que facilitem a inserção do 

beneficiário e seus familiares, nas políticas públicas cabíveis ou encaminhamento a rede de proteção da criança e do adolescente; 
8. promover rotinas de encontros para discussão e supervisão dos círculos realizados; 
9. organizar o processo seletivo dos facilitadores das escolas e do próprio Núcleo; 
10. promover cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento para os facilitadores do Núcleo e das escolas, e 

Centrais de Paz; 
11. elaborar os instrumentos de trabalho: ficha de cadastro inicial dos participantes, ficha de acompanhamento, 

Termo de encontro e acordo, Termo de acordo, Oficio para encaminhamento da rede, Ficha de controle do pré e pós-circulo;  
12. articulação com a rede de proteção da criança e do adolescente; 
13. outros documentos necessários para acompanhamento e controle. 
Art.12. Compete aos facilitadores, dentre outras atribuições: 
1. facilitar os trabalhos de escuta e diálogo entre  os envolvidos, por meio do uso de técnicas e métodos 

consensuais; 
2. registrar, se for pactuado pelos participantes, os acordos promovidos nos círculos restaurativos; 
3. propor plano de ação com orientações, encaminhamentos e sugestões; 
4. abrir e conduzir a sessão restaurativa, de forma a propiciar um espaço próprio e qualificado em que o 

conflito possa ser compreendido em toda sua amplitude, utilizando-se, para tanto, dos princípios e fundamentos teóricos da 
comunicação não violenta, própria da Justiça Restaurativa;  

5. cumprir o Código de Ética dos Facilitadores. 
Art. 13. Os servidores públicos que atuarem no Núcleo de Justiça Restaurativa e nas Centrais de Paz terão a 

compensação de sua carga horária pelos trabalhos realizados no desempenho de suas atividades na Justiça Restaurativa. 
Art. 14. As Centrais de Paz serão compostas por uma coordenação técnica interdisciplinar definida pedagógica por 

unidade escolar, devendo contar obrigatoriamente com a participação do Conselho Escolar. 
Art. 15. Em cada escola deve ser implantada uma Central de Paz, sujeita aos critérios e condições definidas pelo 

Núcleo de Justiça Restaurativa. 
Art. 16. O Município poderá firmar convênios para acompanhamento e desenvolvimento do programa de Justiça 

Restaurativa de acordo com a conveniência e oportunidade, atendidas a premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da 
legislação aplicável à espécie. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 
 

LEI Nº 594/2021                                                                                                                                       SERRARIA, 17 DE MARÇO DE 2021.                                      
RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 
COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS; MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador nº 
6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando 
precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público 
relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.  



Art. 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.  
Art. 3º. O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica.  
Art. 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei 

Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade.  
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.  

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 

Última Página do DOM nº 055 – quinta-feira – 18 de março de 2021. 

 

PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 
 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
 

PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
LEI Nº 595/2021                                                 SERRARIA, 17 DE MARÇO DE 2021.                                      

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDEB COM   FUNDAMENTO NA LEI 
FEDERAL Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020, ALTERANDO AS LEI MUNICIPAIS 440/2007 E Nº 
479/2011. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

SEÇÃO I 
DOS CRITÉRIOS DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB 

Art. 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB) é constituído por 9(nove) membros titulares, 
acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados: 

a) 2(dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1(um) da Secretaria Municipal de 
Educação; 

b) 1(um) representante dos professores da educação básica pública; 
c) 1(um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1(um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas; 
e) 2(dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
f) 2(dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de 

estudantes secundaristas ou equivalente. 
§ 1º Integrarão ainda os Conselhos Municipais dos Fundos, quando houver: 
I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); 
II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus 

pares; 
III - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 
IV - 1 (um) representante das escolas do campo; 
§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput e no § 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no 

§ 5º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma: 
I - nos caso da representação do órgão municipal e das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes; 
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou 

entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares; 
III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria; 
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a 

participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da 
Administração da localidade a título oneroso. 

§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo: 
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho; 
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital; 
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos; 
V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da 

localidade a título oneroso. 
§ 4º Indicados os conselheiros, na forma dos incisos I, II, III e IV do § 2º deste artigo, a Secretaria de Educação 

designará os integrantes do conselho previsto no inciso I do caput deste artigo, e o Poder Executivo competente designará os 
integrantes dos conselhos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo. 

§ 5º São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o caput deste artigo: 
I - titulares dos cargos de Prefeito, de Vice-Prefeito, e de Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à 

administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro 
grau, desses profissionais; 

III - estudantes que não sejam emancipados; 
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que: 
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder 

Executivo gestor dos recursos; ou 
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo Municipal em que atuam os respectivos conselhos. 
§ 6º O presidente dos conselhos previstos no caput deste artigo será eleito por seus pares em reunião do colegiado, 

sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município. 
§ 7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos: 
I - não é remunerada; 
II - é considerada atividade de relevante interesse social; 
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 

exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; 



IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas 
públicas, no curso do mandato: 

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento 
de ensino em que atuam; 

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho; 
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual 

tenha sido designado; 
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do 

mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. 
§ 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento 

social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos 
definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. 

§ 9º O mandato dos membros dos conselhos do FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o 
próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. 

§ 10 excepcionalmente, os novos conselheiros que se constituírem para esse primeiro mandato permanecerão no 
cargo até 31 de dezembro de 2022. Passado esse período, os próximos mandados obedecerão ao prazo estipulado no parágrafo 
anterior  

§ 11 Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as 
reuniões do conselho com direito a voz. 

§ 12 O Município disponibilizará em sua página (site) na internet informações atualizadas sobre a composição e o 
funcionamento dos respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos: 

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; 
II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho; 
III - atas de reuniões; 
IV - relatórios e pareceres; 
V - outros documentos produzidos pelo conselho. 
§ 13 Os conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu presidente. 

SECÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB 

Art. 2º. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, perante o governo, no âmbito do Município, pelo conselho instituído e que deverão sempre que julgarem 
conveniente: 

I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos 
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet; 

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor 
equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a 
autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a 
resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a: 

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo; 
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na 

educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados; 
c) convênios com as instituições a que se refere o art. 7º da Lei 14.113/2020; (instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos); 
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções; 
IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes: 
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo; 
b) a adequação do serviço de transporte escolar; 
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim. 
§ 1º Aos conselhos incumbe, ainda: 
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/2020;  
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas 

respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos; 

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, 
ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca 
da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. 

§ 2º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e 
serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. 

§ 3º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município garantir 
infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos.  

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições das leis anteriores. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
DECRETO MUNICIPAL Nº 08/2021               SERRARIA,  22 DE MARÇO DE 2021. 

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DE DESASTRE 
NATURAL PROVOCADO PELO SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE SERRARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Orgânica Municipal, e  

CONSIDERANDO a situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada pela Lei 
(Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);  

CONSIDERANDO que, no dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou estado de 
pandemia em decorrência da Infecção Humana (COVID-19) pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). 

CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação financeiros já empreendidos para ajustar as contas municipais, 
em virtude de se manter a prestação dos serviços públicos e de adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento da 
grave situação de saúde pública; 

CONSIDERANDO o Art. 65 da  Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
CONSIDERANDO que em 20 de março de 2021 o ESTADO DA PARAÍBA publicou o DECRETO 41.112 de 19 de março 

de 2020 prorrogando o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo território estadual, para fins do art. 65 da LRF; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações articuladas por parte do Poder Executivo Municipal com as 

outras instancias de Governo para superar e aplacar os danos e prejuízos provocados pela ocorrência de casos de coronavírus; 
D E C R E T A: 
Art. 1º. Fica declarado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRARIA para fins de aplicação do art. 

65 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do 
novo coronavírus (Sars-Cov-02), cujos efeitos se estenderão até o término dos efeitos do Decreto Estadual n.º 41.112 de 19 de 
março de 2021, podendo ser prorrogados ou revogados, a rigor do interesse público. 

Art. 2º. Este Decreto tem a finalidade de promover ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e 
recuperação frente à pandemia do novo coronavírus causador da doença denominada COVID-19. 

Art. 3º. O Estado de Calamidade Pública, autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias à 
imediata resposta por parte do Poder Público à situação vigente:  

I - nos casos de efetiva demonstração de urgência, as aquisições de bens e serviços podem ser feitas com dispensa de 
procedimentos licitatórios, autorizando a assunção de despesas com flexibilidade às normas de empenho orçamentário;  

II - a requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, 
desde que sejam estrita e efetivamente necessárias a minorar o grave e iminente perigo público, observadas as demais 
formalidades legais. 

Art. 4º. Ficam mantidas as demais medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Sars-Cov-2) adotadas pelos 
Decretos Municipais anteriormente editados. 

Art. 5º. O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem oficial enviada à Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba, o reconhecimento do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio 
de 2000. 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. 
Leia-se, Divulgue-se e Cumpra-se. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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PRESERVE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ELE É SUA IDENTIDADE CULTURAL. 

 
                                                                                              Autenticação 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/LRF-Lc-n-101-de-04-de-Maio-de-2000#art-65


Ano XXII - Edição nº 058 – terça-feira – 23 de março de 2021 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva** 
DECRETO MUNICIPAL Nº   09/2021         SERRARIA,22 de março de 2021 
                                                           Nomeia  Membros Titulares e  Suplentes 

                                                         do Conselho Municipal de Alimentação 
                                    Escolar – CAE de Serraria 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais 
que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, especialmente pela Lei  Federal 11.947/2009 C/C Resolução FNDE Nº 
38/2009 de 16 de Julho de 2009. 

CONSIDERANDO que o Decreto nº07/2017 nomeia os Conselheiros titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Alimentação escolar – CAE, com mandato previsto até  março de 2021 

RESOLVE: 
ART. 1º - Nomear  os Conselheiros titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Alimentação escolar – CAE, 

para um mandato de (04) anos, a contar desta data, conforme determina o artigo, 3º da LEI  Municipal nº 316/1997, de 21 de 
fevereiro de 1997.  
Nomeação de Conselheiros Titulares e suplentes para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

I. Representantes do Poder Executivo Municipal 

 Titular: Robson Guilherme da Silva -CPF: Nº 048.324.284-54 

 Suplente: Josefa Maria Costa - CPF: Nº 023.043.314-67 
II. Representantes do Seguimento da Área da Educação 

 Titular: Marinalva Lira de Sousa - CPF: Nº 525.679.744-15 

 Suplente: Adriana de Oliveira da Silva Alves - CPF: Nº 087.950.894-09 

 Titular: Laíse Carvalho Cesar e Melo - CPF:Nº501.342.054-72 

 Suplente:Gilma de Oliveira Mendes da Silva- CPF: Nº 048.812.564-24 
III. Representante dos Pais de Aluno 

Titular: Elisa Oliveira da Silva -CPF: Nº 033.678.714-60 
Suplente: Gelma Cardoso de Araújo - CPF: Nº 674.586.374-04 
Titular :Maria de Fatima Vieira Barbosa - CPF: Nº 893.380.144-87 
Suplente:Marinalva das Neves da Silva Martins - CPF: Nº 991.960.774-68 

IV. Representantes da Sociedade Civil  
Titular: João Batista Pinheiro de Andrade – CPF: Nº 034.079.914-52 
Suplente:Júlio Cesar do Patrocínio – CPF: Nº 062.563.144-76 

Titular: Rosilene Alves da Silva – CPF: Nº 040.697.214-10 
Suplente: Antônio Bezerra da Silva – CPF: Nº 048.646.504-70  

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 

 

 

 

 

 

Não há Demandas a Publicar. 

 

 

 

 

 

 

Última Página do DOM nº 060 – quinta-feira – 25 de março de 2021. 

 

 

 

 

PAGAR OS SEUS IMPOSTOS EM DIA É DEVER DE TODO CIDADÃO. 

 

 

 

MANTENHA SUA CIDADE SEMPRE LIMPA. 
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Ano XXII - Edição nº 061 – sexta-feira – 26 de março de 2021 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
PORTARIA Nº 075/2021 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SERRARIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com as Leis Federal nº 14.113/2020 e a Lei Municipal 595/2021: 
RESOLVE: 
ART. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – no âmbito do Município de 
Serraria/PB, por um período de mandato do dia 01 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2022, como preceitua a Lei Federal nº 
14.113/2020 e a Lei Municipal nº 595/2021, como sendo: 
1. Representante do Poder Executivo Municipal: 

 TITULAR: Maricélio dos Santos Batista ..........................CPF:  069.699.404-62 

 SUPLENTE: Josefa Maria Costa......................................CPF: 023.043.314-67 
2. Representante da Secretaria de Educação: 

 TITULAR:   Gilma de Oliveira Mendes da Silva...............CPF: 048.812.564-24 

 SUPLENTE: Laíse Carvalho Cesar e Melo......................CPF: 501.342.054.72 
3.  Representante dos Professores das Escolas Públicas: 

 TITULAR:  Ana Regina Ferreira dos Santos.....................CPF: 458.050.674-04 

 SUPLENTE: Rosa Maria de Lima Silva.............................CPF: 030.860.524-14    
4. Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais: 
 TITULAR: Maria Marilene Santos de Souza......................CPF: 051.038.764-00  

 SUPLENTE: Maria Elisabeth Oliveira dos Santos.............CPF: 928.681.344-91     
5.  Representantes dos Servidores Técnico Administrativo do Poder Público Municipal: 

 TITULAR: Maria Josenilda Moreira da Silva.................CPF: 536.915.984-04 

 SUPLENTE: Jandilene dos Anjos Santos Cassiano.....CPF: 039.096.734-30 
6.  Representantes dos Pais de alunos da Escolas Públicas Municipais: 

 TITULAR: Ana Lúcia do Nascimento dos Santos..........CPF: 046.807.774-00 

 SUPLENTE:  Maria Aparecida Silva..............................CPF: 052.616.164-76 

 TITULAR: Adeliane Mendes da Silva........................... CPF: 085.186.304-36 

 SUPLENTE: Divanira Silva Felix...................................CPF: 052.616.254-67 
7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública: 

 TITULAR: Josélia Oliveira de Lira................................CPF: 111.460.094-61 

 SUPLENTE: Marinalva Alves Zones............................CPF: 075.190.064-84 
8. Representantes dos Estudantes Secundaristas: 

 TITULAR: Marcio Fidelis da Silva...............................CPF: 136.693.084-31 

 SUPLENTE: Flavio da Costa Souza...........................CPF: 102.214.514-20 
9. Representante do Conselho Municipal de Educação 

 TITULAR: Rosilda dos Santos....................................CPF: 525.679.824-34 

 SUPLENTE: Maria de Fatima Vieira Barbosa............CPF:  893.380.144-87 
10. Representantes do Conselho Tutelar: 

 TITULAR: Elane Cristina Santos de Lima..................CPF: 087.180.884-65 

 SUPLENTE: Antônio Sandro da Cruz........................CPF: 054.153.824-10 
ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO PREFEITO 

EM 26 DE MARÇO DE 2021 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pela Lei no 297/93 de 21/09/93, alterado pela Lei Municipal nº 380/2002. 

***Administração: Petrônio de Freitas Silva*** 
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