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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
ATOS DO PREFEITO 

DECRETO Nº 024/2020  

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 
DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº09/2020 DO ESTADO DE 
CALAMIDADE EM RAZÃO DA 
CRISE DE SAUDE PUBLICA 
DECORRENTE DA PANDEMIA DO 
CORONAVIRUS (COVID-19) E 
SUAS REPERCUSSÕES NAS 
FINANÇAS PUBLICAS DO 
MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-
PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal.  

 
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, decretado pelo Ministério da Saúde por meio da 

Portaria nº. 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação 

global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos 

do Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;  

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19), 

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 (COVID-19) definida 

pela Organização Mundial de Saúde;  

CONSIDERANDO que é crescente o número de novos casos de 

contaminação e mortes ocasionados pelo novo Coronavírus em todo 

território brasileiro, o que enseja a adoção de medidas rígidas e eficazes 

de prevenção e controle; 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação do COVID 

– 19 dentro do Município de Alagoa Nova-PB como objetivo de priorizar 

as atividades essenciais e adotar medidas de prevenção e preservar a Saúde 

Pública;  

CONSIDERANDO as suas repercussões nas finanças públicas em 

âmbito nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao enviar 

a Mensagem nº. 93/2020 ao Congresso Nacional, para os fins do art. 65 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), aprovada pela Câmara dos Deputados, em 18 

de março de 2020, e pelo Senado Federal, em 20 de março de 2020, 

reconhecendo a existência de calamidade pública relativamente à União;  

CONSIDERANDO a mesma ação pelo Decreto Estadual nº. 40.134, de 

20 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo 

o território do Estado da Paraíba, para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos 

públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

aludida pandemia, bem como indiscutível queda na arrecadação de 

receitas próprias e nos valores dos repasses efetuados pela União Federal 

e pelo Governo do Estado da Paraíba; 

 CONSIDERANDO todos os esforços de contenção de despesas que 

irão ser implementados 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; e  

CONSIDERANDO o agravamento da crise econômica no Estado da 

Paraíba e em todo o Brasil, com fechamento dos estabelecimentos 

comerciais, industriais e de lazer, gerando queda na arrecadação e 

aumento da necessidade das pessoas em vulnerabilidade social, 

necessitando de ainda mais presença do Poder Público;  

RESOLVE 

 

Art. 1º Fica prorrogado ate 31 de dezembro de 2020 o Decreto Municipal 

nº 09/2020 do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pela 

Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 258/2020 para 

os fins exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 

de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia 

do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas do 

Município de Alagoa Nova-PB, já que haverá aumento de gastos públicos 

e queda na arrecadação de receitas próprias e nos valores dos repasses 

efetuados pela União Federal e pelo Governo do Estado da Paraíba.  

 

Parágrafo Único. Os efeitos de reconhecimento da ocorrência do 
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Estado de Calamidade Pública perdurarão durante o período estabelecido 
no Decreto Municipal ou até 31 de dezembro de 2020, nos termos do 
Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, aprovado pelo 
Congresso Nacional. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Alagoa Nova, 03 de agosto de 2020 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

DECRETO Nº 027/2020  

 

DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS 
MEDIDAS ANTERIORMENTE 
ESTABELECIDAS, PARA FUNCIONAMENTO 
DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E 
INDIRETA E O SETOR ECONÔMICO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal e no art. 59, inciso V da Lei Orgânica Municipal.  

CONSIDERANDO que o Município de Alagoa Nova-PB, desde do dia 
29 de junho do corrente, está avaliado pelo o Estado da Paraíba na bandeira 
amarela; 

CONSIDERANDO que o o Município de Alagoa Nova-PB está em 
estabilidade com número de casos de contaminação e mortes ocasionados 
pelo novo Coronavírus, o que enseja a adoção de medidas de flexibilização;  

CONSIDERANDO que é imprescindível a manutenção das medidas já 
determinadas e que se faz necessário a adoção de novas formas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação do novo Coronavírus no âmbito do 
Município de Alagoa Nova, notadamente através da aglomeração de 
pessoas;  

CONSIDERANDO Decreto Estadual nº 40.304 de 12 de junho de 
2020que “Dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal Paraíba, de 
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta, bem como sobre recomendações aos municípios e ao 
setor privado estadual.” 

CONSIDERANDO as decisões tomadas pelo COMITÊ MUNICIPAL 
DE GESTÃO DE CRISE em reuniões realizadas no mês de agosto; 

RESOLVE 

Art. 1º Estabelece o retorno das atividades administrativas da 

Administração Pública Municipal, a partir do dia 01 de setembro de 2020 

observados os protocolos de funcionamento específicos de cada setor, e as 

seguintes condições: 

§ 1º Fica mantido o atendimento ao público dos setores administrativos da 

Municipalidade, em jornada reduzida das 08h00min às 13h00min, 

mediante entrada controlada de frequentadores. A obrigatoriedade do uso 

de máscara nas repartições públicas, de que trata este artigo, perdurará 

enquanto vigorar o estado de emergência declarado no Decreto Municipal 

nº 003, de 17 de março de 2020.  

§ 2º As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras atividades que 

envolvam aglomerações de pessoas poderão ser realizadas 

presencialmente, desde atendam as medidas sanitárias vigentes. 

§3º Os órgãos e as atividades da administração pública municipal direta e 

indireta deverão adotar ainda, para fins de prevenção da transmissão do 

COVID-19, as seguintes medidas: 

I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas 

abertas, sempre que possível; 

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores; 

IV – manter à disposição e em local estratégico álcool 70% para a utilização 

dos usuários e o próprio servidor municipal; 

Art. 2º Fica prorrogada a suspensão das aulas da Rede Municipal de 

Ensino, Creches, bem como o funcionamento de Bibliotecas, as atividades 

realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

enquanto vigorar o estado de emergência declarado no Decreto nº 003, de 

17 de março de 2020.  

Parágrafo Único - Os gestores e responsáveis das escolas devem manter 

o acompanhamento de suas unidades escolares nesse período de recesso. 

E os vigilantes deverão manter suas atividades nas unidades, uma vez que 

desempenham papel fundamental na segurança das escolas que contam 

com a presença desse profissional. 

Art. 3º Fica autorizado o retorno das atividades das Bandas Municipais, 

mantendo-se a utilização de máscaras e o afastamento, como já 

determinado no presente decreto, e ainda com a esterilização constante 

dos instrumentos mediante a utilização de álcool 70%, sendo vedada a 

troca dos instrumentos durante os ensaios. 

Art. 4º Fica liberado o funcionamento das atividades a seguir elencadas, 

obedecendo às condições estabelecidas neste Decreto e as normas e 

determinações dos órgãos de vigilância sanitária para a prevenção e o 

combate ao Coronavírus.  

I. O Mercado Público, com distanciamento entre os clientes de 2 

metros e mantendo à disposição e em local estratégico álcool 70% 

para a utilização dos clientes e o próprio vendedor; 

II. O retorno integral da Feira Livre Municipal, com distanciamento 

entre os clientes de 2 metros e mantendo à disposição e em local 

estratégico álcool 70% para a utilização dos clientes e o próprio 

vendedor 

III. academias de esportes e ginástica, centro esportivos e campos de 

futebol, após apresentarem plano de abertura para ser avaliado 

pelo Comitê de Gestão de Crise e assinarem o Termo de 

Responsabilidade, ficando vedado a realização de torneios e 
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campeonatos; 

Art. 5º Permanecem fechados os estabelecimentos como: casas de festas ou 
de espetáculos, shows artisticos e congêneres, ou quaisquer 
estabelecimentos de entretenimento de ambiente fechado ou aberto. 

Art. 6º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de 
proteção facial, em todos os espaços públicos, em transporte público 
coletivo e estabelecimentos comerciais, em todo o território municipal, 
ainda que produzida de forma artesanal ou caseira.  

§ 1º A obrigatoriedade do uso de máscara, de que trata este artigo, 
perdurará enquanto vigorar o estado de emergência no Município 
declarado no Decreto nº 003, de 17 de março de 2020.  

§ 2º O descumprimento do disposto no caput deste artigo ensejará 
aplicação de multa para as empresas de transporte coletivo, no valor de R$ 
100,00 (cem reais) por cada pessoa encontrada sem máscara no interior 
dos veículos de transporte público, sem prejuízo da apuração de ilícitos 
criminais, decorrentes de infração à medida sanitária preventiva (art. 268 
do Código Penal) e de desobediência (art. 330 do Código Penal). 

§ 3º Os recursos provenientes das multas aplicadas por descumprimento 
das normas deste decreto serão destinados às medidas de combate ao novo 
coronavírus (COVID-19). 

 Art. 7º A Secretaria Municipal de Saúde manterá monitoramento da 
evolução da pandemia da COVID-19 no Município, em especial dos 
efeitos da suspensão gradual e regionalizada de restrições de serviços e 
atividades nas condições estruturais e epidemiológicas, podendo elaborar 
novas recomendações a qualquer tempo. 

Art. 8º A infração a quaisquer dos dispositivos desta normativa acarretará 

cassação de alvará de funcionamento e interdição imediata do 

estabelecimento, com encaminhamento do auto de infração para os órgãos 

de fiscalização para a devida apuração. 

Art. 9º As condições epidemiológicas e estruturais no Município serão 
analisadas juntamente com o Comitê de Gestão de Crise em intervalos de 
15 dias, tendo como parâmetros de aferição a taxa de obediência ao 
isolamento, taxa de progressão de casos novos, taxa de letalidade e a taxa 
de ocupação hospitalar. 

Art. 10 Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 

função do cenário epidemiológico do Estado.  

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Alagoa Nova, 31 de agosto de 2020 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 
 
 
PORTARIA Nº 036/2020 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 
do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 
 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) ADÃO ERMIRIO DA SILVA, efetivo(a) no 

cargo de eletricista, matrícula funcional nº. 0851, portador do RG nº. 

280.539 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 270.648.084-04, a partir de 14 

de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
PORTARIA Nº 037/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA, 

efetivo(a) no cargo de agente comunitário de saúde, matrícula funcional nº. 

01020, portadora do RG nº. 1.849.419 SSP/PB e inscrita no CPF sob o nº 

839.131.494-49, a partir de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 

2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 
PORTARIA Nº 038/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) DIONES BENTO DOS REIS, efetivo(a) no cargo 

de servente de obras, matrícula funcional nº. 2012, portador do RG nº. 

3.629.953 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 094.029.474-50, a partir de 

14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

 PORTARIA Nº 039/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) EVERALDO DOS SANTOS, efetivo(a) no cargo 

de professor A, matrícula funcional nº. 0732, portador do RG nº. 2.129.548 

SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 022.952.734-55, a partir de 14 de agosto 

de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
PORTARIA Nº 040/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) ADRIANO CAVALCANTE DA COSTA, 

efetivo(a) no cargo de regente de ensino, matrícula funcional nº. 0077, 

portador do RG nº. 1.232.759 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 

738.710.104-30, a partir de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 

2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

PORTARIA Nº 041/2020 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) JOSE EDNALDO DA SILVA, efetivo(a) no 

cargo de professor B, matrícula funcional nº. 01183, portador do RG nº. 

1.433.029 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 635.800.981-87, a partir de 

14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 042/2020 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) ERALDO LUIS CORREIA, efetivo(a) no cargo 

de professor A, matrícula funcional nº. 1165, portador do RG nº. 615.245 

SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 018.775.614-79, a partir de 14 de agosto 

de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
PORTARIA Nº 043/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) ABRAHAM LINCOLN DE MORAIS, 

efetivo(a) no cargo de vigilante municipal, matrícula funcional nº. 1201, 

portador do RG nº. 2.587.124 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 

044.816.054-48, a partir de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 

2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 044/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) SANDRA MARIA DE MEDEIROS, efetivo(a) 

no cargo de auxiliar de enfermagem, matrícula funcional nº. 1402/1403, 

portador do RG nº. 2.184.827 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 

032.125.344-27, a partir de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 

2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
 

PORTARIA Nº 045/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA BARACHO, 

efetivo(a) no cargo de professor A, matrícula funcional nº. 0772, portador 

do RG nº. 1.969.887 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 026.589.084-58, 

a partir de 14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 
PORTARIA Nº 046/2020 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 

do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 

 

RESOLVE 

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para 

concorrer ao cargo eletivo de vereador, no pleito 2020, município Alagoa 

Nova/PB, ao servidor(a) ROSINETE GOMES SANTOS, efetivo(a) no 

cargo de professor A, matrícula funcional nº. 0064, portador do RG nº. 

1.604.189 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 024.363.664-46, a partir de 

14 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020. 

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 47/2020 

    
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 
do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 
 

RESOLVE 
 
EXONERAR THIAGO PEREIRA LEITE, do cargo comissionado de 
DIRETOR DA DIVISÃO DE EVENTOS – símbolo CC-6, vinculado à 
Secretaria Municipal de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente, a partir 
do dia 14 de agosto de 2019. 
 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 48/2020 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 
do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 
 
 

RESOLVE 
 
NOMEAR THIAGO PEREIRA LEITE para exercer o cargo de 
provimento em comissão de GESTOR DA ESCOLA MUNICIPAL PE. 
ABDIAS LEAL - CC-8, vinculado à Secretaria Municipal de Educação 
Cultura, Esportes e Lazer, a partir do dia 14 de agosto de 2020. 
 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

PORTARIA Nº 049/2020 
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 
59, inc. V e VIII da Lei Orgânica do Município de Alagoa Nova e Lei 
Complementar 52/2007. 
 

RESOLVE 
 
   Nomear ANA NUARA NERI DA SILVA 
para exercer o cargo em comissão de GESTOR ADJUNTO DA ESCOLA 
MUNICIPAL SANTA LUZIA, símbolo CC-8, vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação Cultura, Esportes e Lazer, a partir de 17 de agosto 
de 2020. 
 



AGOSTO OFICIAL, ALAGOA NOVA, 2020     

 
Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 

JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº 50/2020 
  
   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
ALAGOA NOVA, no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO o requerimento de exoneração a pedido efetuado pela 
servidora abaixo nominado nos autos do processo administrativo no 

075/2019. 
CONSIDERANDO que não existe impedimento na ficha funcional do 
requerente para a exoneração a pedido. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1. Exonerar, a pedido GIVONALDO ALVES DO NASCIMENTO 
servidor em comissão do cargo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – símbolo CC-3, vinculado à 
Secretaria Municipal de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente, a partir 
do dia 14 de agosto de 2020. 
Art. 2. Registre-se, publique-se e remeta-se ao departamento de recursos 
humanos para fins de apuração de saldo salarial e demais parcelas a que faça 
jus. 
 

Alagoa Nova, 14 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

PORTARIA Nº51/2020 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Art. 59, inc. V e VIII da Lei Orgânica 
do Município de Alagoa Nova e Lei Complementar 52/2007. 
 

RESOLVE 
 
NOMEAR DANIEL DOS SANTOS BENTO para exercer o cargo de 
provimento em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – símbolo CC-3, vinculado à 
Secretaria Municipal de Planejamento, Turismo e Meio Ambiente. 

Alagoa Nova, 17 de agosto de 2020. 
JOSÉ UCHÔA DE AQUINO LEITE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 
 


