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PORTARIA Nº 188/2022 

 

Dispõe sobre a Nomeação dos Membros da 

Comissão Intersetorial do Selo UNICEF do município 

de Alagoa Nova-PB, para Edição 2021-2024 e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições 

legais e que lhes são conferidas pela legislação em 

vigor. 

 

CONSIDERANDO, que o Selo UNICEF é uma 

iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer 

avanços reais e positivos na promoção, realização e 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes em 

municípios do Semiárido e da Amazônia Legal 

brasileira; 

 

CONSIDERANDO, que ao aderir ao Selo UNICEF o 

município assume o compromisso de priorizar 

crianças e adolescentes em suas políticas públicas e 

mobilizar esforços para promover seus direitos à 

saúde, educação, participação social e proteção 

contra violência; 

 

CONSIDERANDO, que através do Selo UNICEF serão 

desenvolvidas as capacidades dos gestores 

municipais e atores locais, monitoradas e avaliadas 

por políticas públicas e o impacto da gestão 

municipal e da participação social na vida de 

meninas e meninos; 

 

CONSIDERANDO, que o Município deve trabalhar 

para que a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes seja um compromisso de toda a 

sociedade, não apenas da administração municipal 

(prefeitura ou algumas secretarias); 

CONSIDERANDO, que os Municípios inscritos no 

Selo UNICEF assumem o compromisso de melhorar 

a vida de crianças e adolescentes, implementando e 

aprimorando programas e políticas de atenção à 

infância e a adolescentes, garantindo os seus 

direitos. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Intersetorial do 

Selo UNICEF para edição 2021-2024, composta 

pelos seguintes membros: 

 

I – EVERALDO DOS SANTOS - 

Articulador Municipal; 

 

II – HIZABELLA GONZAGA ALBINO 

RICARDO - Secretária Executiva; 
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III – HELENA RUFINO DE ATAIDE LEAL - 

Mobilizadora da Secretaria De Saúde; 

 

IV – FLAVIO RODRIGUES SOARES - 

Mobilizador da Secretaria de Educação, Esportes E 

Lazer; 

 

V – JOANA EMILIA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - Mobilizadora da Secretaria de 

Desenvolvimento Social; 

 

VI – ALISSON GALDINO DA SILVA - 

Mobilizador dos Adolescentes; 

 

VII - MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA 

- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Juventude; 

 

VIII – JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS - 

Associação Cultural e Agrícola dos Jovens 

Ambientalistas de Alagoa Nova-PB; 

 

IX – WILÁVIA FERREIRA ALVES - 

Represente dos Conselhos Municipais Intersetorial; 

 

X – ALEX JUNIOR DONATO - 

Represente dos Conselhos Municipais Intersetorial; 

 

XI – RITA LUANA EDUARDO E 

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA – Representante 

das Igrejas; 

 

XII – ANTONIO SOARES DE MELO - 

Conselho Tutelar; 

 

XIII – VALDERICE RICARDO DA SILVA - 

Pastoral da Criança; 

 

XIV – KERCIA DA CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA - Representantes do Núcleo de Cidadania 

de Adolescentes – NUCA; 

 

XV – ARTUR EUDES FERNANDES DA 

SILVA - Representantes do Núcleo de Cidadania de 

Adolescentes – NUCA; 

 

XVI – LEILIANE ANIZIO DO 

NASCIMENTO – Representante das Organizações 

Não Governamentais. 

 

Art. 2º - A Comissão tem como objetivo planejar, 

executar e acompanhas as ações previstas no Guia 

Metodológico do Selo UNICEF para a edição 2021- 

2024. 

 

Art. 3º - A Comissão Intersetorial do Selo UNICEF 

tem função de propor ações para implantação e 
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aprimoramento de programas e políticas de 

atenção à infância e a adolescente, garantindo os 

direitos das crianças e dos adolescentes, indicando 

responsabilidades, corresponsabilidades, 

atribuições, diretrizes e estratégias para a 

efetivação das políticas públicas da criança e do 

adolescente de Alagoa Nova - PB. 

 

Parágrafo Único – A Comissão Intersetorial do Selo 

UNICEF deverá acompanhar e planejar junto ao 

Executivo Municipal a realização do I Fórum 

Comunitário, a reunião de acompanhamento e 

avaliação do Plano de Ação Municipal pelos Direitos 

de Crianças e Adolescentes, o monitoramento dos 

indicadores de impacto social e o II Fórum 

Comunitário. 

 

Art. 4º - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente e 

extraordinariamente quando se fizer necessário. 

 

Art. 5º - Este Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos legais em 02 de 

janeiro de 2022. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, em 26 de março de 2022. 

 

Francinildo Pimentel da Silva 

Prefeito Constitucional 

 

 

DECRETO Nº 008/2022, DE 26 DE MARÇO DE 2022. 

 

INSTITUI A COMISSÃO INTERSETORIAL DO SELO - 

UNICEF, EDIÇÃO 2021/2024 DO MUNICIPIO DE 

ALAGOA NOVA – PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - 

PARAÍBA, no uso das atribuições legais previstas na 

Lei Orgânica do Município e na Constituição 

Federal, 

CONSIDERANDO que o Selo UNICEF é uma 

certificação concedida pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), instituído para 

estimular às gestões públicas municipais a 

melhorar indicadores relacionados à infância e 

adolescência; 

CONSIDERANDO que se faz necessário o fomento 

de políticas públicas, dando prioridade absoluta 

para os direitos de crianças e adolescentes, visando 

à prevenção e redução das desigualdades sociais; 

CONSIDERANDO ser imprescindível a participação 

e o engajamento consciente de todos os 

responsáveis por assegurar os direitos de crianças 

e adolescentes. 

 

D E C RE T A 
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Art. 1º. Fica instituída a Comissão Intersetorial do 

Selo UNICEF, Edição 2021-2024, no âmbito do 

município de Alagoa Nova, estado da Paraíba. 

 

Art. 2º.  A Comissão Intersetorial deve planejar, 

executar e acompanhar as ações previstas na 

metodologia do Selo UNICEF, que tem por objetivo 

reduzir as desigualdades sociais, de gênero, raça e 

etnia, para garantir que cada criança, adolescente 

e jovem possa participar ativa e plenamente na 

sociedade. 

 

Parágrafo único. O Selo UNICEF está estruturado 

em três eixos voltados à promoção da redução de 

desigualdades e da garantia de direitos de crianças 

e adolescentes: resultados sistêmicos; indicadores 

sociais; e, participação cidadã e gestão por 

resultados. 

 

Art. 3º.  A Comissão Intersetorial contará com a 

Coordenadoria de Articulação Municipal, formada 

pelas seguintes representações: Articulador 

Municipal, Secretária Executiva, Mobilizadora da 

Secretaria de Saúde, Mobilizador da Secretaria de 

Educação, Esportes e Lazer, Mobilizadora da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Mobilizador dos Adolescentes. 

 

Art. 4º. A Comissão Intersetorial do Selo UNICEF – 

Edição 2021/2024, tem caráter intersetorial, 

devendo ser composta por atores sociais 

governamentais e não governamentais da rede de 

defesa e garantia de direitos da Criança e do 

Adolescente que tem relevância para a realização 

das ações propostas para o projeto. 

Art. 5º. A Comissão Operacional e tem por objetivo 

de planejar, executar, monitorar e avaliar 

juntamente com o CMDCA e com a articulação do 

Selo, no Município, as ações previstas na 

metodologia do Selo UNICEF – Edição 2021/2024. 

 

§ 1º. A Comissão Intersetorial do Selo UNICEF – 

Edição 2021/2024, não substitui o Conselho de 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

Conselho Tutelar, nem o (a) Articulador (a) do Selo 

UNICEF. 

 

§ 2º. Os membros da Comissão podem ser 

substituídos a qualquer tempo, respeitando, 

sempre, a representação dos diversos atores 

sociais da rede municipal. 

 

Art. 6º. O trabalho realizado pela Comissão 

Intersetorial do Selo UNICEF é caráter gratuito, não 

cabendo, pois, qualquer repasse compensatório ou 

remuneratório a título de contraprestação, não 

havendo vínculo trabalhista nem obrigação de 

natureza laboral, previdenciária ou afim para 

participação na comissão. 

 

Art. 7º.  Compete a Coordenadoria de Articulação 

Municipal: 

 

I - Coordenar a ação dos(as) mobilizadores para 

garantir articulação e integração das ações; 

 

II - Participar das capacitações oferecidas pelo 

UNICEF e/ou parceiros; 
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III - Estimular a criação e a organização de um 

espaço/sala do Selo UNICEF no município; 

 

IV - Incentivar e apoiar a criação da Comissão 

Intersetorial; 

 

V - Acompanhar atentamente o cronograma do 

Selo UNICEF; 

 

VI - Manter contato com a coordenação do Selo 

UNICEF para receber orientações e esclarecer 

dúvidas; 

 

VII - Trabalhar em articulação permanente com o 

CMDCA; 

 

VIII - Mobilizar os diversos setores em torno da 

causa da criança e do adolescente; 

 

IX - Apoiar a participação de adolescentes no 

município; 

 

X - Promover a articulação entre os diversos atores 

da administração municipal, sociedade civil e setor 

privado; 

XI - Divulgar e promover a participação social nas 

diferentes etapas da metodologia do Selo UNICEF; 

XII - Acompanhar e divulgar os indicadores do 

município; 

 

XIII - Repassar as informações recebidas do UNICEF 

ao Prefeito, aos membros da Comissão 

Intersetorial e aos diversos setores da sociedade 

no município; 

 

XIV - Comunicar boas práticas e resultados das 

ações do Selo UNICEF; 

 

XV - Sistematizar e enviar as informações 

solicitadas pelo UNICEF; 

 

XVI - Dividir e compartilhar tarefas com 

mobilizadores(as) e outras pessoas engajadas na 

iniciativa; 

 

XVII - Priorizar a comunicação, elemento vital ao 

processo de mobilização social em torno do Selo 

UNICEF; 

 

XVIII - Assegurar a transmissão das informações ao 

seu sucessor ou sucessora no caso de mudanças de 

responsabilidades no município. 

 

Art. 8º. A Comissão Intersetorial será composta 

pelas representatividades do Poder Executivo 

Municipal, indicada pelas respectivas Secretarias 

Municipais e pelas Entidades não Governamentais. 

 

Parágrafo único. A Comissão será presidida pelo 

Articulador Municipal do Selo. 
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Art. 9º. Compete a Comissão Intersetorial as 

atribuições que se seguem: 

 

I - Propor políticas e programas municipais de 

atenção a criança e ao adolescente; 

 

II - Mobilizar as respectivas áreas de atuação, para 

a melhoria dos indicadores sob sua 

responsabilidade e contribuir para a realização dos 

Resultados Sistêmicos de uma forma geral; 

 

III - Dar suporte, orientar e servir de ponte entre a 

política de educação e as demais políticas, sempre 

mantendo diálogo direto com o(a) articulador(a) 

do Selo UNICEF; 

 

IV - Participar das capacitações oferecidas pelo 

UNICEF e/ou parceiros; 

 

V - Contribuir com o articulador e com o CMDCA, 

para desenvolver estratégias e propor ações 

dentro da área de atuação do município no Plano 

de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e 

Adolescentes; 

 

VI - Participar de reuniões do CMDCA para 

acompanhamento e avaliação do Plano de Ação 

Municipal pelos Direitos de Crianças e 

Adolescentes e monitoramento dos indicadores de 

impacto social; 

 

VII - Articular com diversos atores e parceiros da 

sociedade civil, a fim de tomar efetivas as ações 

integrantes na metodologia do Selo UNICEF Edição 

2021-2024; 

 

VIII - Realizar e comprovar todas as ações do Selo 

UNICEF no prazo. 

 

IX - Buscar a articulação como CMDCA para 

convocar e realizar os Fóruns Comunitários; e 

 

X - Organizar duas reuniões (2022-2023) de 

monitoramento do Plano de Ação Municipal pelos 

Direitos de Crianças e Adolescentes. 

 

Art. 10. Os trabalhos da Coordenadoria de 

Articulação e da Comissão intersetorial serão 

considerados prestação de serviços públicos 

relevantes, não sendo remunerados. 

 

Art. 11. A Comissão perdurará pelo prazo de 3 

(três) anos, contados da data da publicação deste 

Decreto. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Art. 13. Ficam revogadas todas as disposições em 

contrário. 
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Gabinete do Prefeito do Município de Alagoa Nova, 

PB, 31 de março de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

DECRETO Nº 009/2022, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA JUNTA MÉDICA 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - 

PARAÍBA, no uso das atribuições legais previstas na 

Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação da 

Junta Médica Oficial do Município de Alagoa Nova, 

bem como a sua normatização; 

 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de 

regulamentação referente à concessão de licença 

para tratamento de saúde; emissão de parecer em 

casos de pedido de invalidez para fins de 

aposentadoria ou readaptação; avaliação da 

capacidade laborativa para admissão no serviço 

público para contratação temporária, nomeação 

para cargo de provimento em comissão ou 

nomeação para cargo efetivo após concurso público 

e avaliação da caracterização de acidente de 

trabalho e doença profissional dos servidores 

públicos municipais; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º. Fica instituída a Junta Médica Oficial do 

Município de Alagoa Nova – PB, com o objetivo de 

realizar perícia oficial em saúde, visando avaliar 

tecnicamente as questões relacionadas à saúde e 

capacidade laborativa dos servidores. 

 

Parágrafo único. Os médicos que integram a Junta 

Médica Oficial terão autonomia e soberania em 

suas decisões técnicas, com a função de auxiliar a 

Secretaria Municipal de Administração, 

Procuradoria Jurídica, Departamento de Recursos 

Humanos e o Instituto de Previdência de Alagoa 

Nova, em assuntos de suas respectivas 

competências. 

Art. 2º. Considera-se profissional da Junta Médica 

Oficial, para fins deste Decreto, o profissional 

Médico, nomeado por meio de Portaria, integrante 

do quadro de pessoal efetivo, comissionado e/ou 

contratado do Município ou credenciado junto ao 

Município, por Chamada Pública, para prestação de 

serviços médicos no sistema municipal de saúde, 

sendo 03 (três) membros titulares nomeados para o 

período de 01 (um) ano. 

 

§ 1º. O presidente da Junta Médica Oficial do 

Município deverá possuir, preferencialmente, 
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especialidade em perícia médica, na categoria de 

médico do trabalho. 

 

§ 2º. O presidente da Junta Médica Oficial do 

Município será substituído, em suas faltas e 

impedimentos, por outro membro indicado com 

prévia autorização do Prefeito Municipal e/ou da 

Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 3º. Poderá ser convocado profissional de área 

especializada e/ou equipe multiprofissional de 

saúde auxiliar à Junta Médica Oficial em questões 

administrativas e legais relacionadas à saúde, 

dentre profissionais integrantes do quadro de 

pessoal do Município ou credenciados junto ao 

Município, por Chamada Pública, para prestação de 

serviços no sistema municipal de saúde, seja 

psicólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, cirurgião 

dentista, fisioterapeuta, assistente social, dentre 

outros profissionais. 

 

Parágrafo único. A Junta Médica poderá solicitar 

parecer técnico a qualquer médico das repartições 

desta Prefeitura sobre casos específicos em suas 

respectivas especialidades, bem como informações 

constantes em fichas do servidor nas Unidades de 

Saúde do Município. 

 

Art. 4º. Os profissionais nomeados para composição 

da Junta Médica Oficial serão convocados sempre 

que houver necessidade, devendo ser comunicados 

por meio da Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 5º. A Junta Médica Oficial terá competência 

para:  

 

I - ratificar atestados emitidos por outros 

profissionais, quando o prazo para afastamento for 

superior a 05 (cinco) dias e inferior a 15 (quinze) 

dias; 

 

II - emitir parecer em casos de pedido de invalidez 

para fins de aposentadoria; 

 

III – emitir parecer em casos de pedido de auxílio 

doença; 

 

IV - avaliar a necessidade de se conceder atestados 

para tratamento de saúde quando superior a 05 

(cinco) dias e inferior a 15 (quinze) dias aos 

servidores em exercício; 

 

V - avaliar a capacidade laborativa para admissão no 

serviço público para contrato temporário, 

nomeação para cargo de provimento em comissão 

ou nomeação para cargo efetivo, após concurso 

público; 

 

VI - avaliar a caracterização de acidente de trabalho 

e doença profissional; 

 

VII – avaliar recurso apresentado por candidato 

aprovado em concurso público ou processo seletivo 

na prova teórica e prática e reprovado no exame 

médico para fins de admissão;  
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VIII – constatar restrição física e mental, temporária 

ou permanente que impossibilite o desempenho 

das atividades inerentes ao cargo de provimento 

efetivo ocupado pelo servidor; 

 

IX – constatar a compatibilidade ou não da 

deficiência dos candidatos aprovados em concurso 

público nas vagas de portador de deficiência, 

durante o período de estágio probatório;  

 

X – avaliar a reversão;  

 

XI – emitir parecer a respeito de readaptação e 

readequação de servidor;  

 

XII – acompanhar servidor readaptado e 

readequado;  

 

XIII – realizar a avaliação de indiciado pela Comissão 

de Processo Administrativo Disciplinar e pelo 

Comitê Técnico de Estágio Probatório;  

 

XIV - Outras atribuições necessárias, não previstas 

nos itens acima, para o bom andamento do serviço 

público. 

 

Art. 6º. Todo atestado ou laudo médico deverá ser 

apresentado no Departamento de Recursos 

Humanos no primeiro dia útil após a sua emissão. 

 

§1º. Não será aceito atestado com data retroativa 

ou que não preencha as condições descritas no 

artigo 8º deste Decreto.  

 

§2º. Durante o período em que o atestado ou laudo 

médico estiver em apreciação pela Junta Médica, o 

servidor receberá a sua remuneração sem qualquer 

espécie de desconto; caso a decisão final de 

ratificação seja negativa, total ou parcialmente, o 

período não concedido será descontado, 

proporcionalmente, da remuneração do servidor no 

mês subsequente ao do julgamento. 

 

Art. 7º. Havendo apresentação de novo atestado 

que venha prolongar o afastamento do servidor do 

trabalho, aquele deverá ser submetido à Junta 

Médica Oficial, que emitirá laudo pericial, na forma 

deste Decreto. 

 

Art. 8º. Os atestados médicos devem conter:  

 

I - o motivo do afastamento;  

II- o nome do servidor; 

III - a assinatura do profissional sobre o carimbo, 

constando nome completo e registro no Conselho 

Profissional, ou subscrito em receituário 

personalizado;  

IV - o tempo de afastamento concedido ao servidor;  

V - o CID (Código Internacional de Doença);  

VI - a data da emissão do atestado. 
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Art. 9º. Se for constatada a incapacidade de 

atendimento à demanda, fica a Secretaria Municipal 

de Administração autorizada a criar 

temporariamente junta médica especial, que terá as 

mesmas funções, deveres e prerrogativas da junta 

médica titular. 

 

Art. 10. Os processos encaminhados à Junta Médica 

Oficial ficarão sob sua responsabilidade, guarda, 

controle e confidencialidade, até a sua conclusão. 

 

Art. 11. A Junta Médica Oficial reunir-se-á quantas 

vezes forem necessárias para manter a demanda 

atualizada, respeitando-se a carga horária mensal 

de seus integrantes. 

 

Art. 12. Caberá aos membros da Junta médica 

estabelecer a obrigatoriedade da presença dos 

envolvidos nos processos sob sua análise.  

Parágrafo único. A Junta médica poderá solicitar a 

presença de terceiros para a elucidação de fatos 

necessários à conclusão do processo sob sua 

responsabilidade. 

 

Art. 13. A conclusão da decisão da Junta Médica, 

resultante na emissão do Laudo, será enviada ao 

Departamento de Recursos Humanos para fins de 

cumprimento da decisão, o qual emitirá parecer 

através de Ato Administrativo competente e 

promoverá a juntada e arquivamento junto à pasta 

pessoal de cada funcionário ou servidor submetido 

à inspeção.  

 

Art. 14. Os laudos e pareceres da Junta Médica 

serão anotados em livro próprio ou em pastas 

especiais com numeração sequenciada, impressos 

em conformidade com o modelo aprovado pela 

Administração Municipal. 

 

Art. 15. As comunicações oficiais, fundamentadas 

em cópias de laudos e pareceres extraídos de livros 

próprios, de ficha clínica do servidor, ou dos 

relatórios de gestão informatizados que 

mencionem a concessão da licença por um prazo 

superior a 15 (quinze) dias ou que conclua pela 

aposentadoria por invalidez serão dirigidas ao 

Instituto de Previdência Município de Alagoa Nova, 

a que se referem. 

 

Art. 16. Os membros da Junta médica serão 

designados pelo Chefe do Poder Executivo e os 

titulares farão jus, individualmente, a gratificação 

pelo serviço especial prestado, se integrantes do 

quadro de pessoal. Caso seja credenciado por 

Chamada Pública para prestação de serviços 

médicos, o profissional receberá o valor equivalente 

à consulta/sessão fixado no contrato firmado com a 

Administração, decorrente do preço de referência 

fixado no edital do procedimento licitatório. 

 

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação 

 

Art. 18. Ficam revogadas todas as disposições em 

contrário. 
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Gabinete do Prefeito do Município de Alagoa Nova, 

PB, 31 de março de 2022. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


