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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019 
 
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e obser-
vado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00006/2019, que objetiva: GÊNEROS ALIMETÍCIOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA 
DINIZ FERNANDES - ME - R$ 16.500,00; SM DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI - R$ 363.708,00. 

 
Remígio - PB, 13 de Fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
  

EXTRATO DE CONTRATOS 
 
 OBJETO: GÊNEROS ALIMETÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PE-
RECÍVEIS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS.  
 
 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2019.  
 
 DOTAÇÃO: Recursos Própr ios do Município de Remígio: 02.050 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 306 1001 2057 MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 
1122 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERNACIO-
NAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).  
 
 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.  
 
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:  
 
 CT Nº 00018/2019 - 13.02.19 - SM DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS EIRELI - R$ 363.708,00;  
 
 CT Nº 00019/2019 - 13.02.19 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - 
ME - R$ 16.500,00.  

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019 
 
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e obser-
vado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00007/2019, que objetiva: FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍ-
CIOS (HORTIFRUTI E CARNES) PARA A MERENDA ESCOLAR; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVAN-
DRO DO NASCIMENTO VIEGAS 09406495430 - R$ 18.000,00; FRANCI-
EL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 54.632,00; LEANE BATISTA COSTA 
CAETANO ME - R$ 220.850,00; MARCIA MONTEIRO DE SOUZA LI-
MA 06736675456 - R$ 94.800,00. 
 

Remígio - PB, 13 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
  

EXTRATO DE CONTRATOS 
 
 OBJETO: FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS 
(HORTIFRUTI E CARNES) PARA A MERENDA ESCOLAR.  
 
 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2019.  
 
 DOTAÇÃO: Recursos Própr ios do Município de Remígio: 02.050 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 306 1001 2057 MANUTEN-
ÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 
1122 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERNACIO-
NAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).  
 
 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.  
 
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:  
 
 CT Nº 00020/2019 - 13.02.19 - EVANDRO DO NASCIMENTO VIE-
GAS 09406495430 - R$ 18.000,00;  
 
 CT Nº 00021/2019 - 13.02.19 - FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - 
R$ 54.632,00;  
 
 CT Nº 00022/2019 - 13.02.19 - LEANE BATISTA COSTA CAETANO 
ME - R$ 220.850,00;  
 
 CT Nº 00023/2019 - 13.02.19 - MARCIA MONTEIRO DE SOUZA 
LIMA 06736675456 - R$ 94.800,00.  

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 
 
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e obser-
vado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00008/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GRADE HIDRÁULICA PARA 
TRATOR AGRÍCULA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: S. TORRES EIRELI - R$ 10.500,00. 
 

Remígio - PB, 13 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 
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C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
  

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADE HIDRÁULICA PARA TRA-
TOR AGRÍCULA.  
 
 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2019.  
 
 DOTAÇÃO: Recursos Própr ios do Município de Remígio: 02.090 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 209 
1004 1025 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4490.52 
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECUR-
SOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1510 OUTRAS TRANSFÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS.  
 
 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.  
 
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:  
 
 CT Nº 00024/2019 - 13.02.19 - S. TORRES EIRELI - R$ 10.500,00.  

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
 

ERRATA 
 

 Ratifique-se a Publicação do DECRETO nº 28, que ESTABELECE O 
CALENDÁRIO FISCAL E NORMAS PARA LANÇAMENTO DA CO-
BRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 
RELATIVO AO ANO DE 2018 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS, 
publicado no Diário Oficial de Remígio, na Edição de Nº 51 (14/12/2018) - 
PÁGINA 01. 
 
 Onde se lê: 
  
 Art. 2º - Os carnês  de cobrança serão entregues nos domicílios dos con-
tribuintes em uma via referente ao exercício de 2018 oferecendo as opções de 
pagamento em cota única com desconto de 20% e vencimento em 
30/01/2019; e parcelado em três vezes, sem desconto e com vencimento 
respectivamente para 30/01/2019, (Primeira Parcela), 28/02/2019 (Segunda 
Parcela) e 30/03/2019 (Terceira Parcela). 
 
 Leia se: 
 
 Art. 2º - Os carnês  de cobrança serão entregues nos domicílios dos con-
tribuintes em uma via referente ao exercício de 2018 oferecendo as opções de 
pagamento em cota única com desconto de 30% e vencimento em 
28/02/2019; e parcelado em três vezes, sem desconto e com vencimento 
respectivamente para 28/02/2019, (Primeira Parcela), 31/03/2019 (Segunda 
Parcela) e 30/04/2019 (Terceira Parcela). 
 

Remígio, 01 de Fevereiro. 
 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
 

DECRETO Nº 06/2019, de 19 de fevereiro de 2019. 
 

DISPÕE SOBRE A UTILIZA-
ÇÃO, MANUTENÇÃO E GUAR-
DA DE VEÍCULOS OFICIAIS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
REMÍGIO E DÁ OUTRAS PRO-

VIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE REMÍ-

GIO - PB, Sr. FRANCISCO ANDRÉ ALVES, no uso de suas atr ibuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município. 

 
CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de regras cla-

ras e uniformes indispensáveis ao controle de uso dos veículos oficiais que 
compõem a frota da Administração Direta e Indireta do Município, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de organizar, otimizar o uso e 

garantir a vida útil dos veículos oficiais do município sob a égide dos princí-
pios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

 
DECRETA 
 
Art. 1º O uso de veículos oficiais, própr ios ou objetos de contratos de 

locação, para a prestação de serviço público no âmbito do município de Re-
mígio submete-se as regras deste Decreto. 

 
 Art. 2º Os veículos oficiais, próprios ou locados, deverão ser usados 
exclusivamente na prestação do serviço público de competência do órgão a 
que estejam vinculados, sendo expressamente vedado seu uso para serviços 
particulares. 

 
 Art. 3º Denomina-se frota o conjunto de veículos oficiais e os tomados 
em locação, necessários aos serviços públicos municipais. 

 
 Art. 4º A cada Secretaria Municipal é atribuída uma frota de veículos 
fixada conforme ato específico da Secretaria de Trânsito, secretaria responsá-
vel pelo controle geral da frota de veículos em uso no Município. 

 
 Art. 5º Os veículos oficiais são classificados, para fins de utilização, em: 

 
I - Veículos de representação; 

 
II - Veículos de serviço. 

 
§ 1º Os veículos de representação são utilizados exclusivamente 
pelo Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. 
 
§ 2º Os veículos de serviço são utilizados para o transpor te de 
pessoal em geral e de materiais durante os dias de expediente e no 
horário compreendido entre 6 às 22 horas; 
 
§ 3º Os veículos de serviço de propr iedade do Município, deve-
rão conter a identificação do órgão ou entidade, mediante inscrição 
externa e visível do respectivo nome ou sigla nas suas laterais, 
acrescida de símbolo oficial do Município, salvo o veículo a disposi-
ção do chefe do executivo por motivos de segurança; 

 
Art. 6º Os veículos oficiais serão conduzidos preferencialmente por 

motorista profissional ou servidor devidamente habilitado, mediante assinatu-
ra de Termo de Responsabilidade - Anexo I.  

 
Art. 7º Compete ao condutor de veículo oficial: 
 
I - observar e atentar para que a utilização do veículo seja feita sempre 
segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de 
conservação, atestadas mediante o preenchimento do Check-List a ser 
elaborado pela secretaria de Trânsito. 
 
II - dirigir o veículo de acordo com as normas e regras previstas na legis-
lação de trânsito; 
 
III - utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no interesse do 
órgão ou entidade público a que pertença, sob pena de responsabilidade; 
 
IV - não entregar a outrem a direção do veículo sob sua responsabilida-
de, exceto em casos excepcionais devidamente justificados. 
 
Parágrafo único. O condutor  do veículo oficial responderá adminis-

trativamente pelos atos ilícitos e infrações de trânsito que porventura venha a 
praticar e ficará sujeito a ressarcir o Município e terceiros pelos prejuízos 
causados em virtude de negligência, imperícia ou imprudência; 
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 Art. 8º Os veículos oficiais de serviço circularão habitualmente em dias 
úteis, no período das 6 às 22 horas. 

 
§ 1º Mediante justificativa do titular  do órgão ou da entidade, dir igi-
da ao Departamento Municipal de Transportes da Secretaria de Transpor-
tes poderá ser autorizado, em caráter excepcional, o uso de veículos 
oficiais em regime diferenciado, sempre condicionado ao desempenho de 
serviços de interesse público; 
 
§ 2º Não se aplica o disposto neste ar tigo aos veículos destinados ao 
atendimento de plantões e de serviço de natureza essencial, bem como 
aos veículos de representação. 

 
 Art. 9º Ao término de sua circulação diária, os veículos serão recolhidos 
em garagem oficial, não admitida a sua guarda na residência do condutor ou 
de terceiros. 

 
 Parágrafo único. Excepcionalmente, o veículo poderá ser guardado 
fora de sua garagem oficial: 
 
I - mediante autorização expressa do titular do órgão ou entidade, devi-
damente justificada; 
 
II - nos deslocamentos a serviço em que não seja possível o retorno dos 
agentes no mesmo dia da partida; 
 
III - na hipótese de viagem agendada que exija saída após as 22 horas ou 
antes das 6 (seis) horas. 

 
 Art. 10 É vedado: 

 
I - o provimento de serviços de transpor te coletivo para condução de 
pessoal a partir de sua residência ao local de trabalho e vice-versa, salvo 
nos casos específicos de atendimento a unidades localizadas em áreas de 
difícil acesso ou não servidas por transporte público regular; 
 
II - o uso de veículo nos sábados, domingos e feriados, salvo para even-
tual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública; 
 
III - o uso de veículos para transporte individual da residência à reparti-
ção e vice-versa; 
 
IV - o uso de veículos oficiais em excursões ou passeios; 
 
V - no transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao 
serviço público; e 
 
VI - a guarda dos veículos oficiais em garagem residencial. 
 

 Art. 11 O condutor é responsável pelo veículo, inclusive acessórios e 
sobressalentes, desde o momento em que receber a chave até a devolução da 
mesma ao responsável por sua guarda. 

 
§ 1º Ao receber  a chave do veículo o condutor  também receberá a 
Folha de Autorização de Tráfego ser preenchida perante o responsável 
pela guarda dos veículos e deverá proceder a uma adequada inspeção no 
veículo.  
 
§ 2º Juntamente com a chave do veículo, o condutor deverá devolver, 
ou exibir, o impresso de autorização de tráfego, devidamente preenchido 
e assinado. 

 
 Art. 12 O condutor de veículo oficial próprio ou locado sujeita-se ao 
pagamento das multas eventualmente aplicadas ao veículo sob sua responsa-
bilidade por infração às regras aplicáveis à condução previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro. 

 
§ 1º O condutor deverá saldar, no prazo máximo de 30 (tr inta) dias, 
contados da data em que receber a comunicação, as multas que lhe forem 
aplicadas pelas entidades vinculadas as Sistema Nacional de Trânsito - 
SNT; 
 
§ 2º O não pagamento da multa dentro do prazo previsto no pará-
grafo anterior ou a partir do indeferimento final de eventual recurso, 
implicará o desconto em folha de pagamento da importância devida 

mediante processo administrativo; 
 
§ 3º Caberá à Chefia imediata do motor ista providenciar, de imedia-
to, o expediente nos casos de desconto em folha, sob pena de responsabi-
lidade funcional. 

 
§ 4º Casos excepcionais que possam acontecer serão analisados pelo 
Secretário da Pasta, mediante detalhado relatório e juntada de documen-
tos que julgar necessários.  

 
 Art. 13 Todas as despesas dos veículos da frota deverão ser registradas 
para o a realização de Controle de Frotas pelos responsáveis pela gestão 
patrimonial do município de Remígio. 
 
 Parágrafo único. Cada Secretar ia detentora de frota ficará responsá-
vel por prestar as informações das despesas a que se refere o caput, para fins 
de realização de registro de Controle de Frotas. 
 
 Art. 14 Os veículos oficiais serão administrados no âmbito das respecti-
vas Secretarias, por meio da nomeação de um gestor, cabendo-lhe, por igual, 
manter permanentemente atualizado o respectivo cadastro, dê que constarão 
os seguintes elementos Informativos: 

 
I - Marca e modelo; 
II - Tipo e combustível utilizado; 
III - Ano de fabricação; 
IV - Número do "chassis" ou de série; 
V - Número de certificado de propriedade; 
VI - Número de placa do veículo; 
VII - Número de placa de patrimônio; 
VIII - Órgão ou servidor responsável pela sua guarda; 
IX - Local de sua guarda; 
X - Despesa mensal de manutenção, quilometragem percorrida e consu-
mo de combustível; 
XI - Períodos de paralização para reparos, manutenção e custos; 
XII - Outros dados julgados necessários. 

 
 Art. 15 Qualquer servidor da Administração Municipal deverá comuni-
car por escrito à Chefia da Unidade em que estiver lotado, toda irregularidade 
de que eventualmente venha a ter conhecimento, sobre a observância das 
disposições deste decreto, a fim de ser promovida a apuração de responsabili-
dade. 
 
 Parágrafo único. A Chefia que receber  a comunicação encaminhará 
o expediente respectivo à Unidade a que pertencer o veículo, que adotará as 
medidas que couberem para efeito de apuração da responsabilidade e aplica-
ção das sanções, legais. 
 
 Art. 16 Nenhum veículo oficial poderá ser cedido, emprestado ou dispo-
nibilizado à outras pessoas de direito público ou privado, ou ainda entre as 
secretarias e/ou departamentos da Prefeitura sem expressa comunicação ao 
gestor do patrimônio municipal e assinatura do respectivo Termo de Cessão 
Temporária de Veículos Oficiais. 
 
 Art. 17 O veículo, quando em serviço, deverá ser acompanhado de rela-
tório diário, conforme modelo adotado, na qual serão registrados obrigatoria-
mente: 
 
 I - Ao sair da garagem, pelo despachante ou encarregado de tráfego: 

 
a) Nome do usuário; 
b) Nome do motor ista; 
c) Prefixo e placa do veículo. 
d) Horár io da saída; 

 
 II - Ao retornar à garagem, pelo motorista e usuário: 

 
a) Itinerár io e serviço prestado; 
b) Quilometragem percor r ida, parciais e total; 
c) Horár io de recolhimento final; 
d) Observações sobre o funcionamento do veículo;  
e) Anotações do usuár io sobre o compor tamento do motorista e ou-
tras ocorrências que julgar convenientes; 
f) Assinaturas do motor ista e do usuário. 
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 Parágrafo único. Ao receber e ao restituir a chave, ver ificará o moto-
rista a exatidão dos dados anotados e inspecionará o estado geral do veículo. 
 
 Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito de Remígio/PB. 
Remígio/PB, 19 de janeiro de 2019. 

 
 
 

 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu___________________________________________________________
matrícula_____________ , através deste termo, declaro estar ciente dos meus 
direitos e responsabilidades decorrentes do Regulamento constante no Decre-
to , XXXX de XXX de agosto de 2019, que trata da utilização de veículos da 
frota própria ou contratada, responsabilizando-me em especial: 
 
pela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus 
acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de 
porte obrigatório; 
 
pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração 
Municipal, mantendo permanentemente identificado com adesivo próprio 
nele contido, não utilizando-o em benefício próprio; 

 
pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, 
quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou 
da habilitação; 
 
pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, respon-
dendo, como condutor do veículo, civil e criminalmente, por infração a essas 
normas. 
 

 
Remígio/PB, _____ de ___________  de ______. 

 
  

 
ASSINATURA DO MOTORISTA OU RESPONSÁVEL 

XXXXXXXXX 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 – PMR/PB 
EDITAL Nº 002/2019 – CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Remígio, Estado da Paraí-

ba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Fede-
ral, pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Edital Norma-
tivo do Concurso Público Nº 001/2017 – PMR/PB, homologado em 
01/02/2018, resolve nomear, através de Portaria de Nomeação publicada no 
Diário Oficial do Município em Edição de 19/02/2019, disponível no site 
(www.remigio.pb.gov.br), o candidato classificado abaixo relacionado: 

 

 

PORTARIA: NOME: CARGO: 

074/2019 
LUIS AUGUSTO GON-
CALVES RODRIGUES 

AGENTE FISCAL 
DE OBRAS 

 Fica Vossa Senhoria CONVOCADO a comparecer a Secretaria Munici-
pal de Administração e Finanças, no endereço constante do rodapé deste, no 
prazo de 30 (trinta) dias, período entre 20/02/2019 e 21/03/2019, no horário 
das 8h às 12h, com vistas a apresentar a documentação abaixo relacionada 
(uma cópia acompanhada do original):  

 
a. Carteira de Identidade;  
b. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  
c.  Título Eleitoral, acompanhado do comprovante de votação na 
última eleição. Em caso de não portar tal documento, poderá apre-
sentar Certidão de Quitação Eleitoral (no caso da certidão apenas o 
original);  
d. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;  
e.  Certidão de Casamento (caso seja casado (a));  
f. Certidão de Nascimento dos filhos (se houver);  
g. Comprovante de Residência atual; 
h. Certificado da Escolaridade exigida para o cargo o qual concor-
reu, conforme previsto no Edital Normativo do Concurso Público Nº 
001/2017 – PMR/PB; 
i. Cartão/Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (caso já seja 
inscrito);  
j. 01 foto 3x4 recente;  
k. Certidões Negativas de Antecedentes Criminais obtidas perante a 
Justiça Estadual e Federal (apenas os originais); 
l. Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorpo-
ração para os candidatos do sexo masculino; 
m. Declaração do próprio candidato que não exerce nenhum outro 
cargo, emprego ou função pública, de provimento efetivo ou em 
comissão, no âmbito federal, estadual ou municipal ou comprovação 
de compatibilidade nos casos previstos na legislação vigente; 
n. Certidão Negativa do INSS, certificando que não recebe nenhum 
tipo de benefício (apenas o original); 
o. Última declaração de imposto de renda. Caso não seja declarante, 
declaração firmada pelo próprio candidato; 
p. Declaração do próprio candidato que não sofreu, no exercício de 
atividade pública, penalidades por atos incompatíveis com o serviço 
público no âmbito federal, estadual ou municipal; 
q. Carteira Nacional de Habilitação (com categoria específica para o 
cargo, se exigível); 
r.  Ficam também os (as) nomeados (as) advertidos (as) de que deve-
rão comparecer perante a Junta Médica Oficial do Município de 
Remígio, portando os exames abaixo relacionados em data a ser 
confirmada através de convocação que deverá ser publicada no site 
do Município (www.remigio.pb.gov.br), com vistas a exame médico/
admissional previsto na legislação vigente. 
 
s. Exames médicos:   

Hemograma 
Glicemia de jejum 
VDRL 
Grupo sanguíneo (fator ABO e RH) 
Reação de Machado Guerreiro (Chagas) 
Avaliação Cardiológica (eletrocardiograma acompanhado de laudo 
médico) 
Exame Oftalmológico (emitido por oftalmologista) 
Raios Xs do tórax e da coluna dorso-lombar 
Atestado de aptidão física 
Atestado de sanidade mental (emitido por psiquiatra) 
 

Se não interessar assumir o cargo para o qual foi nomeado, o candidato 
deverá apresentar requerimento/declaração de desistência até o último dia útil 
anterior a data da sua posse. 

 
Fica, por fim, ciente de que a posse ocorrerá após o prazo dos 30 (trinta) 

dias, em data a ser divulgada e comunicada no site do Município 
(www.remigio.pb.gov.br). 

  
Os candidatos aprovados e classificados não convocados neste edital, 

ficarão aguardando a convocação, considerando a necessidade do Muni-
cípio e o prazo de validade do concurso. 

 
Fica desde já cientificado o nomeado que o seu não comparecimento 

portando toda a documentação comprobatória que cumpra os requisitos míni-
mos exigidos à investidura no cargo para o qual concorreu, dentro do prazo 
legal acima mencionado ou sua ausência no dia agendado para o exame 
médico/admissional, será interpretado como desistência tácita de nomeação e 
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importará em tornar-se sem efeito a presente nomeação, com convocação do 
próximo candidato aprovado/classificado no certame, seguindo-se rigorosa-
mente a lista de classificação. 
 

Gabinete de Prefeito Constitucional do Município de Remígio. 
Remígio - PB, 19 de Fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 

C.N.P.J. (MF) 09.048.976/0001-09. 
AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, 96 centro. 

CEP: 58398-000 – CENTRO – REMIGIO – PB 
 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 074/2019 
 
 O Prefeito Constitucional do Município de Remígio, Estado da Paraí-
ba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Fede-
ral, pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Edital Norma-
tivo do Concurso Público Nº 001/2017 – PMR/PB, homologado em 01 de 
fevereiro de 2018, 
 
  RESOLVE:  
 
 Nomear LUIS AUGUSTO GONCALVES RODRIGUES, candidato 
classificado em Concurso Público, para ocupar o cargo de AGENTE FIS-
CAL DE OBRAS, sob regime estatutár io, exercendo suas atr ibuições em 
uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, em conformidade com a Lei 
1.072 de 04 de setembro de 2017, com lotação fixada na Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos, neste município, a partir desta data até ulterior delibera-
ção. 
 

Gabinete de Prefeito Constitucional do Município de Remígio. 
Remígio - PB, 19 de Fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO ANDRÉ ALVES 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 


