
ATOS DO PODER EXECUTIVO
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 024/2020, DE 17 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO DE PATOS, no uso das atribuições legais.

 Considerando  que o Município  de Patos editou o Decreto  n° 08, 10, 
14 e 17 de 2020, o qual estabelece medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional , decorrente da infecção  humana pelo 
novo coronavírus  (COVID-19), decreta  situação  de  emergência   no  Município  
de  Patos,  define  outras  medias  para enfrentamento  da pandemia decorrente do 
coronavírus e dá outras providências;

 Considerando o disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

 Considerando que estudos recentes demostram a eficácia das medidas 
de afastamento social precoce para restringir a disseminação do coronavírus 
(COVID-19);

 Considerando a necessidade de adotar outras medidas para se reduzir a 
circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte 
coletivo;

 Considerando   a ocorrência   de um primeiro   caso diagnosticado   de 
coronavírus (COVID-19) epidemiológico do Estado da Paraíba, com base no Decreto 
Estadual 41.242 de 16 de maio de 2020;

 DECRETA:

 Art.  1º Este Decreto estabelece novas medidas temporárias de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento de emergência em saúde pública de importância 
internacional, prorrogando as medidas do decreto nº 17 de 20 de abril de 2020, 
prorrogando até 31 de maio de 2020, decorrente do novo coronavírus, vetor da 
COVID-19.

 Art. 2º De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar a 
segurança e o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da 
propagação do coronavírus, (COVID-19), fica determinado, a partir de 17 de maio de 
2020, pelo prazo de quinze dias, podendo ser prorrogado, o fechamento de:
 I - Todo e qualquer estabelecimento comercial, CEO – Centro de 
Especialização Odontológica, CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, áreas 
de lazer, Indústrias, Fabricas, Feira da Troca, Centro Comercial Darcílio Wanderley, 
Centro de Comercialização Batista Leitão, shopping center", bares, restaurantes, 
salões de beleza, clínicas de estética, casas noturnas, de festas ou de espetáculos, 
centro comercial, galerias e similares; 
 II - Mercado Público Juvino Lilioso, inclusive as feiras livres, este último, 
poderão funcionar às segundas-feiras e aos sábados, apenas para comercialização de 
carnes, frutas, verduras e cereais, bem como a feira do agricultor as quintas feiras na 
Praça Padre Assis;
 III - Lanchonetes, bares e restaurantes de hotéis seguirão em 
funcionamento, mas apenas para uso exclusivo dos hóspedes, preservando as 
recomendações de higienização e distanciamento entre mesas;
 IV - As entregas e os serviços de delivery estão mantidas, desde que 
adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao 
contágio podem ser mantidos, devendo obedecer às medidas de segurança do 
trabalho, controle rígido do uso de EPI’s e demais meios de proteção individual 
estipulados na Portaria do Ministério da Saúde e decreto municipal 008 de 2020.

 Art. 3º Fica suspensa a atividade da construção civil, no período 
compreendido entre 20 a 31 de maio de 2020.

 Art. 4º A presente determinação NÃO se aplica aos supermercados, 
mercadinhos, mercearias, açougues, indústria de gênero alimentícios e de insumos 
e  essenciais, fabricas de produtos de higiene e materiais de limpeza, lojas de ração 
animal, agências bancárias, Casas Lotéricas e agentes, postos de gasolina, padarias, 
farmácias e serviços de saúde como hospitais, clínicas, laboratórios, lojas de insumos 
de saúde, revendedores de água e gás.
 I - Restaurantes, lanchonetes, marmitarias exclusivamente por meio 
de serviço de entrega de mercadorias (delivery) ou retirada no local de retirada, 
inclusive por aplicativos, sendo vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial 
de clientes dentro das suas dependências.
 II - estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, 
psicológicos,  laboratórios  de  análises  clínicas  e  as  clínicas  de fisioterapia e de 
vacinação;
 III - clínicas e hospitais veterinários, bem como os estabelecimentos 
comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios;
 IV - assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade;
 V - atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao 
controle de pragas urbanas;
 VI - os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e telecomunicação 
em geral;
 VII - os  serviços  de  assistência  técnica  e  manutenção, vedada, em 
qualquer hipótese, a aglomeração de pessoas;
 VIII - óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos/
hospitalares, que poderão funcionar, exclusivamente, por meio de entrega em 
domicílio, inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias, 
vedando-se a aglomeração de pessoas.
 Parágrafo Único - Os previstos no caput deste artigo devem reforçar 
medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os 
usuários, em local sinalizado.

 Art. 5º  Fica proibido a prática de atividade física em praças, avenidas e 
ruas do Município pelo período de 17 a 31 de maio de 2020. 

 Art. 6º Fica determinado que os estabelecimentos públicos e privados que 
estejam em funcionamento em todo o território municipal não permitam o acesso e 
a permanência no interior das suas dependências de pessoas que não estejam usando 
máscaras de proteção facial, que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira.
 § 1º O descumprimento do disposto no caput deste artigo ensejará 
aplicação de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada pessoa encontrada sem máscara 
no interior dos estabelecimentos, 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), suspensão do alvará de funcionamento por 
30 dias, podendo ser cassado por tempo indeterminado, podendo inclusive ser feito o 
uso de força policial para o fechamento. 
 § 2º 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 obrigatoriedade do uso de máscara, de que trata este artigo, 
perdurará enquanto vigorar o estado de emergência declarado no Decreto nº 08, de 
17 de março de 2020.

 Art. 8º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 
função do cenário epidemiológico do Estado.

 Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 17 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

Diário Oficial
do Município de Patos-PB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0275/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - NOMEAR a senhora JONALVA MORAIS DE ARAÚJO para assumir, 
em comissão, o cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO DE POLÍTICAS PARA A 
MULHER, com lotação no Gabinete do Prefeito.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0276/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I – NOMEAR, a partir de 02/05/2020, o servidor PEDRO HENRIQUE 
DE SOUZA REIS, matrícula n.º 31551150 (Cód. 31549026), para assumir, em 
comissão, o cargo de DIRETOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS CAPS AD, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0277/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

  R E S O L V E:

 I - NOMEAR, a partir de 02/05/2020, a servidora ROSANGELA 
MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 316603, para assumir, em 
comissão, o cargo de DIRETOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO A PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - CERPPOD, com lotação na Secretaria 
Municipal de Saúde.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0272/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - EXONERAR a servidora CAMILA INGRIDE CAITANO DOS 
SANTOS, matrícula n.º 31551107 (Cód. 31548983), do cargo em comissão de 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE POLÍTICAS PARA A MULHER, lotada no 
Gabinete do Prefeito.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESzTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0273/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - NOMEAR o senhor JOACI SILVA SOUZA para assumir, em comissão, 
o cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO, com lotação na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 0274/2020, DE 15 DE MAIO DE 2020

 O PREFEITO INTERINO DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

 R E S O L V E:

 I - NOMEAR o senhor JOHNNY CHARLES DE MACEDO PEREIRA  
para assumir, em comissão, o cargo de ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II, com 
lotação no Gabinete do Prefeito. 

 II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Gabinete do Prefeito do município de Patos, Estado da Paraíba, em 15 de 
maio de 2020.

Antônio Ivanes de Lacerda
PREFEITO INTERINO
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SECRETARIAS
FINANÇAS

Processo administrativo n° 10.001/2019
Impugnante: Suellen Vieira Dias da Cruz.
Autoridade julgadora: Bruno da Nóbrega Carvalho.

Impugnação Administrativa Tributária – Contestação pela Autoridade Fiscal – 
Preliminar de Intempestividade – Não Acolhimento – Regularidade da Notificação 
Fiscal Comprovada – Legitimidade da Parte Demonstrada – Improcedência da 
Impugnação.

• Cabe a parte comprovar o direito que alega, in casu, a intempestividade da 
impugnação administrativa apresentada, sob pena de rejeição, a teor da distribuição 
legal do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

• Restando comprovado que a impugnante possui legitimidade para receber a 
notificação fiscal questionada, não há que se falar em nulidade do referido ato 
administrativo.

• Impugnação administrativa tributária conhecida e julgada totalmente improcedente.

 CONTRATOS E CONVÊNIOS
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020 FMS
CONTRATO Nº 427/2020.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
CONTRATADA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
MACROSUL LTDA, CNPJ 95.433.397/0001-11
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de equipamento/
material permanente para atender as necessidades das UBS’s a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.
VALOR R$ 56.200,00 (Cinquenta e seis mil e duzentos reais)
PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na 
data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal 
nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos/PB, 29 de abril de 2020.

FRANCISCA LAVOR FURTADO
Secretaria de saúde 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS

I. INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA (CONVENIADA)
UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PATOS E 
REGIÃO - UAC – com sede na Rua Roldão Meira, nº 57, Centro, Patos-PB, CNPJ 
24.232.969/0001-56. 
II. PREFEITURA, (doravante designada CONVENENTE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, com sede na Av. Epitácio Pessoa, nº 91, 
Centro, Patos-PB, CNPJ nº 09.084.815/0001-70.
DO OBJETO
Constitui objeto deste CONVÊNIO, a concessão de subvenções sociais para entidades 
sem fins lucrativos que prestam serviços de cunho social no município.
DO VALOR E DOTAÇÃO
A convenente destinará o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) para manutenção 
dos serviços da instituição conveniada, em conformidade com a Lei Municipal nº 
4.798/2016.
As despesas com a execução do presente objeto deste convênio, no presente exercício, 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 14 122 1031 2056
ELEMENTO DE DESPESA: 3350.43 99
DA VIGÊNCIA
O presente Convênio vigorará até o final do exercício financeiro 2020.

Patos, 14 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
ANTONIO IVANES DE LACERDA

Prefeito Interino

JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA 
Presidente da UAC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS

I. INSTITUIÇÃO CONSIGNATÁRIA (CONVENIADA)
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ – com sede na Rua 
Anatildes de Lucena, S/N, Jatobá, Patos-PB, CNPJ 24.509.820/0001-71.
II. PREFEITURA (doravante designada CONVENENTE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, com sede Av. Epitácio Pessoa, nº 91, 
Centro, Patos-PB, CNPJ nº 09.084.815/0001-70.
DO OBJETO
Constitui objeto deste CONVÊNIO, a concessão de subvenções sociais para entidades 
sem fins lucrativos que prestam serviços de cunho social no município.
DO VALOR E DOTAÇÃO
A convenente destinará o valor mensal de R$ 416,67 (quatrocentos e dezesseis reais e 
sessenta e sete centavos) para manutenção dos serviços da instituição conveniada, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 1.959/1992.
As despesas com a execução do presente objeto deste convênio, no presente exercício, 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 14 122 1031 2056
ELEMENTO DE DESPESA: 3350.43 99
DA VIGÊNCIA
O presente Convênio vigorará até o final do exercício financeiro 2020. 

Patos/PB, 14 de abril de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
ANTONIO IVANES DE LACERDA

Prefeito Interino

GILVANILDO PEREIRA DE SOUZA
Presidente

 
EDITAIS E AVISOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2020
(Entrega de Documentos)

 O Município de Patos (PB), através da Secretaria de Administração, 
respeitando os ditames do Item 14 – Da Nomeação dos Candidatos Aprovados do Edital 
de Abertura de Concurso Público n.º 001/2018, de 18 de julho de 2018, bem como 
observando o Termo de Homologação assinado pelo Prefeito Constitucional por meio do 
Decreto nº. 006/2019 e publicado no Diário Oficial do Município em 14 de março de 2019, 
RESOLVE convocar o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) e classificado(s) 
no respectivo concurso público, para entregar até o dia 15 de junho de 2020 os seguintes 
exames e documentos necessários para a consequente investidura no cargo:

I – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1.1. De acordo com as especificações do Edital de Regulamento do Concurso Público 
n.º 001/2018, o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de Procuração 
Pública com poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado 
na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal 
Martins – Gerência de Recursos Humanos) localizado à Rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro 
Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000, os seguintes documentos 
originais/autenticados, conforme o Item 14.3.1: 

1.1.1. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.1.2. Cópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação/justificativa na ultima 
Eleição (2º turno) ou Certidão de quitação fornecida pelo Cartório Eleitoral Competente;
1.1.3. Cópia do Certificado de Reservista ou outro Documento Hábil Comprobatório que 
o Tenha Cumprido ou tenha sido Dispensado de Incorporação, para os candidatos do sexo 
masculino;
1.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou Outro Documento de Identidade Civil – 2 cópias;
1.1.5. Certidão Conjunta Negativa de Dívida Pública e Negativa da Receita Federal;
1.1.6. Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – 2 cópias;
1.1.7. Cópia do documento de inscrição PIS, PASEP ou NIT, caso possua;
1.1.8. 02 (duas) fotos 3x4 recente, colorida (fundo branco);
1.1.9. Declaração, com firma reconhecida, de que não acumula cargo, função ou emprego, 
exceto os legalmente permitidos, garantido o direito a opção no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme dispõe o Estatuto do Servidores Públicos Municipais (Formulário Anexo);
1.1.10. Cópia da Certidão de Nascimento de Dependentes;
1.1.11. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal e Estadual, de Natureza 
Cível e Criminal;
1.1.12. Cópia da Comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme 
Item 2.1;
1.1.13. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
1.1.14. Cópia do Comprovante de Registro no devido Conselho de Classe, quando exigido, 
para as vagas destinadas às profissões regulamentadas e com a quitação das obrigações 
respectivas, de acordo com a legislação específica;
1.1.15. Cópia dos documentos que comprovem os demais pré-requisitos constantes no 
Item 2.1, respeitando as particularidades de cada cargo.
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1.1.16. Cópia do Comprovante de residência recente, preferencialmente em nome do 
candidato – 2 cópias.
1.1.17. Declaração de Não-Beneficiário de Seguro Desemprego;

1.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 
investidura no cargo, mediante publicação de Edital posterior de inabilitação.

1.3. Estará inabilitado o candidato que não apresentar o comprovante de escolaridade 
específica exigido para investidura no cargo (Pontos 1.1.14 e 1.1.15, deste Edital), a 
exemplo de diplomas/certificados de licenciatura, residência médica, curso técnico, 
carteira de motorista na categoria indicada, dentre outros.

II – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES

2.1. Conforme preconiza o Item 14.6.1 - “Possuir aptidão física e pleno gozo da saúde 
mental necessários ao exercício das atribuições do cargo, conforme Parecer do Exame 
Clínico do Médico do Trabalho e do Psiquiatra, com data que será estabelecida em 
Edital de convocação e deverá apresentar os seguintes exames de saúde” - do Edital nº 
001/2018. Assim sendo, até a data estabelecida alhures, o candidato no mesmo local e 
prazo estabelecido acima deverá apresentar os seguintes exames de saúde:  
I. Hemograma Completo com Plaquetas;
II. Coagulograma completo com Tempo de Tromboplastina;
III. Ureia;
IV. Creatinina
V. AST;
VI. ALT;
VII. Ácido Úrico;
VIII. Glicemia de Jejum;
IX. Sumário de Urina;
X. Raio X do Tórax em PA e Perfil com Laudo;
XI. Sorologia para Doença de Chagas;
XII. VDRL;
XIII. Eletrocardiograma com Laudo;
XIV. Eletroencefalograma com Laudo;
XV. Laudo de Sanidade Mental emitido por um Psiquiatra de até 30 dias;
XVI. Laudo Oftalmológico com Acuidade Visual, Fundo de Olho, Biomicroscopia, Senso
Cromático e Tonometria;
XVII. Audiometria com Laudo;
XVIII. Laringoscopia com Laudo;
XIX. Parecer do Exame Clínico de até 30 (trinta) dias de um Médico do Trabalho, mediante
apresentação pelo candidato dos exames supramencionados, obrigatoriamente.  
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames/laudos solicitados perderá o direito a 
investidura no referido cargo, mediante inabilitação por despacho do Secretário de Administração.
2.3. Constatando restrições médicas aos candidatos ou dúvida quanto à classificação da 
deficiência aos candidatos convocados para assunção das vagas especiais, a habilitação 
estará condicionada à submissão destes à Junta Médica Municipal para lavratura de 
parecer.

III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS

3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 
munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial 
instalado na sede da Secretaria de Administração  -Gerência de Recursos Humanos (Centro 
Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à Rua Horácio Nóbrega, s/n, 
bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), até o dia 15 de junho 
de 2020 no horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames e documentos 
descritos nos Itens I e II do presente ato convocatório.

3.2. Fica(m) convocado(s) os seguintes candidatos:

GUARDA MUNICIPAL
INSC. NOME CLAS

01000459 HUGO BRANDAO MARQUES 1º

01003720 JOSE ALBERTO ARAUJO DA SILVA 2º

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

4.1. Conforme dispõe o Subitem 14.3, o candidato somente será nomeado com a condição 
à observância estrita de sua classificação em todas as etapas e avaliações do Concurso 
Público, bem como à apresentação de original e cópia autenticada, no dia e horário 
agendados no Edital de Convocação.

4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas 
pessoalmente na Secretaria de Administração (tratar com: Elizângela), ou ainda através do 
telefone (83) 3423-3612, ramal 223, e no website www.patos.pb.gov.br.

4.3. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário e data estabelecidos 
sob nenhuma condição ou justificativa.
4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados 
nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de 
Patos (PB).

4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 
Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto 
(Documentação ou Exames).

4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 
válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de 
Administração.

4.6. Após análise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será 
agendada a assinatura do Termo de Posse do convocado.

4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá 
na simples conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi 
solicitado nos Itens I e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo da Gerente de Recursos 
Humanos que ao final irá lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para 
a convocação final do candidato.

4.8. Todos os processos de admissão e cumprimento das exigências para investidura no 
cargo deverão ser concluídos e apresentados até o termo final previsto neste edital, sendo 
resguardado aos candidatos inabilitados prazo e recurso de 5 dias para impugnação após 
publicação de Edital específico.

Patos (PB), 15 de maio de 2020.

Marcos Túlio Rodrigues Athayde
Secretário de Administração

GOVERNO MUNICIPAL 
ANTÔNIO IVANES DE LACERDA - PREFEITO INTERINO

Prefeitura Municipal de Patos
Secretaria Municipal de Administração

Centro Administrativo Aderbal Martins
Avenida Horácio Nóbrega, S/N – Bairro Belo Horizonte

58700-000 – Patos, PB


