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ATOS PODER EXECUTIVO 

 

 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Tacima 

 
DECRETO MUNICIPAL N.º 265/2020. 
De 04 de maio de 2020. 

 
Revalida Prazos das Medidas Preventivas de Enfrentamento a 
Pandemia  Proveniente  da  COVID-19  de que trata os Decretos 
Municipal que menciona e, Adota Outras Medidas Correlatas.  

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA – PB, no uso das 
prerrogativas que lhe auferi o artigos 58, incisos II , V  e 66, inciso - I, alíneas     “  m , o ” da 
Lei Orgânica Municipal; 
 
Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção 
humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março 
de 2020; 
 
Considerando  expedição do Decreto Estadual Nº 40.217, de 02 de maio de 2020, que 
decretou a prorrogação de medidas de enfrentamento a COVID-19, bem como sobre 
recomendações aos municípios e ao setor privado estadual; 
 
Considerando a necessidade de se intensificar as adoções de medidas necessárias ao 
impedimento da aglomeração de pessoas, de modo a não permitir a disseminação da 
pandemia do Coronavírus (COVID-19) na Paraíba e especialmente no âmbito do território 
municipal de Tacima; 
 
Finalmente considerando o crescente aumento exponencial da quantidade de casos 
diagnosticados em todo o Estado da Paraíba e que possamos continuar adotando medidas 
preventivas no sentido de  mantermos nosso município fora da ocorrência dessa propagação 
contagiosa do Coronavírus, fato este verificado até a presente data; 
 
Art. 1º - Ficam prorrogados todos os prazos estabelecidos nos Decretos anteriores que 
tratavam da adoção de medidas de enfrentamento as  condições de transmissão da 
contaminação pandêmica sustentada da infecção humana causada pelo Coronavírus, 
anunciada pela Organização Mundial de Saúde no âmbito do município de Tacima-PB. 
 
Art. 2º - A partir da vigência do presente Decreto, todas as medidas  e seus respectivos 
prazos que digam respeito ao combate e a erradicação contagiosa da COVID-19, serão 
adotadas e convalidadas em consonância com as normas estabelecidas pelo Governo do 
Estado, aplicando-se subsidiariamente ao que couber a realidade dos fatos vivenciados pelo 
município.   
 
Paragrafo Único – Para fins de exequibilidade e adequação a realidade municipal das 
medidas estatuídas pela legislação de âmbito estadual a gestão municipal expedirá ato 
governamental regulamentando a aplicabilidade da norma em causa a ser adotada pelo 
município.  
 
Art. 3º -  Para fins de intensificação das medidas preventivas em defesa do enfrentamento a 
contaminação disseminada pelo Coronavírus, permanecem terminantemente proibida a 
realização de carreata, passeata e de todo e qualquer evento que promova aglomeração 
e/ou reunião de pessoas, na sede do município, povoados e unidades habitacionais da zona 
rural. 
 
Paragrafo Primeiro – Ficam sujeitos imputação as medidas coercitivas de multa e prisão de 
que trata o presente Decreto os infratores das medidas de isolamento social que realizarem 
em âmbito domiciliar, sítios, chácaras, granjas, balneários, ambientes locados e/ou por 
qualquer outro espaço físico o agrupamento de pessoas para realização de eventos festivos,  
reunião familiar, credo religioso e todo e qualquer forma de agrupamento de pessoas.  
 
Paragrafo Segundo – Para fins de inibir, coibir e evitar a realização de aglomerações de 
pessoas na participação de eventos citados  ou não no paragrafo anterior, a Vigilância 
Sanitária Municipal para fins de denuncia disponibiliza aos munícipes o telefone de número 
(83) 98220-8179, aplicando-se a mesma medida para a denunciação de estabelecimentos 
comerciais, de serviços e de diversão que enseje o atendimento presencial ou de 
aglomeração de pessoal nesses recintos, especialmente serviços de bar, depósitos de 
bebidas, casas de show, boates e outros do gênero. 
 
Paragrafo Terceiro – Aplica-se aos infratores das medidas proibitivas de que trata o caput 
do presente artigo as sanções previstas nos parágrafos  4º e 6º do artigo 1º do Decreto 
Estadual N.º 40.173/2020 de 04 de abril de 2020 e demais penalidades estabelecidas pelo 
novo Decreto Estadual de Nº . 40.217, de 02 de maio de 2020. 
 
Paragrafo Quarto – O cometimento de atos infracionais a que se refere a legislação de trata 
o paragrafo anterior se for praticado de maneira reincidente pelo mesmo infrator será o 
mesmo incurso nas penalidades previstas arts. 301 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).”. com acarretamento de prisão a ser 
efetuada por autoridade policial competente. 
 
Art. 4º -  Fica estabelecido o uso de máscaras no âmbito municipal, como forma de 
enfrentamento ao avanço da pandemia de COVID-19. 
 
§ 1º Será necessária a utilização de máscaras:  
 
I – para uso de qualquer modalidade de transporte de passageiros; 
 
II – para acesso aos estabelecimentos prestadores de serviços essenciais, tais como 
supermercados, mercados, mercearias, padarias, farmácias, drogarias, feira livre entre 
outros de atendimento presencial autorizados a funcionar; 
 
III – para acesso aos demais estabelecimentos comerciais que tiverem suas atividades 
liberadas nos termos do Decreto Estadual de Nº . 40.217, de 02 de maio de 2020; 
 
IV – para o desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados com outras 
pessoas, nos setores público e privado. 

 
§ 2º O uso obrigatório de máscaras previsto nos incisos do paragrafo anterior terá duração 
vigente enquanto perdurar no município o estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia provocada pelo Coronavírus. 
 
§ 3º Para fins do disposto neste artigo, poderão ser utilizadas máscaras de pano 
confeccionadas de forma artesanal, desde que estejam devidamente fixadas e ajustadas ao 
rosto do usuário, encobrindo totalmente a boca e o nariz. 
 
§ 4º É responsabilidade de cada estabelecimento garantir o cumprimento das medidas 
dispostas neste artigo, ficando sujeito à fiscalização dos órgãos públicos e às penalidades 
previstas na Lei Federal nº 6.437/77 e Lei Estadual que rege a espécie,  bem como o previsto 
no art. 268 e 330 do Código Penal. 
 
Art. 5º Fica recomendada a utilização de máscaras de proteção a todos os munícipes que 
desempenharem quaisquer atividades que interrompam provisoriamente o isolamento 
social, sem prejuízo das hipóteses de utilização obrigatória ou que necessitarem de transitar 
pelas vias públicas. 
 
Art. 6º - Em face do estado de pandemia, fica determinada a prorrogação da suspensão das 
aulas presenciais nas escolas e os serviços de transporte de alunos da rede municipal de 
ensino e de universitários a  faculdades da rede pública ou privada até o dia 18 de maio de 
2020. 
 
Paragrafo Primeiro – A Rede Municipal de Ensino em consonância com as Resoluções e 
demais determinações emanadas do Ministério da Educação, Fundo Nacional da Educação–
FNDE, Conselho Nacional da Educação, Secretaria Estadual da Educação, Conselho 
Estadual da Educação e deliberação do Conselho Municipal da Educação, adotará o sistema 
de ensino remoto, ou qualquer outro meio de educação não presencial a ser difundido em 
meio midiático mediante o uso de aplicativo eletrônico. 
 
Paragrafo Segundo – Fica a Secretaria da Educação e Cultura autorizada a adotar todas as 
providencias e meios necessários para em regime de excepcionalidade promover a 
educação do alunado matriculado na Rede Municipal de Ensino, sob a nova modalidade de 
ensino descrita no paragrafo anterior, inclusive adotando a convocação dos servidores do 
magistério, de apoio administrativo e, de serviços gerais lotados nas respectivas unidades 
de trabalho da educação, que se fizerem necessário a consecução dos objetivos a que esta 
nova modalidade de ensino se propõe.     
 
Art. 7º - Fica criada a Comissão Municipal Gestora das Medidas de Prevenção e 
Enfrentamento a COVID-19, visando estabelecer e promover ações de prevenção à 
transmissão do vírus, composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades 
municipais: 
 
I – Um Representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
II - Um Representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano e Ação Social; 
III – Um Representante da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; 
IV – Um Representante da Vigilância Sanitária Municipal; 
V – Um Representante da Polícia Militar do Estado da Paraíba. 
 
Paragrafo Primeiro – A Comissão Municipal Gestora das Medidas de Prevenção e 
Enfrentamento a COVID-19 será nomeada mediante ato do Chefe do Poder Executivo e terá 
como presidente o membro representante a que refere-se o item - I do presente artigo. 
Paragrafo Segundo – A Comissão Municipal Gestora das Medidas de Prevenção e 
Enfrentamento a COVID-19), se reunirá mediante convocação do seu presidente e 
frequentemente avaliará em conjunto a adoção de medidas já implementadas e articulará 
novas ações visando o enfrentamento e contingenciamento para a doença. 
Paragrafo Terceiro – As Secretarias Municipais representadas na composição da Comissão, 
deverão criar núcleos internos com a finalidade de traçar estratégias especificas para as 
ações de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), submetendo as suas conclusões e 
proposições à deliberação quando realização das reuniões da Comissão. 
Paragrafo Quarto – Para o enfrentamento da emergência da saúde pública, as ações de 
competência da Comissão serão são adotadas, de imediato, sem prejuízo de outras que 
vierem a ser propostas, dentre as quais as seguintes medidas: 
I- suspensão de todas as viagens nacionais e internacionais do Prefeito, Secretários 
Municipais e servidores municipais a serviço do Município; 
II- todo servidor municipal deve comunicar à sua chefia imediata qualquer viagem para os 
locais de risco, definidos pelo Ministério da Saúde ou OMS; 
III - suspensão dos eventos culturais da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; 
IV- suspensão das atividades e eventos esportivos de responsabilidade da Secretaria de 
Esportes e Lazer; 
V - os eventos, sessões, reuniões e encontros públicos municipais inadiáveis em prédios e 
auditórios públicos fechados deverão ser realizados sem a presença de público externo; 
VI- suspender todos os eventos, sessões, reuniões e encontros públicos municipais em 
locais abertos; 
VII- coibir junto ao setor privado a realização de eventos, sessões, reuniões e encontros em 
locais abertos e fechados;  
VIII- Tendo em vista a necessidade de evitar aglomeração e evitar o transporte público 
coletivo de alunos, para prevenir a disseminação do Coronavírus, e assim evitar sobrecarga 
dos sistemas de Saúde, todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, permanecerão com 
suas atividades suspensas até 18 de maio; 
IX – Toda e qualquer medida a ser adotada no âmbito municipal que diga respeito ao 
enfrentamento a COVID-19 será encaminhada a Comissão para fins de avaliação e 
deliberação de sua aplicabilidade com vistas a realidade pandêmica vivenciada pelo 
município; 
X – A Comissão elaborará seu Regimento Interno, no qual constará o rol de suas atribuições, 
cujo instrumento normativo regulamentar será devidamente homologado pelo Chefe do 
Poder Executivo. 
 
Paragrafo Quinto – A Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo do apoio das demais 
Secretarias, deverão providenciar a imediata divulgação de materiais de Prevenção e 
Combate ao Coronavírus; 
Art. 8º - Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário 
epidemiológico do Município. 
 
Art. 9º - As determinações estatuídas nos termos do presente Decreto poderão ser 
intensificadas com adoção de medidas complementares que venham em defesa da saúde 
dos munícipes e ainda cessadas ou flexibilizadas em cumprimento a legislação correlata 
estabelecida no âmbito estadual ou federal.    
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Paragrafo único – Os casos omissos e/ou de dúbia interpretação poderão ser dirimidos 
através de consulta formulada a Chefia de Gabinete do Prefeito, através do e-mail: 
pmtacima@live.com e, se ensejarem nova resolutividade serão objeto de ato regulamentar 
do Chefe do Poder Executivo.  
 
Art. 10 - Revogadas ás disposições em contrario, o presente Decreto entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação. 

 
Paço da Prefeitura Municipal, 61º Ano da Emancipação Política do Município. 

 
Publique-se e 
  Cumpra-se. 

 
Erivan Bezerra Daniel 

Prefeito Municipal. 
 

RESOLUÇÃO CME PARA O TEMPO DE PANDEMIA DO COVID19 DE 04 DE MAIO DE 
2020 

 
Orienta as instituições do Sistema Municipal de Ensino do município de Tacima sobre a 
realização de atividades escolares em ensino remoto domiciliar, em caráter excepcional, no 
período em que permanecerem em isolamento social fixado pelas autoridades municipais e 
pela comunidade médico-científica, em razão da necessidade de prevenção e combate ao 
COVID-19 - Corona vírus. 
 
O Conselho Municipal de Educação de Tacima no uso de suas atribuições legais e 
considerando as declarações da Organização Mundial de Saúde - OMS, que indicam que as 
medidas de afastamento social precoce são eficazes para restringir a disseminação 
comunitária do COVID-19; 
 
Considerando o disposto na Constituição Federal, de 1988, com ênfase nos artigos 174, 205 
e 206; 
Considerando as disposições fixadas pela Lei Federal nº 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, em especial no artigo 22, no § 2º do artigo 23 e no § 4º do 
artigo 32; 
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; 
 
Considerando as manifestações exaradas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio 
da Resolução CNE/CEB nº 03, de 2018, e do Parecer CNE/CEB 19, de 2009; 
 
Considerando a Nota de Esclarecimento emitida pelo Conselho Nacional de Educação em 
18 de março de 2020, da proposta de parecer sobre reorganização dos calendários 
escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de 
pandemia do COVID-19; 
 
Considerando a Medida Provisória nº 934, de 01 de abril de 2020; 
 
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação tem um cenário de matrículas 
contemplando várias faixas etárias, inclusive adultos e idosos na Educação de Jovens e 
Adultos; 
 
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação, tem de matrículas na Educação 
Especial que necessita de estratégias adaptadas para a continuidade do vínculo social, 
cultural e de aprendizado; 
 
Considerando o Decreto Municipal 265/2020 de 04 de maio de 2020; 
 
Considerando a Resolução nº 120/2020 Conselho Estadual de Educação; 
 
Considerando o compromisso social deste Conselho Municipal de Educação com a oferta 
de educação de qualidade; e 
 
Considerando a necessidade de enfrentar a pandemia causada pelo COVID-19 - Corona 
vírus, resguardando alunos, profissionais de educação e demais colaboradores que atuam 
em unidades do Sistema Municipal do município de Tacima. 
 
Delibera: 
 
Art. 1º Do calendário escolar e carga horária mínima a ser cumprida. 
 
Art. 2º  Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-
19, a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou excepcionalmente a exigência do 
cumprimento do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da 
obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que 
cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas 
as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 
 
Art. 3º A LDB dispõe em seu artigo 23, § 2º que o calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 
 
Art. 4º A reorganização do calendário escolar visa a garantia da realização de atividades 
escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos 
da educação básica, atendendo o disposto na legislação e normas correlatas sobre o 
cumprimento da carga horária. Deve ser assegurado que a reposição de aulas e a realização 
de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de 
qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da Constituição 
Federal. Duas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela 
LDB seriam: 
 
I – a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência; 
II – a realização de atividades pedagógicas não presenciais (com ou sem mediação on-line) 
durante o período de emergência, garantindo ainda os demais dias letivos que previstos no 
decurso dos mínimos anuais/semestrais. 
 
Art. 5º As instituições públicas, privadas e comunitárias que integram o Sistema Municipal 
de Ensino de Tacima. poderão organizar, em caráter excepcional, as atividades escolares, 
através do ensino remoto domiciliar, contando com a participação de alunos e profissionais 

de educação, com base em seus Planejamentos Estratégicos Emergencial e Currículos 
estabelecidos pelas instituições. 
 
Art. 6º Para reduzir as eventuais perdas para as crianças de Educação Infantil, sugere-se 
permitir a realização de atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios 
digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e 
aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas 
de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações 
pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de 
leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. 
 
Art. 7º As escolas podem elaborar orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre 
atividades que possam ser realizadas com seus filhos durante o período de isolamento 
social. Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais, tutores e 
responsáveis pelas atividades, mais efetivo com o uso de internet, celular ou mesmo de 
orientações de acesso síncrono ou assíncrono. A escola, por sua vez, deverá definir a oferta 
do instrumento de resposta e feedback. As atividades propostas podem ser: 
 
I – para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar 
atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas 
de criança; 
II – para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma 
forma, atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, desenho, brincadeiras, 
jogos, músicas de criança, filmes e programas infantis pela TV e até algumas atividades em 
meios digitais quando possível. Para tanto, seria possível passar o caderno de atividades, 
desenhos, brincadeiras, entre outras, para os pais desenvolverem com as crianças.;  
 
Art. 8º Nas atividades escolares pelo ensino remotas domiciliares dirigidas aos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental existem dificuldades para acompanhar atividades on-line uma vez 
que as crianças do ciclo de Alfabetização encontram-se em fase de alfabetização, sendo 
necessária supervisão de adulto para realização de atividades. No entanto, pode haver 
possibilidades de atividades pedagógicas não presenciais com as crianças desta etapa da 
educação básica. Para tanto sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as 
atividades sejam realizadas: 
 
I – aulas gravadas pela televisão organizadas pela escola de acordo com o planejamento de 
aulas e conteúdos ou via plataformas digitais de organização de conteúdos; 
II – lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo 
de complexidade relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;  
III – orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de 
aprendizagem e habilidades da proposta curricular; 
IV - sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos; 
V - utilização de horários de TV aberta para levar programas educativos compatíveis com as 
crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assistir; 
VI - elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para realização 
de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros); 
VII - distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line, 
mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas 
com a supervisão dos pais;  
VIII - realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de 
conhecimento, de acordo com a disponilidade tecnológica; 
IX - oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de acordo 
com a disponilidade tecnológica e familiaridade do usuário; 
X - estudos dirigidos com supervisão dos pais; 
XI - exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola; 
organização de grupos de pais por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e outros 
conectando professores e as famílias 
 
Art. 9º Nas atividades escolares pelo ensino remotas domiciliares dirigidas aos Anos Finais 
do Ensino Fundamental, nesta etapa, as dificuldades cognitivas para a realização de 
atividades on-line são reduzidas ao longo do tempo com maior autonomia dos estudantes, 
sendo que a supervisão de adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de 
orientações e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo 
presencial ou on- line. Aqui as possibilidades de atividades pedagógica não presenciais 
ganham maior espaço. Neste sentido, sugere-se: 
 
I – elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e 
competências preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC; 
II – verificar a possibilidade de se utilizar horários de TV aberta para levar programas 
educativos compatíveis para adolescentes e jovens; 
III – distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line 
mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas 
com a supervisão dos pais; 
IV - realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponilidade tecnológica; 
VI - oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponilidade tecnológica; 
VII - estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros; 
VIII - utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) 
para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso 
de cada uma dessas redes sociais. 
 
Art. 10 -  O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido no 
período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes, professores 
especializados, em articulação com as famílias para a organização das atividades 
pedagógicas não presenciais a serem realizadas. 
 
Art. 11 - Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados 
com a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, 
provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles também 
deverão dar suporte às escolas na elaboração de planos de estudo individualizados, 
segundo a singularidade dos alunos, a serem disponibilizados e articulados com as famílias 
Art. 12 – De acordo com a LDB, às especificidades do atendimento dos estudantes da 
Educação Especial, modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de educação;  
Art. 13 – Considerando a diversidade e singularidades das populações do campo, as 
diferentes condições de acessibilidade dos estudantes e a atribuição do sistema de ensino 
para a organização e regular medidas que garantam oferta de recursos e estratégicas para 
que o atendimento dessas comunidades sem comprometimento dos padrões mínimos de 
qualidade, para possibilitar a finalização do calendário de 2020. 
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Art. 14 – A realização de atividades pedagógicas não presenciais pode ser facultada às 
escolas indígenas, quilombola, do campo, que ofereçam condições suficientes para isso, de 
acordo com cada escola e sua realidade. 
 
Art. 15 – Nas atividades escolares pelo ensino remoto domiciliar dirigidas a Educação de 
Jovens e Adultos podem ser observadas as direcionadas as do Ensino Fundamental, 
adequado a realidade dos alunos de acordo com a plataforma. 
 
Art. 16 – Caberá à Secretaria Municipal de Educação, além do Material Didático impresso, 
disponibilizar Material de Complementação Escolar Pedagógico, em meio digital. 
Parágrafo único. Recomenda-se utilização de ferramentas digitais que podem ser acessadas 
online ou offline integrando-as à Matriz Curricular adotada. 
Art. 17 – À Secretaria Municipal de Educação compete a formação de seus profissionais 
para utilização das plataformas digitais, elaboração das aulas e interação com os alunos. 
Art. 18 – Serão admitidas as iniciativas próprias de professores e de unidades escolares 
dirigidas aos alunos por meio de redes sociais, com a finalidade de assegurar a realização 
de atividades escolares em regime especial domiciliar. 
Parágrafo único. Nas unidades privadas de ensino e comunitárias serão aceitas tarefas 
desenvolvidas por livre iniciativa do professor, desde que divulgadas por meio de plataformas 
digitais ou mídias sociais do estabelecimento de ensino ao qual estiver vinculado. 
Art. 19 –     Ficam as unidades da rede pública do Sistema Municipal de Ensino encarregadas 
de manterem contato com a comunidade escolar, por meio digital, com a finalidade de 
promover a divulgação das ações recomendadas pelos órgãos de saúde para controle da 
pandemia. 
Art. 20 – À Secretaria Municipal de Educação compete, quando do retorno às atividades 
presenciais, definir estratégias para atendimento aos alunos que, porventura, não tenham 
sido beneficiados pelas atividades escolares em regime especial domiciliar e de 
acompanhamento daqueles que foram contemplados pelas iniciativas. 
Art. 21 – As atividades escolares realizadas através do ensino remoto domiciliar, 
mencionadas no artigo anterior, serão admitidas, exclusivamente, no ano letivo de 2020, 
enquanto perdurarem as medidas de isolamento social. 
Art.  22 – A reorganização do calendário escolar deverá posteriormente ser definida por esse 
conselho levando em consideração a carga horária de 800 horas anuais, sendo observadas 
as horas do ensino remoto, os feriados e sábados que serão utilizados com o objetivo de 
atingir a carga horária definida na LDB.  
Art. 23 – A equipe gestora das instituições de ensino que ofertam as etapas e modalidades 
referentes a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e EJA, dentro do regime especial de 
ensino, terão as seguintes atribuições:  
I. Elaborar o Plano Estratégico Escolar, em conformidade com o Art. 23 desta Resolução, 
sistematizando as ações administrativas e as atividades pedagógicas complementares a 
serem adotadas durante o período de suspensão das aulas, em colaboração com o corpo 
docente;  
II – Divulgar o Plano Estratégico Escolar do regime especial de ensino junto à comunidade 
escolar;  
III – Orientar os docentes para que sejam elaborados materiais com atividades pedagógicas 
específicas para as etapas e modalidades referidas no caput deste artigo, disponibilizando-
os aos estudantes em meios, como: roteiros e planos de estudo impressos; livros didáticos; 
videoaulas; conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem; 
redes sociais; correio eletrônico; cadeia de rádio e TV; entre outros, respeitando as 
recomendações expressas nesta Resolução;  
IV – Organizar para que os materiais com atividades pedagógicas específicas e as ações de 
orientação e planejamento junto aos docentes respeitem o momento de isolamento social e 
a convivência, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as atividades não 
presenciais, cuidando para não sobrecarregar os profissionais de educação, estudantes e 
suas famílias com atividades excessivas e em horários inapropriados;  
V – Incluir, nos materiais para cada etapa e modalidade de ensino, instruções para que os 
estudantes e as famílias reflitam sobre as medidas preventivas de isolamento e de higiene, 
entre outras, em combate à propagação do COVID 19, durante o período do regime especial 
de ensino;  
VI – Zelar pelo registro da frequência dos estudantes por meio de relatórios e 
acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;  
 
Art. 24 – Os Planos Estratégicos Emergenciais devem incluir:  
I  – Identificação da instituição de ensino;  
II  –  Justificativa; 
III  – Quantificação de docentes, turmas e discentes;  
IV  – Definição da estratégia para organização curricular das atividades complementares 
para o regime especial de ensino;  
V  – Determinação da estratégia local de desenvolvimento das atividades pedagógicas 
complementares no período de regime especial de ensino em cada uma das etapas, níveis, 
modalidades de ensino e tempo de duração das atividades ofertados pela instituição;  
VI  – Indicação da estratégia local de monitoramento e avaliação do funcionamento das 
estratégias de desenvolvimento das atividades pedagógicas complementares no período de 
regime especial de ensino;  
VII – Estruturação da estratégia local para manter uma rotina de comunicação com os 
estudantes e responsáveis, para que as dúvidas acerca da execução dos roteiros de estudo 
sejam sanadas;  
VIII – Cronograma de atividades; 
IX – Pontuação que os alunos deverão receber na devolução das atividades por eles 
realizadas; 
X – Orientações para o desenvolvimento de atividades 
 
Parágrafo único: o Plano Estratégico Escolar das instituições vinculadas ao Sistema 
Municipal de Ensino deve ser validado pelos respectivos conselhos escolares e pelo 
Conselho Municipal de Educação, para ciência, em um prazo de 15 dias a contar da 
publicação desta Resolução. 
 
Art. 25 – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada pelos Conselheiros abaixo relacionados, reunidos em 

sessão online realizada em 04 de maio .2020. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Ofício Circular Nº 001 
Tacima-PB, 04 de Maio de 2020 

 
Aos Gestores e Coordenadores Escolares 
 
Assunto: Orientações quanto aos Registros das Atividades do Plano Estratégico 
Emergencial 
 
Prezados Gestores, Supervisores e Coordenadores Escolares 
 
Cumprimentando-os, sirvo-me do presente para encaminhá-los, as orientações pertinentes 
aos Instrumentos de Acompanhamento das Ações realizadas no decorrer da execução do 
Plano Estratégico Emergencial.  
Ademais, elencamos a seguir as seguintes orientações, que deverão ser socializadas com 
todos os participantes do processo educativo formal: 
 

 O planejamento das aulas, permanece INALTERÁVEL, seguindo os mesmos 
direcionamentos adotados anteriormente.  

 Frente a realidade que estamos vivenciando, é imprescindível que gestão, 
supervisão e professores caminhem em união para melhor execução do projeto.  

 Cada Unidade de Ensino deverá levar em consideração suas especificidades, 
moldando-as para alcançar os discentes, o plano tem caráter norteador, sendo suscetível às 
flexibilizações que se fizerem necessárias mediante as realidades da comunidade escolar. 

 Cabe ao professor fazer o registro de suas atividades diárias com os alunos no 
devido instrumento que será apresentado, levando em consideração que, esse passa a ter 
caráter comprobatório do exercício docente. O registo deverá ser encaminhado ao 
supervisor (Mensalmente) que por sua vez remeterá a esta secretaria.  

 Cabe ao Supervisor empenhar-se efetivamente no suporte aos docentes, na 
análise das atividades e na orientação do registro dessas, na busca de soluções para as 
dificuldades encontradas em conjunto com os professores; elaborar o Relatório da Execução 
do Plano Estratégico Emergencial (Mensalmente). 
 
 
Segue em anexo os respectivos instrumentos supracitados.  
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos pela colaboração. Dessa maneira, 
esta secretaria coloca-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas que porventura 
decoram.  

 
Atenciosamente 

 
 

Elane Cristina Bezerra Daniel 
Secretária de Educação, Cultura 

 
 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Tacima 

 
PORTARIA N.º 049/2020/GAPRE. 
De 05 de maio de 2020. 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA - PB, no uso das 
prerrogativas que lhe faculta Artigo 58, Inciso - VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado 
com o que dispõe o Artigo 7º  parágrafo primeiro do Decreto Municipal N.º 265/2020 de 04 
de maio de 2020; 
 
RESOLVE;  
 I - Designar para compor a Comissão Municipal Gestora das Medidas de 
Prevenção e Enfrentamento a COVID-19, os membros abaixo indicados, com atribuições de 
planejar, coordenar e controlar as medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio do 
Novo Coronavírus (COVID-19), enquanto perdurar o estado de declaração da condição de 
pandemia de infecção humana definida pela Organização Mundial de Saúde.  
 
Representante da Secretaria da Saúde: 
JACKIELE BEZERRA DE ALBUQUERQUE; 
  
Representante da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Ação Social: 
MARIA DO SOCORRO SOARES DE CARVALHO PONTES; 
 
Representante da Secretaria da Secretaria da Educação e Cultura: 
ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL; 
 
Representante da Policia Militar Governo Estadual: 
JOSENILDO ALVES AVELINO. 
 
II – Mediante a presidência do primeiro membro acima indicado, as atividades da Comissão 
ora constituída se reveste de relevante interesse público e, não enseja ônus para o erário 
municipal e, sob quaisquer circunstâncias os atos por esta deliberados serão submetidos a 
consideração e a devida homologação do chefe do Poder Executivo Municipal.  
 

Publique-se. 
 

Erivan Bezerra Daniel 
Prefeito Municipal. 

 
PORTARIA N.º 050/2020/GAPRE. 
De 06 de maio de 2020. 
 
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA - PB, no uso das 
prerrogativas que lhe faculta Artigo 66, Inciso – II, alínea “g” da Lei Orgânica Municipal, 
combinado com o que estabelece o Decreto Estadual N.º 40.217/2020 de 02 de maio de 
2020, em consonância com o que dispõe o Decreto Municipal N.º 265/2020 de 04 de maio 
de 2020; 
RESOLVE;  
 I – Enquanto perdurar o estado de declaração da condição de pandemia de 
infecção humana definida pela Organização Mundial de Saúde, a realização da Feira Livre 
do Município passará acontecer nos dias de sábado de cada semana; 
 
II – Só haverá permissão para efetuar a comercialização de produtos os comerciantes 
reconhecidos, tidos e havidos como pertencentes ao município de Tacima, ficando 
permanentemente proibida a participação de comerciantes de outros municípios ; 
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III – Para fins de organização e controle, o Setor competente da Prefeitura efetuará cadastro 
dos feirantes autorizados a comercializar seus produtos na feria livre do município; 
 
IV – Obrigatoriamente, todos os feirantes terão que fazer uso de máscara facial, sendo 
passivo de retirada do recinto da feira aquele que desobedecer a presente norma; 
 
V – Os frequentadores da Feira Livre, obrigatoriamente terão que fazer uso de máscara 
facial, sendo proibido por parte dos feirantes o atendimento daqueles que não estejam 
usando máscara, sendo passivo de retirada do recinto da feira aquele que desobedecer a 
presente norma; 
 
VI – Não será permitida a venda de alimentos inaturos e/ou preparados para consumo no 
próprio local de venda e/ou em local de aglomeração de pessoas no recinto da feira; 
VII – Os comerciantes dos demais estabelecimento permanentes do município só poderão 
permitir o acesso de clientes no recinto de suas lojas de vendas que estiverem fazendo uso 
de máscara facial, sendo de inteira responsabilidade destes a desobediência da norma 
proibitiva ora fixada.   
 
VIII – O servidores do serviço público municipal, designados na condição de agentes fiscal, 
estão autorizados a intervir, coibir e solicitar o uso da força policial para fazer cumprir as 
normas de que trata a presente Portaria; 
 
IX – Os infratores das medidas proibitivas de que trata a presente Portaria, ficam sujeitos as 
penalidades estabelecidas em Decretos do Governo Estadual que disciplinam as medidas 
preventivas e de enfrentamento a COVID-19,  sendo passivos da aplicação de multas e 
prisão pela força policial; 
X – Os casos omissos e/ou de dúbia interpretação das normas estabelecidas na presente 
Portaria serão dirimidas por servidores indicados pelo município, especialmente por aqueles 
integrantes da vigilância municipal de saúde, se necessário serão  objeto de nova Portaria. 
 

Publique-se e 
Cumpra-se. 

 
Erivan Bezerra Daniel 

Prefeito Municipal. 
 

PORTARIA N.º 001/2020/CM 
De 07 de maio de 2020. 
 
  A PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL GESTORA DAS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, no uso das atribuições que lhe faculta o 
artigo 7º paragrafo segundo do Decreto Municipal N.º 265/2020 de 04 de maio de 2020, 
mediante deliberação plenária dos membros da comissão; 
 
RESOLVE; 
 I – Orientar o Serviço Municipal no sentido de que seja efetuado mapeamento 
das circunstancias e dos fatos que culminaram com o caso constatado de infecção 
contagiosa da COVID-19 de um Senhor habitante do Povoado de Cachoeira, de modo que 
seja identificadas as pessoas que mantiveram contado com o paciente em causa para o 
procedimento de isolamento de todos aqueles que se envolveram nesse relacionamento de 
convivência com o infectado; 
 
II – Para evitar a disseminação de falsas noticias e comunicados inverídicos sobre  o 
acometimento de pessoas suspeitas de contágio infeccioso do Coronavírus, só e somente e 
só a Secretária da Saúde Municipal será pessoa credenciada para levar ao conhecimento 
público a ocorrência de fatos dessa natureza; 
 
III – Considerando a gravidade do estado de pandemia que já atingiu nosso município, é de 
reponsabilidade de cada cidadão tacimense oferecer denuncia ao serviço Municipal de 
Saúde pelo  telefone: (83) 98220-8179, comunicando que é do seu conhecimento da 
existência de pessoa com sintomas característicos de contágio infeccioso pelo Coronavírus; 
 
IV – Incorrerá em crime previsto na legislação vigente aquele que efetuar falsas denuncias 
ou que venha propagar noticiais inverídicas a respeito da ocorrência de contágio infeccioso 
da COVID-19 no meio populacional do município que fomente aflição social e desordem 
institucional por qualquer meio de comunicação; 
 
V – As pessoas recém chegadas de outras localidades em qualquer parte do município, tem 
sob sua inteira responsabilidade o dever de comunicar essa ocorrência ao Serviço Municipal 
de Saúde pelo fone (83) 98220-8179 como medida preventiva ao contagio infecioso da 
pandemia e de proteção de seus familiares e de outras pessoas de seu convívio, devendo 
permanecer em quarentena de pelo menos 15 (quinze) dias.   
 
VI – Os frequentadores da feira livre do município que virem de outra localidades de 
povoados e de comunidades da zona rural obrigatoriamente deverão fazer uso de máscara 
facial e serão recepcionados quando desembarque dos transportes que utilizarem, 
recebendo higienização com álcool gel; 
 
VII – O Serviço Municipal de Saúde efetuará barreiras sanitária nos acessos de entradas e 
saídas da cidade para desinfecção dos veículos  e de seus ocupantes; 
 
VIII – sem prejuízo das medidas nesta Portaria estabelecidas, esta Comissão quando 
necessário poderá in loco intervir em sua área de atuação para adoção de outras medidas 
de prevenção e enfrentamento ao contágio da COVID-19.  
 

Publique-se e 
Cumpra-se. 

Jackiele Bezerra de Albuquerque 
Presidenta da Comissão. 

                                                                                                DE ACORDO. 
Erivan Bezerra Daniel 

Prefeito Municipal. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00006/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DV00006/2020, que objetiva: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: H. FORMIGA ENGENHARIA E 
ASSESSORIA EIRELI - R$ 12.000,00. 

Tacima - PB, 08 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00006/2020 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA; DESIGNO os servidores Manoel Duarte 
Cardoso Filho, Secretário Municipal, como Gestor; e Marilia Paulino Nascimento, Engenheira 
Civil, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00006/2020, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 
respectivamente. 

Tacima - PB, 08 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2020. OBJETO: SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria do Acompanhamento da Gestão e 
do Controle Interno. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/05/2020. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa nº DV00006/2020. OBJETO: Serviços de Engenharia Consultiva. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: H. Formiga Engenharia e Assessoria Eireli - CNPJ 22.290.243/0001-44. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029. 

Tacima - PB, 08 de Maio de 2020 
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 
02.00 SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2003 MANTER 
ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 11/05/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00042/2020 - 11.05.20 - H. 
FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI - R$ 12.000,00. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00007/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI's); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
26.982,50. 

Tacima - PB, 11 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da 
Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/05/2020. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00007/2020 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's); DESIGNO os 
servidores Jackiele Bezerra de Albuquerque, Secretária Municipal, como Gestora; e José 
Roberto da Silva, Chefe de Divisão de Compras e Abastecimento, para Fiscal, do contrato 
decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00007/2020, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Tacima - PB, 11 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S 10.301.2008.2026 
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MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - PAB 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 11/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Tacima e: CT Nº 00043/2020 - 11.05.20 - IN DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.788.510/0001-14 - R$ 
26.982,50. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
EXTRATO DE ADITIVO 

OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO 
MUNICÍPIO DE TACIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2019. 
ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Tacima e: CT Nº 00011/2020 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - CNPJ: 
04.650.706/0001-50 - 2º Aditivo - redução de 4,74%. ASSINATURA: 12.05.20 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
PORTARIA N.º 002/2020/CM. 
Publicação: Boletim de Atos Oficias - Edição Maio/2020. 
De 13 de maio de 2020. 
 
  A PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL GESTORA DAS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, no uso das atribuições que lhe faculta o 
artigo 7º paragrafo segundo do Decreto Municipal N.º 265/2020 de 04 de maio de 2020, 
mediante deliberação plenária dos membros da comissão; 
RESOLVE; 
 
 I – Determinar ao  Serviço Municipal de Saúde a implantação de Barreiras 
Sanitárias a se realizarem nos acessos rodoviários da sede do município, no sentido de que 
as equipes de saúde venha a proceder a higienização de partes internas e externas dos 
veículos com verificação da temperatura do condutor e passageiros, como também o asseio 
das mãos destes com álcool antisséptico.   
 
II – Em decorrência do surgimento  dos casos de pessoas contaminadas no âmbito deste 
município, com o agravante de outros casos suspeitos sob observação aguardando 
resultado de exames laboratorial e, para que se venha evitar a disseminação de contagio da 
COVID-19, fica suspensa a realização de feira livre no município, voltando a se realizar no 
dia 30 de maio do corrente mês. 
  
III – A partir da presente data, fica expressamente proibida a circulação e permanência de 
pessoas aglomeradas ou não nas vias públicas da cidade, povoados e comunidades rurais 
no decorrer do horário das 9:00 horas da noite até ás 5:00 horas da manhã do dia seguinte. 
 
IV – Incorrerá  em desobediência civil as pessoas que vierem a desobedecer a presente 
norma, sendo passivos de repressão policial, sem prejuízo das sanções e penalidades 
previstas nos parágrafos  4º e 6º do artigo 1º do Decreto Estadual N.º 40.173/2020 de 04 de 
abril de 2020.   
 
V – Considerando a gravidade do estado de pandemia que já atingiu nosso município, é de 
reponsabilidade de cada cidadão Tacimense exercer seu direito de cidadania, efetuando 
denuncia ao Serviço Municipal de Saúde pelo  Telefone: (83) 98220-8179, comunicando que 
é do seu conhecimento a existência de pessoa(as) que estejam desobedecendo a ordem de 
recolhimento domiciliar de trata a presente Portaria. 
 
VI –  As medidas estabelecidas na presente Portaria serão amplamente divulgadas nas 
mídias sociais, serviço móvel de carro de som e transmitidas em emissoras de rádio de 
alcance local e regional. 
 
Publique-se e 
  Cumpra-se. 

Jackiele Bezerra de Albuquerque 
Presidenta da Comissão. 

 
DE ACORDO. 

Erivan Bezerra Daniel 
Prefeito Municipal. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2020 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00008/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA 
LEITURA DA COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 
19.250,00. 

Tacima - PB, 18 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA LEITURA DA COVID-19. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 18/05/2020. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00008/2020 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA LEITURA DA COVID-19; 
DESIGNO os servidores Jackiele Bezerra de Albuquerque, Secretária Municipal, como 

Gestora; e José Roberto da Silva, Chefe de Divisão de Compras e Abastecimento, para 
Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00008/2020, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Tacima - PB, 18 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RETOMADA 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 07:00 horas do dia 04 
de Junho de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Praça Joao Ferreira da Silva, 
366 - Centro - Tacima - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029. E-mail: cpltacima@hotmail.com.  

Tacima - PB, 18 de MaIo de 2020 
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA LEITURA DA COVID-
19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 05.00 SECRETARIA DE SAUDE F.M.S 10.301.2008.2026 
MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 18/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Tacima e: CT Nº 00044/2020 - 19.05.20 - INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO 
E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 06.260.394/0001-01 - R$ 19.250,00. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
AVISO DE ERRATA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 
O Presidente da Comissão comunica que no Aviso de Retomada de Licitação.  – Chamada 
Pública nº 00001/2020, onde se lê: 07:00 do dia 04 de Junho de 2020; leia-se: 07:00 do dia 
11 de Junho de 2020.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029. E-mail: 
cpltacima@hotmail.com.  

Tacima - PB, 20 de Maio de 2020 
SHEILA DE ARAUJO PEREIRA – Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO 
MUNICÍPIO DE TACIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2019. 
ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Tacima e: CT Nº 00011/2020 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - CNPJ: 
04.650.706/0001-50 - 3º Aditivo - redução média de 6,72%. ASSINATURA: 21.05.20 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00009/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE USO NÃO 
PROFISSIONAL (TECIDO); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ASSOCIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DIREITO DE VIVER - R$ 
28.000,00. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MÁSCARAS DE USO NÃO PROFISSIONAL (TECIDO). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da 
Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração, 
Finanças e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/05/2020. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00009/2020 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE USO NÃO PROFISSIONAL (TECIDO); DESIGNO os 
servidores Jackiele Bezerra de Albuquerque, Secretária Municipal, como Gestora; e José 
Roberto da Silva, Chefe de Divisão de Compras e Abastecimento, para Fiscal, do contrato 
decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00009/2020, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
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CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 
PROCESSO: Dispensa nº DP00009/2020. OBJETO: Aquisição de Máscaras de Uso Não 
Profissional (tecido). NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Associacao do Centro de Convivencia Direito de Viver - CNPJ 
19.740.511/0001-78. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - 
Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33781029. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
 

GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TACIMA - PB 

PALÁCIO JEOVAH LINS COELHO 
E-mail: pmtacima@live.com 

 
 

PORTARIA N.º 003/2020/CM. 
De 27 de maio de 2020. 

 
  A PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL GESTORA DAS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, no uso das atribuições que lhe faculta o 
artigo 7º paragrafo segundo do Decreto Municipal N.º 265/2020 de 04 de maio de 2020, 
mediante deliberação plenária dos membros da comissão; 
 
• Considerando a necessidade de se intensificar no âmbito deste município as 
medidas adotadas pelo Decreto Estadual de N.º 242/2020 de 16 de maio de 2020; 
 
• Considerando o crescente aumento da quantidade de casos diagnosticados  e  
em estado de investigação, necessitando de vigilância sanitária e isolamento domiciliar; 
 
RESOLVE; 
 
 I –  Em decorrência do aumento do número de pessoas contaminadas no 
âmbito deste município, com a agravante elevação do aumento de casos suspeitos sob 
observação, ainda aguardando resultado de exames laboratoriais e, para se evitar a 
vertiginosa e exponencial disseminação de contagio pela COVID-19, fica cancelada a 
realização da feira livre do município prevista para se realizar no dia 30 de maio do corrente 
mês (próximo sábado). 
  
II – Considerando a realidade verificada no âmbito deste município quanto evolução ou 
diminuição do quadro  de ocorrências de pessoas atingidas pelo contágio da COVID-19, a 
Feira Livre terá realização em data a ser amplamente divulgada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, com previa antecipação da data de em que se dará o seu 
acontecimento.  
 
III – Os estabelecimentos comerciais que fazem vendas de bebidas alcoólicas, sob pretexto 
algum não poderão vender produtos para consumo no recinto de venda ou em áreas de 
calçadas ou anexo do respectivo estabelecimento, ficando em caso de infringência proibido 
de funcionar até  que se encerre a obrigatoriedade de se atender as medidas proibitivas para 
se evitar o contágio pela COVID-19 
 
IV – É de reponsabilidade de cada cidadão Tacimense exercer seu direito de cidadania, 
efetuando denuncia ao Serviço Municipal de Saúde de qualquer tipo de infração que ponha 
em risco as medidas de prevenção e de enfrentamento o contágio pela COVID-19, fazendo 
uso do Telefone: (83) 98220-8179 e ainda pelo E-mail: pmtacima@live.com 
 
V –  As medidas estabelecidas na presente Portaria serão amplamente divulgadas nas 
mídias sociais, serviço móvel de carro de som e transmitidas em emissoras de rádio de 
alcance local e regional. 
 
Publique-se e 
Cumpra-se. 
 
JACKIELE BEZERRA DE ALBUQUERQUE 
Presidenta da Comissão 
 
ERIVAN BEZERRA DANIEL 
Prefeito Municipal 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00010/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT'S DE EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) DESCARTAVEL E ESTÉRIL; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERICO RICARDO DE JESUS 
EIRELI - R$ 34.000,00. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL DE KIT'S DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) 
DESCARTAVEL E ESTÉRIL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 27/05/2020. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

  

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00010/2020 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT'S DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI'S) DESCARTAVEL E ESTÉRIL; DESIGNO os servidores Jackiele Bezerra de 
Albuquerque, Secretária Municipal, como Gestora; e José Roberto da Silva, Chefe de Divisão 
de Compras e Abastecimento, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação 
nº DP00010/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 
PROCESSO: Dispensa nº DP00010/2020. OBJETO: Aquisição Emergencial de Kit's de 
Equipamento de Proteção Individual (epi's) Descartavel e Estéril. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
Erico Ricardo de Jesus Eireli - CNPJ 20.761.240/0001-16. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029. 

Tacima - PB, 27 de Maio de 2020 
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2020 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00011/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMPUTADORES E 
PERIFÉRICOS PARA ENSINO REMOTO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONTROLE INFORMATICA LTDA - R$ 10.017,00. 

Tacima - PB, 28 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00011/2020 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA ENSINO 
REMOTO; DESIGNO os servidores Elane Cristina Bezerra Daniel, Secretária Municipal, 
como Gestora; e Ismael Bruno da Costa, Chefe do Setor de Tecnologia e Informação, para 
Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00011/2020, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Tacima - PB, 28 de Maio de 2020 
ERIVAN BEZERRA DANIEL – Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO 
EMERGENCIAL DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA ENSINO REMOTO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 
28/05/2020. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 
PROCESSO: Dispensa nº DP00011/2020. OBJETO: Aquisição Emergencial de 
Computadores e Periféricos para Ensino Remoto. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Controle Informatica Ltda - CNPJ 
10.653.382/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - 
Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33781029. 

Tacima - PB, 28 de Maio de 2020 
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT'S DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI'S) DESCARTAVEL E ESTÉRIL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 05.00 
SECRETARIA DE SAÚDE F.M.S 10.301.2008.2026 MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
BASICA DA SAUDE - PAB 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
29/08/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00046/2020 - 29.05.20 - ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI - CNPJ: 20.761.240/0001-16 
- R$ 34.000,00. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE USO NÃO PROFISSIONAL (TECIDO). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Tacima: 01.00 GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 
MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
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CONSUMO 02.00 SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2003 
MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 03.00 SEC. DO ACOMP DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO 
04.124.1002.2006 MANTER ATIV DA SEC ACOMP GESTAO E CONT INTERNO 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
12.306.2002.2007 MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S 10.301.2008.2026 MANTER 
ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB 07.00 FUNDO MUN ASSIST 
SOCIAL - FMAS 08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2005.2045 MANTER PROGRAMA 
ASSITENCIA A PESSOAS CARENTES 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 08.00 SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 15.452.1002.2048 
MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 29/11/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00045/2020 - 29.05.20 - ASSOCIACAO DO 
CENTRO DE CONVIVENCIA DIREITO DE VIVER - CNPJ: 19.740.511/0001-78 - R$ 
28.000,00. 
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