
 

 

INFORME MUNICIPAL 
M U N I C Í P I O  D E  R I A C H Ã O 

Nº. 440 Órgão Oficial do Município, Criado pela Lei nº. 004/97, de 17.01.97 – Riachão – 20 de julho de 2018. 
 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito Fábio Moura de Moura 
 

                          

 
ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 
 
 
 

DECRETO Nº 007/2018                                                  

                                                                                 Riachão/PB, em 18 de Julho de 2018. 

 

DISPÕE SOBRE: HOMOLOGAÇÃO DO 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO. 

  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

RIACHÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica, Constituições Federais, Estadual e em conformidade ao estabelecido na Lei 

Municipal nº 242 de 12 de dezembro de 2017; 

   

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do Concurso Público, concernente ao Edital 

01/2018, à vista do relatório apresentado pela Comissão Especial do Concurso para 

preenchimento de cargos vagos ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Riachão, 

consagrando-se como exatos e definitivos os resultados finais em anexo. 

 

 Art. 2º - O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.  

 

Art. 3º - As vagas existentes no Quadro de Pessoal do Município de Riachão, ou as que 

vierem a existir no prazo de validade do presente concurso, serão preenchidas conforme a 

necessidade e de acordo com a disponibilidade orçamentária, conveniência e oportunidade 

da administração, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e demais 

exigências normativas previstas no edital do concurso.  

 

Art. 4º - Publique-se a Homologação da classificação final do CONCURSO PÚBLICO - 

Edital nº 001/2018. 

  

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 Riachão-PB, 18 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 008/2018. 

 

 

Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, o Decreto Federal nº 9.412 de 19 de 

junho de 2018, que atualiza os valores das 

modalidades de licitação de que trata o Art. 23 da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e dá outras 

providências. 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIACHÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal, 

Estadual e tendo em vista o disposto no Decreto Federal Nº 9.412 de 19 de junho de 2018, 

 

CONSIDERANDO as alterações trazidas pelo Art. 23 da Lei nº 8.666/93 através do 

Decreto Federal Nº 9.412 de 19 de junho de 2018. 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Federal Nº 9.412 de 19 de junho de 2018, passa a 

vigorar na data de 19 de julho de 2018. 

 

CONSIDERANDO a necessidade da observância do Princípio da Simetria Constitucional. 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º. O Município de Riachão passa a adotar os valores 

estabelecidos nos incisos I e II do caput do art.23 da Lei 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizados nos termos do 

Decreto Federal Nº 9.412 de 19 de junho de 2018: 

 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e 

trinta mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 

(três milhões e trezentos mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 

(três milhões e trezentos mil reais); e 

 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais); 

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 

 

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Riachão, 19 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 
 

FÁBIO MOURA DE MOURA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


