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CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
RESOLUÇÃO Nº 21/2015
Cria a Medalha do Mérito em Acessibilidade da Câmara
Municipal de Mossoró e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Mossoró.
Faço saber que a Câmara Municipal de Mossoró aprovou e eu,
com fundamento no art. 52, inciso V, da Lei Orgânica do
Município de Mossoró e art. 257, caput, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º. Fica criada a Medalha do Mérito em Acessibilidade da
Câmara Municipal de Mossoró.
Art. 2º. A presente comenda será entregue anualmente às
pessoas que reconhecidamente desempenharem ações na área
da inserção de pessoas com deficiência.

Administração.

“Art. 9°. Ficam instituídos os seguintes grupos de trabalho, por
eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade;”

§ 3º - A Comissão de Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural
e Paisagístico será presidida pelo titular ou representante da
Secretaria Municipal da Administração.

“Art. 10. Os grupos de trabalho tratados no art. 8° obedecerão a
seguinte composição mínima;

§ 4º - A Comissão de Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural
e Paisagístico poderá requisitar das Secretarias Municipais
serviços, laudos, pareceres, avaliações e análises outras de
natureza símile que integrem a competência de tais Secretarias
e que, a critério da referida Comissão, sejam necessárias para a
condução do processo de tombamento”.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN,17 de setembro
de 2015.

Sala das Sessões “João Niceras de Morais”
Palácio Rodolfo Fernandes
Mossoró, 10 de setembro de 2015
Jório Régis Nogueira
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 59911CAC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.303, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
Altera a redação do art. 8º, do art. 11 e do art. 18 da Lei
Municipal nº 2.749, de 17 de junho de 2011, que dispõe sobre o
tombamento e a preservação do patrimônio cultural, histórico,
artístico e paisagístico do localizado no Município de Mossoró.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º - O caput do art. 8º da Lei nº 2.749, de 17 de junho de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º – A proteção administrativa dos bens tombados cabe
solidariamente à Prefeitura, através da Secretaria Municipal de
Administração – SEMAD, e ao proprietário do imóvel.
§ 1º .......
§ 2º .......”.
Art. 2º - O §1º do art. 11 da Lei nº 2.749, de 17 de junho de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.
11
..............................................................................................

–

§ 1º - A instrução do processo de delimitação da área do
entorno deverá, depois de ser ouvida a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, conter propostas de
critérios de intervenção que visem à preservação do bem,
fixando índices urbanísticos a serem adotados para novas
edificações ali situadas.
§ 2º - .......”.
Art. 3º - O art. 18 da Lei nº 2.749, de 17 de junho de 2011,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 – Fica criada a Comissão de Proteção do Patrimônio
Histórico, Cultural e Paisagístico, que será constituída pelos
titulares das secretarias municipais a seguir descritas ou de
servidores públicos municipais indicados por tais titulares:
I - Secretaria do Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal de Administração;
III - Secretaria Municipal de Cultura;
IV - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;
V - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação;
VI - Secretaria Municipal de Turismo;
VII - Um representante da Câmara Municipal de Mossoró;
VIII - Um representante do CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura.
§ 1º - .......
§ 2º - O livro de Tombo do Município de Mossoró, bem como os
demais atos normativos e administrativos que lhe digam
respeito, serão de responsabilidade da Secretaria Municipal da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude;
Secretaria Municipal da Educação;
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal da Cultura;
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

II – Cuidado:

Prefeito Constitucional do Município de Mossoró

Secretaria Municipal da Saúde;

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6F7B1E24

Parágrafo Único. Serão concedidas até 02 (duas) comendas por
ano.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

I – Prevenção:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude;
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal da Cultura;

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4.553, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015
ALTERA OS ART. 1º, 5º E 7º, E ACRESCENTAM OS ART. 8º,
9º E 10 DO DECRETO N° 4.536, DE 03 DE AGOSTO DE 2015,
QUE INSTITUI O COMITÊ GESTOR MUNICIPAL PARA
ACOMPANHAR
AS
AÇOES
DO
PROJETO
TRANSFORMANDO DESTINOS DESTINADOS EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE COOPERACAO
TÉCNICA CELEBRADO COM O MINISTERIO PÚBLICO PARA
A PREVENCAO AO USO, TRATAMENTO, REABILITACAO E
REINSERÇAO SOCIAL DO USUARIO DE ALCOOL E OUTRAS
DROGAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JUNIOR, Prefeito do
Município de Mossoró, no uso de suas atribuições legais e com
supedâneo no artigo 78º.Inciso IX da Lei Orgânica do Município
de Mossoró e na Lei Complementar Nº 105 de 04 de Julho de
2014;
Considerando a cláusula terceira de compromisso do Termo de
Cooperação Técnica “instituir formalmente Comitê Gestor
Municipal, cuja composição e modo de funcionamento serão
objeto de regulamentação própria, com o objetivo de planejar,
divulgar, implementar e monitorar as ações relacionadas ao
programa , em consonância com as diretrizes nacionais, e com
definição de metas anuais para a efetivação do compromisso
ora assumido”,

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo;
III – Autoridade:
Secretaria Municipal de Segurança Publica e Defesa Civil;
Secretaria Municipal do Planejamento;
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho;”
“Art. 11. Poderão ser convidados pessoas ou representantes de
outras instituições ou organizações para participarem das
atividades do Comitê.”
Art. 5° O presente decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN,16 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR
Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 72CB945C

DECRETA:
Art. 1º O art. 1° do Decreto 4.536, de 03 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte da redação:

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0490/2015

“Art. 1º. Fica criado, no âmbito municipal o Comitê Gestor
municipal de Políticas Sobre Drogas em conformidade com o
Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério
Público para acompanhar a implantação das ações para a
prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social
do usuário de álcool e outras drogas de Mossoró/RN;”

Dispõe sobre a delegação de competência ao Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo para resolver e
assinar sobre requerimentos de licença de lavra no âmbito do
município de Mossoró.

Art. 2º O art. 5° do Decreto 4.536, de 03 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte da redação:

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das
atribuições que lhe confere o Art.00, §1º, da Lei Orgânica e
capítulo X, do Código de Postura, do Município de Mossoró.

“Art. 5º ................................................................................

RESOLVE:

I- ......................................................................................

Art. 1° É competente para resolver e assinar sobre
requerimentos de Licença de Lavra no âmbito da administração
direta do município de Mossoró o Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo.

II–.....................................................................................
III–....................................................................................
IV- ...................................................................................
V– ....................................................................................
VI- ..................................................................................
VII- Elaborar e apresentar ao prefeito do Município de Mossoró,
a proposta do Plano Municipal de Políticas Publicas sobre
Drogas, de vigilância quinquenal;
VIII – Oferecer assessoria e apoio técnico ao município no
planejamento, execução e monitoramento das ações da Política
sobre Drogas;
IX– Garantir a integração das ações da Política nas áreas da
saúde, segurança publica, assistência social, justiça, direitos
humanos, educação e cultura; e

Parágrafo único - a competência de que se trata o capitulo
deste artigo se estenderá aos substitutos legais, enquanto durar
o impedimento do titular, em razão de férias, licença de saúde e
outras que a lei estabelecer.
Art. 2º - O Secretário responsável pela pasta do Meio Ambiente,
por delegação do chefe do Poder Executivo, será a autoridade
administrativa responsável pela concessão de licença de lavra
na área do município, em conformidade com a Lei de Uso e
Ocupação do Solo bem como Plano Diretor e com o Código de
Postura municipal.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 18 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

X– Elaborar relatórios periódicos e balanço anual sobre a
implementação das ações e os resultados obtidos;
Art. 3º O art. 7º do Decreto nº 4.536, 2015, passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 7° A Presidência do Comitê será exercida pelo
representante da Secretaria Municipal de Segurança Publica e
Defesa Civil e a Vice-presidência pelo representante da
Secretaria Municipal de Educação;”
Art. 4º Acrescentam-se os artigos 8º, 9º e 10 ao Decreto nº
4.536, 2015, com a seguinte redação:
“Art. 8°. Na ausência do Secretario, este será substituído por
representante com poder de decisão política;”

Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6169CAF1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0491/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 78, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município de Mossoró, e;
CONSIDERANDO o pedido de exoneração firmado pela
servidora abaixo identificada, e com fundamento legal no caput
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Mossoró, 18 de Setembro de 2015

do art. 39, da Lei Complementar nº. 29/2008, de 16/12/2008
(Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os membros abaixo para compor o
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
conforme indicados pelos órgãos representantes no colegiado:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, em caráter irrevogável, a
servidora ROSÂNGELA ALVES DE SOUSA, matrícula nº.
5082307-1, lotada na Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social e Juventude, do cargo de Assistente Social, do quadro de
pessoal do Poder Executivo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró (RN), 17 de
setembro de 2015

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga-se a Portaria nº 1.286, de 11 de setembro de
2013.

RERESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E JUVENTUDE
Titular: Louise Melo de Morais

Prefeito

II - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Titular: Selma Andrade Bedaque

Prefeito

Suplente: Claudia Glauciana Castro da Silva

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 5CD45C6B

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0496/2015

Titular: Antonia Sheyla Soares Santos
Suplente: Indira Paula da Mata Linhares

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0492/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 78, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município de Mossoró e com base na Lei
Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Suplente: Francineide Ferreira da Silva Farias

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 69F4ED89

Guarda Civil Municipal, 2ª Classe I, Nível I, do quadro de
pessoal do Poder Executivo, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil - Guarda Civil Municipal.

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Titular: Maribel Machado Oliveira Checucci

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Complementar nº
037/2009, de 14 de dezembro de 2009, c/c os artigos 11 e 12
da Lei Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;
CONSIDERANDO a existência de vagas do cargo de Guarda
Civil Municipal, criadas pela LCM 037/2009 e a aprovação de
Edgley Nobrega Vidal, em 297º lugar no Concurso Público nº
001/2010, para provimento deste cargo,

Suplente: Islani Kalini de A. Santos Figueiredo
V – UFERSA

CONSIDERANDO a existência de vaga para o cargo de
Professor de Ciências, no Quadro Funcional da Secretaria
Municipal de Educação, e ainda, a aprovação e classificação de
Janaina de Melo Albuquerque, em 10º lugar no Concurso
Público nº 001/2013, para provimento deste cargo,

R E S O L V E:
Titular: Ady Canário de Souza Estevão
Art. 1º - NOMEAR Edgley Nobrega Vidal, para o cargo de
Guarda Civil Municipal, 2ª Classe I, Nível I, do quadro de
pessoal do Poder Executivo, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil - Guarda Civil Municipal.

Suplente: Gilbeliane Mayara Andrade Melo
VI – CREEMOS

R E S O L V E:
Art. 1.º - NOMEAR Janaina de Melo Albuquerque, para o cargo
de Professor de Ciências, Nível II, Classe I, do Quadro de
Pessoal Permanente do Poder Executivo, com carga de 40
(quarenta) horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de
Educação.

Titular: Gildeon Gomes do Vale
Suplente: Teresa Cristina de Souza Ferreira Araújo Duarte
RERESENTANTES
GOVERNAMENTAIS:

DAS

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos de tempo de serviços e demais
vantagens a partir da data de início do efetivo exercício do
cargo, revogadas as disposições em contrário.

I – ADEFIM

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.

Suplente: Sauvelina Costa

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR
Prefeito

ORGANIZAÇÕES

NÃO-

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga-se a Portaria nº 1.284, de 11 de setembro de
2013.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Titular: Lúcia Aquino

Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 52E6410D

II – ADVM
Titular: João Ferreira de Oliveira
Suplente: José Luiz Alves da Silva

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 406FE974

Titular: Joelma Matheus
Suplente: Janaina Kênia Bezerra Montenegro

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0493/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 78, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município de Mossoró e com base na Lei
Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;
CONSIDERANDO a existência de vaga para o cargo de
Professor de Língua Portuguesa, no Quadro Funcional da
Secretaria Municipal de Educação, e ainda, a aprovação e
classificação de Maria Sussana Pereira da Silva, em 14º lugar
no Concurso Público nº 001/2013, para provimento deste cargo,

Titular: Lidiane Lopes
Suplente: Claudete Alves de Oliveira
V – OAB/MOSSORÓ-RN
Titular: Michael Magnos
Suplente: Ana Mercia de Queiroz Lopes
VI – ASMO

Art. 1.º - NOMEAR Maria Sussana Pereira da Silva, para o
cargo de Professor de Língua Portuguesa, Nível II, Classe I, do
Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo, com carga
de 40 (quarenta) horas semanais e lotação na Secretaria
Municipal de Educação.

Titular: Wagner Alves da Silva Queiroz

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Complementar nº
037/2009, de 14 de dezembro de 2009, c/c os artigos 11 e 12
da Lei Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;
CONSIDERANDO a existência de vagas do cargo de Guarda
Civil Municipal, criadas pela LCM 037/2009 e a aprovação de
Joanna Rafaella Alves da Silva, em 296º lugar no Concurso
Público nº 001/2010, para provimento deste cargo,

IV – CTO

R E S O L V E:

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos de tempo de serviços e demais
vantagens a partir da data de início do efetivo exercício do
cargo, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0497/2015

III – APAE

Suplente: Luziano Barreto
Parágrafo único - A participação dos membros no Conselho de
que trata o caput deste artigo é considerada prestação de
serviços relevantes e não será remunerada.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR Joanna Rafaella Alves da Silva, para o cargo
de Guarda Civil Municipal, 2ª Classe I, Nível I, do quadro de
pessoal do Poder Executivo, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil - Guarda Civil Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga-se a Portaria nº 1.283, de 11 de setembro de
2013.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR
Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6A57449A

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 18 de setembro
de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0498/2015

Prefeito

Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 71D8D5D5

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 4C40E7B4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0494/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 78, inciso IX da Lei
Orgânica do Município; e

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0495/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Complementar nº
037/2009, de 14 de dezembro de 2009, c/c os artigos 11 e 12
da Lei Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;

CONSIDERANDO o artigo 6º, §1º da Lei Ordinária nº 2.708, de
17 de dezembro de 2010, que institui a composição do
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência;

CONSIDERANDO a existência de vagas do cargo de Guarda
Civil Municipal, criadas pela LCM 037/2009 e a aprovação de
Andre Luiz de Sousa, em 326º lugar no Concurso Público nº
001/2010, para provimento deste cargo,

CONSIDERANDO o Ofício nº 112, de 09 de setembro de 2015
do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência;

R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR Andre Luiz de Sousa, para o cargo de

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Complementar nº
037/2009, de 14 de dezembro de 2009, c/c os artigos 11 e 12
da Lei Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;
CONSIDERANDO a existência de vagas do cargo de Guarda
Civil Municipal, criadas pela LCM 037/2009 e a aprovação de
Lidyane Cristina Gomes de Andrade, em 328º lugar no
Concurso Público nº 001/2010, para provimento deste cargo,
R E S O L V E:
Art. 1º - NOMEAR Lidyane Cristina Gomes de Andrade, para o
cargo de Guarda Civil Municipal, 2ª Classe I, Nível I, do quadro
de pessoal do Poder Executivo, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil - Guarda Civil Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga-se a Portaria nº 1.287, de 11 de setembro de
2013.
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Mossoró, 18 de Setembro de 2015

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Sirleyde Dias de Almeida

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 08 de setembro
de 2015.

Prefeito

Secretária

Sirleyde Dias de Almeida

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 51BF7983

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6A08A131

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0499/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1749/2015-SEMAD

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Complementar nº
037/2009, de 14 de dezembro de 2009, c/c os artigos 11 e 12
da Lei Complementar n.º 29, de 16 de dezembro de 2008, e;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

CONSIDERANDO a existência de vagas do cargo de Guarda
Civil Municipal, criadas pela LCM 037/2009 e a aprovação de
Sandro Nunes de Oliveira, em 314º lugar no Concurso Público
nº 001/2010, para provimento deste cargo,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
qualificado,parecer prolatado pela Assessoria Jurídica desta
Secretaria, e com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008 (Estatuto do
Servidor Municipal),

R E S O L V E:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR Sandro Nunes de Oliveira, para o cargo de
Guarda Civil Municipal, 2ª Classe I, Nível I, do quadro de
pessoal do Poder Executivo, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Defesa Civil - Guarda Civil Municipal.

Art. 1º - CONCEDER Licença Especial, por tempo de serviço e
assiduidade, pelo período de 06 (seis) meses, referente ao
período aquisitivo de3/2003/2013, ao (a) servidor(a)MARIA
GORETTI LUCENA BARRETO, matrícula nº. 4435-1,ocupante
do cargo de PROFESSOR, lotado (a) no (a) SME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, com prazo de
vigência de21/09/2015 à 19/03/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revoga-se a Portaria nº 1.285, de 11 de setembro de
2015.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 17 de setembro
de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 04 de setembro
de 2015.

FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR

Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5B09EB4A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1759/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
qualificado,parecer prolatado pela Assessoria Jurídica desta
Secretaria, e com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008 (Estatuto do
Servidor Municipal),
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Licença Especial, por tempo de serviço e
assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, referente ao
período aquisitivo de 2/2005/2010, ao (a) servidor(a)ADELIA
MARIA DE OLIVEIRA VERAS, matrícula nº. 8423-9,ocupante
do cargo de PROFESSOR, lotado (a) no (a)E. M. PROF.
MAURICIO DE OLIVEIRA, com prazo de vigência de21/09/2015
à 20/12/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sirleyde Dias almeida

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 10 de setembro
de 2015.

Secretária

Sirleyde Dias almeida

Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 61E707B6

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ORTARIA Nº 1809/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 713FCB79

Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4B0FF57E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1751/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO, o requerimento firmado pela servidora
abaixo identificada, instruído de Certidão de Nascimento, e com
fundamento no art. 26 e 27 da Lei Complementar n° 060, de
09/12/2011, e ainda com égide no art. 23, alínea “i” da Lei
Orgânica do Município de Mossoró, com a nova redação dada
pelo art. 2º. da Emenda n° 008/2008, de 16/04/2008,

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1768/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
qualificado, parecer prolatado pela Assessoria Jurídica desta
Secretaria, e com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008 (Estatuto do
Servidor Municipal),

RESOLVE:
RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Art. 1º - CONCEDER o afastamento para gozo da LicençaMaternidade à servidora ANALANDIA FIUZA BASTOS DE
MORAES PINTO, matrícula n.º 13153-9, ocupante do cargo de
FONOAUDIOLOGA, lotada no CAPS - Centro Psicossocial
Infantil Maria de Fátima, pelo período de 180 (cento e oitenta)
dias, com vigência de 19/08/2015 a 14/02/2016, ficando
autorizado o pagamento do Salário-Maternidade à referida
servidora, durante o período de gozo de sua licença.

Nome: IDALECIO SIQUEIRA DO NASCIMENTO. Matrícula nº:
143049.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 14 de setembro
de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 08 de setembro
de 2015.

Sirleyde Dias almeida

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Sirleyde Dias de Almeida

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença Especial, por tempo de serviço e
assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, referente ao
período aquisitivo de4/2008/2013, ao (a) servidor(a)MARIA
CRISTINA NETA, matrícula nº. 9840-0,ocupante do cargo de
MERENDEIRA, lotado (a) no (a)E. M. MARINEIDE PEREIRA
DA CUNHA, com prazo de vigência de21/09/2015 à 20/12/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5AC83A9C

Secretária
Sirleyde Dias de Almeida
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6B302A2C

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3BFF991B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.880/2015-SEMAD, de 16/09/2015.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais e o que lhe confere a Lei Complementar
nº 105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o relatório final da Comissão de Inquérito
Administrativo nº 567/2015, que opina pela punição da servidora
baixo identificada, e com fundamento nos arts. 140, II, 143 e
154, da Lei Complementar nº 29/2008, de 16/12/2008 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mossoró);
RESOLVE:
Art. 1º - APLICAR a penalidade de SUSPENSÃO, por 29 (vinte
e nove) dias, à servidora Jailma Soares da Costa, matrícula nº
8664-9, ocupante dos cargos efetivos de Professor nível III
(Vínculo 1) e Professor nível III (Vínculo 2), com lotação na
Secretaria Municipal de Educação, a ser cumprida no período
de 1º a 29 de outubro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1752/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO, o requerimento firmado pela servidora
abaixo identificada, instruído de Certidão de Nascimento, e com
fundamento no art. 26 e 27 da Lei Complementar n° 060, de
09/12/2011, e ainda com égide no art. 23, alínea “i” da Lei
Orgânica do Município de Mossoró, com a nova redação dada
pelo art. 2º. da Emenda n° 008/2008, de 16/04/2008,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER o afastamento para gozo da LicençaMaternidade à servidora LARISSA ARCANJA SOUZA LIMA,
matrícula n.º 14193-3, ocupante do cargo de PSICOLOGA,
lotada na Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 180
(cento e oitenta) dias, com vigência de 27/08/2015 a
23/02/2016, ficando autorizado o pagamento do SalárioMaternidade à referida servidora, durante o período de gozo de
sua licença.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1769/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
qualificado,parecer prolatado pela Assessoria Jurídica desta
Secretaria, e com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008 (Estatuto do
Servidor Municipal),
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Licença Especial, por tempo de serviço e
assiduidade, pelo período de 06 (seis) meses, referente ao
período aquisitivo de8/2004/2014, ao (a) servidor(a)MARIA
VALQUIRIA MIRANDA OLIVEIRA, matrícula nº.
5647-0,ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO,
lotado (a) no (a) CASA DA NOSSA GENTE, com prazo de
vigência de 01/10/2015 à 29/03/2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 14 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias almeida
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Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6C05390D

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: IRENE MAGNOLIA ARAGAO MELO. Matrícula nº:
145866.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1774/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Cargo: EDUCADOR FISICO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 52481DEA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1777/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: ANNA PRISCILLA CALDAS DA MOTA FIRMINO.
Matrícula nº: 145548.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL.

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MADJA REJANE GUIMARAES ARAGAO BEZERRA.
Matrícula nº: 143693.
Cargo: TECNICO DE LABORATORIO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 51475164

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.
RESOLVE:
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5C1A2788

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: IRENE PAULO DE LIMA. Matrícula nº: 146552.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1775/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ERIKA KARENINE FERNANDES FREIRE. Matrícula nº:
146870.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 576ABFE5

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MARCIA ANGELICA REBOUÇAS. Matrícula nº: 145920.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1778/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1780/2015-SEMAD.

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4207B514

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1781/2015-SEMAD.

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6035CC3A

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JOSE GENECY MONTE JUNIOR. Matrícula nº: 146889.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: MEDICO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1776/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 40465526

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MARIA ALMAISA BARBOSA. Matrícula nº: 143766.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1779/2015-SEMAD.

Cargo: TECNICO DE LABORATORIO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
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Mossoró, 18 de Setembro de 2015

revogadas as disposições em contrário.

art. 18, inciso I, alínea g e art. 72, § 1° da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991,

29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 4A8CBEEE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1782/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 1º - CONCEDER o afastamento para gozo da LicençaMaternidade à servidora LUANA MICAELE GOMES DE LIMA,
matrícula n.º 507497-5, ocupante do cargo em Comissão de
chefe de Divisão De Engenharia, com lotação na Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Habitação, pelo período de 180
(Cento e oitenta) dias, com vigência 05/09/2015 a 03/03/2016,
ficando autorizado o pagamento do Salário-Maternidade à
referida servidora, durante o período de gozo de sua licença.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA. Matrícula nº:
145491.
Cargo: ENFERMEIRO.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5B1601E7

Nome: SHELDON SOARES SILVA. Matrícula nº: 142735.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Administração
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6E1E4C86

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

CONSIDERANDO, o requerimento firmado pela servidora
abaixo identificada, instruído de Certidão de Nascimento, e com
fundamento no art. 26 e 27 da Lei Complementar n° 060, de
09/12/2011, e ainda com égide no art. 23, alínea “i” da Lei
Orgânica do Município de Mossoró, com a nova redação dada
pelo art. 2º. da Emenda n° 008/2008, de 16/04/2008,

Art. 1º - CONCEDER o afastamento para gozo da LicençaMaternidade à servidora HERLANY GOMES DA SILVA,
matrícula n.º 14250-6, ocupante do cargo de AGENTE DE
COMBATE AS ENDEMIAS, lotada no Centro de Zoonoses, pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias, com vigência de
01/09/2015 a 27/02/2016, ficando autorizado o pagamento do
Salário-Maternidade à referida servidora, durante o período de
gozo de sua licença.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de vigência desta.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

Sirleyde Dias de Almeida

Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6538DE5C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1784/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o requerimento firmado pela servidora abaixo
identificada, instruído de Certidão de Nascimento, e com
fundamento no Artigo 105 da Lei Complementar n° 29, de
16/12/2008, com égide no Art. 23, alínea “i” da Lei Orgânica do
Município de Mossoró, com a nova redação dada pelo Art. 2º.
da Emenda n° 008/2008, de 16/04/2008, e em simetria com o

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FLAVIO GALDINO DE MOURA LOURENCO. Matrícula
nº: 142743.

Secretária

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 5035764A

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1786/2015-SEMAD

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Licença Especial, por tempo de serviço e
assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, referente ao
período aquisitivo de 02/1988/1993, ao (a) servidor (a) DAMIÃO
LOPES DE OLIVEIRA, matrícula nº. 4409-6, ocupante do cargo
de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, lotado (a) no (a) SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL,
com prazo de vigência de 01/10/2015 a 29/12/2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

Secretária

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 15 de setembro
de 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
qualificado, parecer prolatado pela Assessoria Jurídica desta
Secretaria, e com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008 (Estatuto do
Servidor Municipal),

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1793/2015-SEMAD.

RESOLVE:

RESOLVE:

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3D6D1261

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: SONIA CRISTINA COSTA CAVALCANTE. Matrícula nº:
145980.

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1785/2015-SEMAD

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1783/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

RESOLVE:

Sirleyde Dias almeida
Secretária
Publicado por:
FRANCISCA SONARIA BARBOSA DE MEDEIROS
Código Identificador: 6FDAFDFE

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6FEE4959

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1794/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: TIAGO ADSON ALVES DE SANTANA. Matrícula nº:
142760.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1792/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
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Sirleyde Dias de Almeida

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

RESOLVE:

PORTARIA Nº 1800/2015-SEMAD.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4512E946

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: RITA DE CASSIA DA COSTA. Matrícula nº: 142824.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1795/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6D7FD46D

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JOSE DE ARIMATEIA MORAIS. Matrícula nº: 142875.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1798/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: LUIZ WAGNER MENEZES DA COSTA. Matrícula nº:
142794.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 45670644

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1801/2015-SEMAD.

RESOLVE:
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 60CBCC58

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ANTONIO RAIMUNDO XAVIER. Matrícula nº: 142840.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1796/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5F43038C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1799/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: TECIO WAGNER DE SOUSA PINHEIRO. Matrícula nº:
142808.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: CLARA ANGELICA MOTA NASCIMENTO. Matrícula nº:
142891.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3B9CB66D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1802/2015-SEMAD

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 556A3AC7

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JOSE RONIVALDO DE QUEIROZ. Matrícula nº: 142867.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1797/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4EC37F12

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: LUIS DE JESUS OLIVEIRA LIMA. Matrícula nº: 142905.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 74B7462F

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: RANIELSON LIMA MARQUES. Matrícula nº: 142972.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1803/2015-SEMAD.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5EC45D1E

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: HUNDRETY HOLLDJET
WILLEGAIGNON. Matrícula nº: 142921.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: GILVANILDO PEREIRA DA SILVA. Matrícula nº:
143030.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
DE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1806/2015-SEMAD.

FERREIRA

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4FCFE85D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1808/2015-SEMAD.

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 74407498

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1810/2015-SEMAD.

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 63D8FB6F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1804/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MATEUS BENEVIDES GOMES. Matrícula nº: 142999.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Nome: MICHAEL DOS SANTOS GONCALVES. Matrícula nº:
142948.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 55415731

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 52B1E64B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1805/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: LILIAN CYNTHIA FREIRE. Matrícula nº: 143057.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1807/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretária

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 71CE6D3E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1811/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: THIAGO GIOVANNE ROCHA CORREIA. Matrícula nº:
143022.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
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Mossoró, 18 de Setembro de 2015

Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

105, de 04/07/2014, e;

revogadas as disposições em contrário.

Nome: RAIMUNDO NONATO COSTA E SILVA. Matrícula nº:
143065.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4138A1BB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1812/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 760A6811

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: YVES JIVAGO MARQUES DANTAS DE FARIAS.
Matrícula nº: 143111.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1817/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 47CB2B21

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1815/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ADAILTON DE MENEZES BEZERRA. Matrícula nº:
143154.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JORGE DIOGO DANTAS JALES. Matrícula nº: 143073.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3FF73722

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 59AFF84B

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: BRENO ELTON MENESCAL JALES. Matrícula nº:
143138.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1813/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 620624F6

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1816/2015-SEMAD.

Nome: RUDRIGO MAIA DE CARVALHO. Matrícula nº: 143103.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretária

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1818/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: KAMILO CLAUS DA COSTA XAVIER. Matrícula nº:
143162.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6B09B0A1

RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 74BB4680

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1814/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ALLYSON BENIGNO OLIVEIRA MOURA. Matrícula nº:
143146.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1819/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
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autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 588D76D0

Mossoró, 18 de Setembro de 2015
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: CLEVERSON ALEX SILVA GOIS. Matrícula nº: 143294.

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1822/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JOHNY EWERTON DANTAS ALVES. Matrícula nº:
143189.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 45F4505D

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 48CFCCD8

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MARCELO GUILHERME DA SILVA. Matrícula nº:
143200.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4C032902

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 68557C2B

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ANDREWS ALVES DE FREITAS. Matrícula nº: 143340.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1824/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Nome: DIANGELO VAGNER MOURA DE OLIVEIRA. Matrícula
nº: 143316.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1826/2015-SEMAD.

Nome: LEIKSON GOMES DE ARAUJO. Matrícula nº: 143251.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1821/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 61D93300

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretária

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Sirleyde Dias de Almeida

Nome: ELIEZIO AMORIM COSTA JUNIOR. Matrícula nº:
143197.

Sirleyde Dias de Almeida

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 59F998DF

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1823/2015-SEMAD.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1825/2015-SEMAD.

Nome: FRANCISCO BENICIO CAVALCANTE JUNIOR.
Matrícula nº: 143219.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1820/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3C2DD79C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1827/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
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Mossoró, 18 de Setembro de 2015

105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Sirleyde Dias de Almeida

RESOLVE:

Secretária
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6567E14D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1830/2015-SEMAD.

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ISRAEL NAZARENO PAIVA. Matrícula nº: 143405.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JOSE RODOLFO CAVALCANTE DE PAIVA. Matrícula
nº: 143480.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4879ADF1

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 756FE374

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: WELLINGTON CORREA DE SOUZA. Matrícula nº:
143430.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1828/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 63B3C726

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: MARCOS HUENDSON ALVES DA CUNHA. Matrícula
nº: 143413.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1831/2015-SEMAD.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1833/2015-SEMAD.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JOAO SABINO DE MOURA NETO. Matrícula nº:
143499.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 47D71C9A

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 57089CFD

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: DEUSDEDITH ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
Matrícula nº: 143448.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1829/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1834/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 49854050

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FERNANDA MARTINS EUZEBIO. Matrícula nº: 143634.

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1832/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JOAO EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA. Matrícula nº:
143421.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda,
desempenho do servidor
autoridades competentes,
Comissão de Avaliação de

o resultado final da avaliação de
nas avaliações efetivadas pelas
e mediante parecer conclusivo da
Estágio Probatório, designada pela

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
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Código Identificador: 4D9DACA9

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1835/2015-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

efetivando-o(a) no respectivo cargo:

105, de 04/07/2014, e;

Nome: RAIMUNDO PINHEIRO DE PAIVA JUNIOR. Matrícula
nº: 143561.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4FD49C74

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ALEXSANDRO JOSE DA SILVA. Matrícula nº: 143618.

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: SAIONARA ELAINE COSTA MELO DE SOUZA.
Matrícula nº: 143537.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1838/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 52123A9A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1841/2015-SEMAD.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 57ED9863

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1836/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: RIVANILDO QUEIROZ DA SILVA. Matrícula nº: 143596.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 52071F4F

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JOSE WILKER CARLOS. Matrícula nº: 143650.

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1839/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: GIVANALDO PINHEIRO TAVARES DE OLIVEIRA.
Matrícula nº: 143545.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5045C1B5

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1837/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4F2C515F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1842/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JAMILLE BARBOSA SILVA DA COSTA. Matrícula nº:
143600.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6302852C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1840/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FERNANDA THEREZA DE SOUZA BEZERRA.
Matrícula nº: 143669.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 591504CA

Nome: FRANCISCO SAVIO LUCAS SANTOS AZEVEDO.
Matrícula nº: 144690.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1843/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Sirleyde Dias de Almeida

Nome: ALLAN BUENO ALVES DA SILVA. Matrícula nº: 144630.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 42056E9A

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 41B66E44

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MARCOS GILLIARD ALVES. Matrícula nº: 144703.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1844/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Nome: HUOSTON WILLIAM NUNES DE SOUSA. Matrícula nº:
144673.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 53338F03

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 7348B3E0

Nome: ROMULO HENRIQUE LINHARES GALVAO. Matrícula
nº: 144720.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1845/2015-SEMAD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Nome: CLESIO ALBUQUERQUE ALVES MOREIRA. Matrícula
nº: 144746.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 7606A947

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1849/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: RILLEN ROSSY ROCHA REGES. Matrícula nº: 142751.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

RESOLVE:

Secretária

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1847/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Sirleyde Dias de Almeida
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1846/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1848/2015-SEMAD.

Secretária

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

Sirleyde Dias de Almeida

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 54B6C609

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1850/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6CD7E81D

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: VALDENILSON BATISTA DA SILVA. Matrícula nº:
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142786.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária

Sirleyde Dias de Almeida

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 483D0025

RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1856/2015-SEMAD.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 576EE2A3

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1851/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: JOSE WALTER BARBALHO DA SILVA. Matrícula nº:
142964.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 501963E0

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: LERIVALDO DOS SANTOS COSTA. Matrícula nº:
143120.

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO. Matrícula nº:
142913.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1854/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6C05E284

RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1857/2015-SEMAD.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 69214873

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: DIEGO FERNANDES FREIRE. Matrícula nº: 142980.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1852/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GERENTE EXECUTIVO GERAL - GEX.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4A91E333

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1855/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FRANCISCO ALISSON MARTINS MESQUITA.
Matrícula nº: 143227.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: MARIA ISABEL DA ASSUNCAO CABRAL. Matrícula nº:
142930.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Secretária

RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 708DBA9E

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4FECFBF8

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JOELMA DANIVEA RODRIGUES DA COSTA. Matrícula
nº: 143014.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1853/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1858/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
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RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: ANTONIO RUBENS VINNICYUS FERNANDES
BEZERRA. Matrícula nº: 143243.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1861/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1859/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 67C0A94D

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1864/2015-SEMAD.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5CD1C1C1

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: EVANGELISTA DE ALENCAR REBOUCAS. Matrícula
nº: 143677.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GERENTE EXECUTIVO GERAL - GEX.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
RESOLVE:
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5AB5713C

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: EVERLANIA DE FREITAS GUERREIRO. Matrícula nº:
144622.

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: VANDERLEY PINHEIRO PAULO. Matrícula nº: 143456.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1862/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 53C6DC76

Sirleyde Dias de Almeida
RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5370C33C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1860/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1865/2015-SEMAD.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: ISMAEL SOARES DA PAZ. Matrícula nº: 144606.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 43240FB3

RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: RAYLSON SILVA DE SOUZA. Matrícula nº: 143626.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1863/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: PAULO ROBERTO MACEDO VIEIRA. Matrícula nº:
144681.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4E1E8FE0

Sirleyde Dias de Almeida
RESOLVE:

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 479DE9ED

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: THAZYA SUIANY AZEVEDO TRIGUEIRO. Matrícula nº:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1866/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
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CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Sirleyde Dias de Almeida

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Secretária

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4B6DC339

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: SIDNEY RAMOS DA SILVA. Matrícula nº: 144711.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 47F259C0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1867/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: GENESES DOS SANTOS CABRAL. Matrícula nº:
143383.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 6BBBC62C

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 615935C4

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Nome: DANIEL ALMEIDA DE SOUZA. Matrícula nº: 143081.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1872/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Nome: ARLAN SILVA DOS SANTOS. Matrícula nº: 143723.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5FCE29D7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1873/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
RESOLVE:
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Sirleyde Dias de Almeida
Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 52164EBE

RESOLVE:

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Sirleyde Dias de Almeida

Nome: ANDRE RICARDO DE AMORIM. Matrícula nº: 143502.
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1868/2015-SEMAD.

Sirleyde Dias de Almeida

RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1870/2015-SEMAD.

Nome: FAGNER BENTO DA SILVA. Matrícula nº: 142778.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Secretária

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Nome: HEBER MEDEIROS MONTEIRO. Matrícula nº: 143642.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1869/2015-SEMAD.

RESOLVE:

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4DBBEB7F

Nome: LEANDRO DE FREITAS BELEM VALE. Matrícula nº:
142859.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - III.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1871/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 51A81D02

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1874/2015-SEMAD.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE:
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 5B42167A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1877/2015-SEMAD.
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: GERALDO CARLOS FERNANDES NETO. Matrícula nº:
143278.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 7233317E

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: MANOEL VALDEILSON DE PAIVA. Matrícula nº:
143391.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1875/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: JARDEL GARCIA SILVA. Matrícula nº: 143260.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 573B5B77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
EXTRATO DE ADITIVO

RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

RESOLVE:

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Aditivo nº 07 de Prazo - Referente ao Convite nº 132/2013 SEDUR.
Contrato nº 126/2013,firmado em 21/06/2013.
Objeto: Manutenções e reparos nos mercados públicos da
cidade de Mossoró.
Prazo Vigência:04 (quatro) meses.
Período: 21/09/2015a 21/01/2016.
Data da assinatura: 14/09/2015.

Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

Contratada: PERCOL-POTIGUAR EMP.E COMÉRCIO LTDA.

Sirleyde Dias de Almeida

Assina pela contratada: MARIA DE LOURDES AIRES
FERNANDES (SÓCIA).

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 3E69D5CD

Assina pela contratante: Francisco José Lima Silveira Júnior
(Prefeito).
Publicado por:
RAWLINSON DE MELO BEZERRA
Código Identificador: 63E1FE5B

RESOLVE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1878/2015-SEMAD.
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;

Nome: FRANCISCO WAGNER DE ARAUJO FREITAS.
Matrícula nº: 143286.

CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - II.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.

CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 4F43F7F4

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas
autoridades competentes, e mediante parecer conclusivo da
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, designada pela
Portaria nº 684/2015-SEMAD, de 06/03/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: FRANCISCO RANIERI DA SILVA OLIVEIRA. Matrícula
nº: 143375.
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.

Contrato nº 138/2013,firmado em 23/07/2013.
Objeto: Assessoramento a Unidade de Execução Municipal –
UEM, no processo de implantação do Programa Nacional de
Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros – PNAFM, visando o planejamento,
acompanhamento, controle e garantia da qualidade dos
serviços e produtos a serem contratados.

Período: 23/05/2015a 23/11/2015.

Art. 1º - Homologar o resultado da avaliação de desempenho
durante o estágio probatório de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº. 29, de 16/12/2008, do(a) servidor(a) abaixo,
efetivando-o(a) no respectivo cargo:
Nome: REGIANO MENDES DE LIMA. Matrícula nº: 143367.

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1876/2015-SEMAD.

Aditivo nº 01 de Prazo - Referente à Concorrência nº 5/2013 UEM/PNAFM/PMM.

Prazo Vigência:06 (seis) meses.
RESOLVE:

Sirleyde Dias de Almeida

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
EXTRATO DE ADITIVO

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL - NIVEL - I.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Administração, em Mossoró-RN, 16 de setembro
de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida

Data da assinatura: 22/05/2015.
Contratada: MULTICONSULTORIA LTDA.
Assina pela contratada: JAIME ANTONIO DE OLIVEIRA
PRADO (Procurador).
Assina pela contratante: Francisco José Lima Silveira Júnior
(Prefeito).
Publicado por:
RAWLINSON DE MELO BEZERRA
Código Identificador: 463563B2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E
CONTRATO DA CONCORRÊNCIA Nº 20/2015 – SEMOB.

Secretária
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 58FFD439

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1879/2015-SEMAD.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
105, de 04/07/2014, e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 25 da Lei Complementar n°
29, de 16/12/2008, regulamentado pelo Decreto nº. 3.726, de
01/12/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o resultado final da avaliação de
desempenho do servidor nas avaliações efetivadas pelas

Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para realizar a execução de serviços de
sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas de
Mossoró/RN e fornecimento de materiais.
Vencedor: TIAGO F. BEZERRA - ME.
CNPJ/MF Nº: 17.049.056/0001-33.
Adjudicado por: Marcos Antônio Fernandes de Queiroz
(Secretário Executivo de Licitações, Contratos e Compras).
Data da Adjudicação: 03 de setembro de 2015.
Extrato de Homologação da Concorrência nº 20/2015 –
SEMOB.
Objeto: A contratação de empresa especializada em obras e
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serviços de engenharia para realizar a execução de serviços de
sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas de
Mossoró/RN e fornecimento de materiais.

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

população da 2º e 8º Regional de Saúde.

Júnior

Data/local: 26.10.2015 - secretaria executiva de licitações,
contratos e compra.

ASSINA PELA CONTRATADA: Marcelo Soares Teixeira

Vencedor: TIAGO F. BEZERRA - ME.

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 46ED9BE0

Horário: 09h00min.
CNPJ/MF Nº: 17.049.056/0001-33.
Homologado por: Francisco José Lima Silveira Júnior (prefeito).
Data da Homologação: 04 de setembro de 2015.
Extrato de Instrumento Contratual da Concorrência nº 20/2015 –
SEMOB.

O edital e demais especificações e detalhes se encontram à
disposição dos interessados na sede desta secretaria,
localizada à Rua Idalino de oliveira, 106, 1º andar – centro Mossoró-RN, no horário de 07h30min as 13h30min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Euda Medeiros da Silva Rêgo

Contrato Nº 106/2015.
Presidente cpl2
Objeto: Fornecimento de materiais para a confecção de placas
de sinalização totalmente refletiva, tubo aço galvanizado - DN
65mm (2 1/2") e = 3,35mm (NBR 5580) e confecção de placa
totalmente refletiva - chapa recuperada.
Valor do Contrato: R$ 203.560,00 (duzentos e três mil,
quinhentos e sessenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses.
Período: 04 de setembro de 2015a 04 de setembro de 2016.

Publicado por:
FRANCISCO CANINDé DA SILVA
Código Identificador: 3C047052

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015SMS

Contratada: TIAGO F. BEZERRA - ME; CNPJ/MF Nº
17.049.056/0001-33.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL 2 da prefeitura
municipal de Mossoró, designada pela portaria n.º 0398/2015,
publicado em17 de julho de 2015 no JORNAL OFICIAL DE
MOSSORÓ-JOM, no uso de suas atribuições legais, torna
público para o conhecimento dos interessados a realização do
seguinte certame:

Assina pela Contratada: Tiago Fernandes Bezerra (Sócio).

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2015-SMS

Assina pelo Contratante: Francisco José Lima Silveira Júnior
(Prefeito).

Objeto: reforma da Unidade Básica de Saúde Francisco Neto da
Luz, situada no Riacho Grande, pertencente a esta Secretaria
de SAÚDE.

Data da Assinatura: 04 de setembro de 2015.

Publicado por:
RAWLINSON DE MELO BEZERRA
Código Identificador: 6FAF31F9

Data/local: 13.10.2015 - secretaria executiva de licitações,
contratos e compra.
Horário: 09h00min.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I
Extratos de Adjudicação, Homologação e Contrato da
Tomada de Preço nº 04/2015 – SEINFRA.
Objeto: Serviços de Engenharia para execução de levantamento
Topográfico, na área urbana e rural.
Vencedor: Terraminas Engenharia LTDA - EPP.
CNPJ/MF Nº 11.310.520/0001-17.
Adjudicado por: Marcos Antonio Fernandes de Queiroz
(Secretário Executivo de Licitações, Contratos e Compras).
Data da Adjudicação: 20 de agosto de 2015.
Extrato de Homologação da Tomada de Preço nº 04/2015 –
SEINFRA.
Objeto: Serviços de Engenharia para execução de levantamento
Topográfico, na área urbana e rural.
Vencedor: Terraminas Engenharia LTDA - EPP.
CNPJ/MF Nº 11.310.520/0001-17.
Homologado por: Francisco José Lima Silveira Júnior (prefeito).
Data da Homologação: 20 de agosto de 2015.
Extrato de Instrumento Contratual da Tomada de Preço nº
04/2015 – SEINFRA.
Contrato Nº 94/2015.
Objeto: Serviços de Engenharia para execução de levantamento
Topográfico, na área urbana e rural.

O edital e demais especificações e detalhes se encontram à
disposição dos interessados na sede desta secretaria,
localizada à Rua Idalino de oliveira, 106, 1º andar – centro Mossoró-RN, no horário de 07h30min as 13h30min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Euda Medeiros da Silva Rêgo

Publicado por:
FRANCISCO CANINDé DA SILVA
Código Identificador: 43DF1E78

EMPRESA: CASA PINTO MAGAZINE LTDA - CNPJ/MF nº.
08.248.239/0001-97
VALOR: R$ 25.062,80
DATA DA ASSINATURA: 23.02.2015
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira
Júnior
ASSINA PELA CONTRATADA: Carlos Henrique Brasil Pinto
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6A800A56

PREGÃO PRESENCIAL
ADITIVO 001 VALOR REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 078/2013 –SMS – AO CONTRATO FIRMADO EM
02/06/2014
OBJETO: O aditivo consiste no aumento de 25% (vinte e cinco
por cento) dos quantitativos previstos no Termo de Referência,
cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, destinados ao atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde.
EMPRESA: CASA PINTO MAGAZINE LTDA - CNPJ/MF nº.
08.248.239/0001-97
VALOR: R$ 25.897,00

ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira
Júnior
ASSINA PELA CONTRATADA: Carlos Henrique Brasil Pinto
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6C3C8F33

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II
TERMO
Termo de Apostilamento da Dispensa de Licitação Locação de
Imóvel do Processo nº 300/2011-GEDS.
Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Firmado em
01/05/2011 - que entre si fazem o Município de Mossoró, por
intermédio da secretaria municipal do desenvolvimento social e
juventude e o locador (a) Taniamá Vieira da Silva Barreto.
Objeto Locação 01(um) Prédio localizado a Rua Nicássia Costa
de Araújo, nº 184, Conj. Independência II, Mossoró/RN,
destinado ao funcionamento do Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS Independência, fica incluso no item
3.4. da cláusula terceira do contrato. referente à dispensa de
licitação locação de imóvel do processo nº 300/2011-GEDS, a
unidade orçamentária: nº 09.301 – Fundo Municipal de
Assistência Social.
Data da Assinatura: 22/04/2015.
Assina pelo Locador(a): Taniamá Vieira da Silva Barreto,

Vigência: 12 (doze) meses.

Assina pela Locatária: Amélia Benigno Ciarlini Silveira Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude

Data da assinatura: 26 de agosto de 2015.

OBJETO: O aditivo consiste no aumento de 25% (vinte e cinco
por cento) dos quantitativos previstos no Termo de Referência,
cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes, destinados ao atendimento dos usuários do
Sistema Único de Saúde.

DATA DA ASSINATURA: 06.04.2015

Presidente cpl2

Valor da Proposta: R$ 286.096,13 (duzentos e oitenta e seis mil,
noventa e seis reais e treze centavos).

Período: 26 de agosto de 2015 a 26 de agosto de 2016.

PREGÃO PRESENCIAL
ADITIVO 001 VALOR REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 078/2013 –SMS – AO CONTRATO FIRMADO EM
02/04/2014

Publicado por:
FRANCISCO CANINDé DA SILVA
Código Identificador: 543B2982

PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO Nº 093/2015 - SMS
Fica suspenso, com abertura da sessão marcada anteriormente
para o dia 18 de setembro de 2015, o Pregão Presencial Para
Registro de Preços nº 093/2015 - SMS, que possui como objeto,
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
em desinsetização, desratização, descupinização e iscagem em
gel, destinados as Unidades de Saúde do município e o Hospital
Municipal São Camilo de Léllis, até ulterior deliberação.
Mossoró – RN, 18 de setembro de 2015.
MARCOS ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ
Secretario Executivo de Licitações, Contratos e Compras
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 5291E02E

PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015 – SMS

Contratada: Terraminas Engenharia LTDA - EPP.
Assina pela Contratada: Marcelo Flogi (Sócio).
Assina pelo Contratante: Francisco José Lima Silveira Júnior
(prefeito).
Publicado por:
RAWLINSON DE MELO BEZERRA
Código Identificador: 5A4E692D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO II
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 036/2015-SMS
A Comissão Permanente de Licitação – CPL 2 da prefeitura
municipal de Mossoró, designada pela portaria n.º 0398/2015,
publicado em17 de julho de 2015 no JORNAL OFICIAL DE
MOSSORÓ-JOM, no uso de suas atribuições legais, torna
público para o conhecimento dos interessados a realização do
seguinte certame:
Concorrência nº 036/2015-SMS.
Objeto: serviços médicos na especialidade de patologista e
auxiliar de necropsia em regime de plantões, para atuar no
Serviço de Verificação de Óbitos - SVO, prestando assistência a

PREGÃO PRESENCIAL
ADITIVO 001 PRAZO REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 090/2014 –SEMAD – AO CONTRATO FIRMADO EM
01/10/2014
OBJETO: O aditivo consiste na renovação do contrato por mais
12 (doze) meses, cujo objeto é a contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de mão de obra
qualificada (motorista de veículo de pequeno, médio e grande
porte e motorista socorrista, supervisores, recepcionistas,
digitadores, auxiliares de serviços gerais e auxiliares de
cozinha/merendeira, porteiro, eletricista, telefonia e copeiro)
para conservação das Secretarias de Saúde, Educação,
Desenvolvimento Social, Juventude e Administração.
EMPRESA: PRIME – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ/MF nº. 08.714.341/0001-30

OBJETO: O registro de preços para eventual e futura aquisição
de medicamentos do programa farmácia básica para dar
continuidade ao atendimento dos usuários do SUS.
EMPRESA: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - ME
CNPJ nº 07.055.280/0001-84
VALOR: R$ 671.380,00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16.09.2015
ASSINA PELA CONTRATADA: Francisco José Lima Silveira
Junior
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco Wilton Cavalcante
Monteiro
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 41DB1390

VPPRAZO: 12 (doze) meses – 02 de outubro de 2015 a 02 de
outubro de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 01.09.2015
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira

PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015 – SMC
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OBJETO: a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de Planejamento, Marketing, Promoção,
Organização e Execução de Eventos Culturais, com capacidade
técnica para oferecer, sob demanda, serviços especializados
para a realização da “FESTA DA LIBERDADE/2015”.
EMPRESA: TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA – ME.
CNPJ nº 07.311.274/0001-40
VALOR: R$ 175.800,00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08.09.2015
ASSINA PELA CONTRATADA: Francisco José Lima Silveira
Junior
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco Robson Maciel
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 646BEAFD

PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2014 –
SMDSJ
OBJETO: O registro de preços para eventual e futura aquisição
de equipamentos de informática e peças de reposição
destinados a Unidade Administrativa da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social.
EMPRESA: FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 07.807.635/0001-44
VALOR: R$ 118.920,00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17.09.2015
ASSINA PELA CONTRATADA: Francisco José Lima Silveira
Junior
ASSINA PELA CONTRATANTE: José Orlean Pereira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 3DDB90F5

PREGÃO PRESENCIAL
CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2015 – SMDSJ
OBJETO: O registro de preços para eventual e futura aquisição
de material de expediente (didático0 destinados ao
funcionamento dos programas e ações sociais desenvolvidas
pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e
Juventude.
EMPRESA: TASLA CAPISTRANO GONZAGA.
CNPJ nº 01.973.806/0001-29
VALOR: R$ 125.168,00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17.09.2015
ASSINA PELA CONTRATADA: Francisco José Lima Silveira
Junior
ASSINA PELA CONTRATANTE: Clayton José de Oliveira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6A93401A

PREGÃO PRESENCIAL
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
101/2015 – SME

como segue:
FORNECEDOR: C X DE SOUSA COSTA - ME
CNPJ: 08.408.063/0001-93
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ MOZART
ESTIGARRIDA MENESCAL, 1661 , SANTA DELMIRA,
MOSSORÓ/RN, CEP: 59615-270
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO GALDINO DA COSTA
CPF: 188.268.304-87
ITEM 1 - 140 (CENTO E QUARENTA) UNIDADE - MACAÇÃO TECIDO TIPO RIPSTOP, COMPOSTO POR 67% FIBRA DE
POLIÉSTER E 33% DE FIBRA DE ALGODÃO COM
TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTES AO USO E
LAVAGENS. NA COR AZUL MARINHO N°194010 CONFORME
A “ESCALA DE CORES PANTONE” ("PANTONEMATCHING
SYSTEM” OU PMS). O FABRICANTE DEVE SER
CERTIFICADO: (ISO 9001:2000); (ISO 14001:2004). O TECIDO
DEVE TER RESISTÊNCIA CERTIFICADA NOS SEGUINTES
TESTES: (AATCC96), (NBR9925) E (ISO 5081). AO PREÇO
UNITÁRIO DE R$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS ),
TOTALIZANDO R$35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS ).
ITEM 2 - 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADE CALÇA - EM TECIDO JEANS, NA COR AZUL, 100%
ALGODÃO, TECIDO COM GRAMATURA 260 G/M², COM
ARMAÇÃO DO TIPO SARJA 3/1, MODELO MASCULINO, COM
QUATRO (04) BOLSOS - SENDO DOIS (02) BOLSOS
FRONTAIS TIPO ITALIANO E DOIS (02) TASEIROS
CHAPADOS - FECHADA COM ZÍPER REFORÇADO, COM
CINCO (05) PASSADORES PARA CINTO, ACONDICIONADA
EM SACO PLÁSTICO. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00
(SESSENTA REAIS ), TOTALIZANDO R$27.000,00 (VINTE E
SETE MIL REAIS ).
ITEM 3 - 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADE CAMISETA - EM TECIDO DO TIPO MALHA PIQUET, NA COR
BRANCA, COMPOSIÇÃO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER,
GRAMATURA 240 G/M², MODELO MASCULINO, MANGA
CURTA, GOLA DO TIPO PÓLO, SEM BOLSO,
APRESENTADNO FILETE NA COR BRANCA ENTRE AS
COSTURAS DA CAMISA E DO RECORTE, COM RECORTE
DE MANGA A MANGA. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00
(CINQUENTA REAIS ), TOTALIZANDO R$22.500,00 (VINTE E
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ). VALOR TOTAL DOS
ITENS R$ 84.500,00 OITENTA E QUATRO MIL E
QUINHENTOS REAIS.
DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1.1 – O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL contratação de empresa especializa na prestação
dos serviços de confecção de fardamento, destinados aos
profissionais dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de
Endemias., conforme quantidades estimadas no Termo de
Referência anexo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
63/2015 – SMS e de acordo com as requisições
daPREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ- SMS .
1.2 - Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços
que trata o item anterior não poderão sofrer acréscimos,
inclusive os previstos nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º
8.666/93.
1.3 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de
que trata o item 1.1, correrá por conta dos recursos
provenientes do Projetos Atividades: 2091 – Manutenção dos
Serviços de Urgências Pré Hospitalares e 2071 – Controle e
Combate a Endemias e Epidemias – Elemento de Despesa:
3390.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),
Fontes 100 (Recursos Ordinários), 103 (Transferências do
SUS), 112 (Receita de Impostos Vinculada a Saúde) e 185
(Transferência do SUS – Fundo Estadual).
DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preço, a Prefeitura de Mossoró não será obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

OBJETO: Aquisição de Óleo lubrificante e fluido de freio para
manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria da
Educação

DOS PREÇOS REGISTRADOS

EMPRESA: JOSÉ WILSON BARBOSA – EPP

3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis
durante a validade desta ARP.

CNPJ nº. 12.990.727/0001-42
VALOR: R$ 19.343,24
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18.09.215
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira
Júnior (PREFEITO)
ASSINA PELA CONTRARADA: José Wilson Barbosa
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 7635C288

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da
Lei n.º 8.666/93, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro
de Preços poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro
desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela
Prefeitura de Mossoró.

Em 18 de agosto de 2015, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 08.348.971/0001-39, com sede na Av.
Alberto Maranhão nº. 1.751, Centro, Mossoró-RN, neste ato
representado pelo Prefeito Sr. FRANCISCO JOSE LIMA
SILVEIRA JUNIOR, nos termos da Lei n.º 8.666/93; do Decreto
Municipal nº. 7.892, de 23de Janeiro de 2013; conforme a
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL N.º 63/2015 – S, homologado em 24 de agosto
de 2015, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas,

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública,
independente da participação ou não da licitação, desde que
autorizados pela Prefeitura de Mossoró e em comum acordo
com a empresa registrada.
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.2 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata
de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo
com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL N.º
63/2015 – SMS .
4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 63/2015 –
SMS , que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o
valor constante da proposta apresentada ou do lance que a
tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL N.º
63/2015 – SMS pela empresa detentora da presente Ata.
DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo
máximo de até 03 (três) dias, contados a partir da data de
entrega da Ordem de Compra.
5.2 - As despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da licitante vencedora.
5.3 - A entrega definitiva do objeto se dará com o adimplemento
das quantidades descritas no termo de referência.
5.4 - No caso de constatada divergência entre o objeto licitado
entregue e o especificado na proposta de preços e Termo de
Referência deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a
troca do mesmo em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas,
contados a partir da comunicação da recusa.
5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o objeto licitado
nas condições estabelecidas neste Edital e Termo de
Referência, deverá o Responsável pelo Contrato comunicar, de
imediato, ao Secretário da Gerência Responsável para as
providências cabíveis.
DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento
será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a
partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura,
devidamente conferida e atestada pela Secretaria Responsável,
comprovando o fornecimento do objeto licitado.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura
com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
6.3 - A Prefeitura de Mossoró poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondentes a multas devidas pela
licitante vencedora, nos termos do Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de
Regularidade do FGTS - CRF), com o Instituto Nacional do
Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a
Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO
ESTADO), e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO (para as
empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte) e Certidão
Negativa de Tributos Municipais.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL
N.º 63/2015 – SMS e seus anexos, e as propostas da empresa:
C X DE SOUSA COSTA - ME., classificada, respectivamente,
no certame supra numerado.
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Decreto
Municipal 3.510/2009
7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Mossoró – RN, 24 de agosto de 2015
FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR
Prefeito

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a
mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do
novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de
notas fiscais do seu fornecedor, datadas do período da licitação
e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a
Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços adotará
ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade
pertinente ao objeto desta ARP.
3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas
do objeto já contratadas ou empenhadas.

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N°. 63/2015 – SMS ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o
mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado,
apurados pela Prefeitura de Mossoró, e os propostos pela
empresa à época da realização do certame licitatório.
3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por

MARIA CELINEIDE DANTAS
Pregoeira
C X DE SOUSA COSTA - ME.
CNPJ: 08.408.063/0001-93
ALVARO GALDINO DA COSTA
CPF: 188.268.304-87
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 71A6594C

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N°. 88/2015 – SMDSJ ATA DE
REGISTRO DE PREÇO
Em 20 de agosto de 2015, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
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MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 08.348.971/0001-39, com sede na Av.
Alberto Maranhão nº. 1.751, Centro, Mossoró-RN, neste ato
representado pelo Prefeito Sr. FRANCISCO JOSE LIMA
SILVEIRA JUNIOR, nos termos da Lei n.º 8.666/93; do Decreto
Municipal nº. 7.892, de 23de Janeiro de 2013; conforme a
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
PRESENCIAL N.º 88/2015–SMDSJ, homologado em 27 de
agosto de 2015, resolve registrar o preço oferecido pelas
empresas, como segue:
FORNECEDOR: TASLA CAPISTRANO GONZAGA-ME
CNPJ: 01.973.806/0001-29
ENDEREÇO: RUA CEL. GURGEL, 55 , CENTRO,
MOSSORÓ/RN, CEP: 59600-200
REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTON JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 474.571.394-00
ITEM 1 - 100 (CEM) UNIDADE - RECARGA DE TONER LASER
HP 85 A AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS ),
TOTALIZANDO R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS ).
ITEM 2 - 100 (CEM) UNIDADE - RECARGA DE TONER HP 78
A AO PREÇO UNITÁRIO DE R$15,00 (QUINZE REAIS ),
TOTALIZANDO R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS ).
ITEM 3 - 100 (CEM) SERVIÇO - RECARGA DE TONER LASER
HP 12A IMPRESSORA HP1022 AO PREÇO UNITÁRIO DE
R$15,00 (QUINZE REAIS ), TOTALIZANDO R$1.500,00 (UM
MIL E QUINHENTOS REAIS ).
ITEM 4 - 100 (CEM) UNIDADE - SERVIÇOS DE RECARGA DE
TONER TIPO SAMSUNG SCX 4200 AO PREÇO UNITÁRIO DE
R$15,00 (QUINZE REAIS ), TOTALIZANDO R$1.500,00 (UM
MIL E QUINHENTOS REAIS ).
ITEM 5 - 100 (CEM) SERVIÇO - RECARGA DE TONER LASER
HP 36A IMPRESSORA HP M1120 AO PREÇO UNITÁRIO DE
R$15,00 (QUINZE REAIS ), TOTALIZANDO R$1.500,00 (UM
MIL E QUINHENTOS REAIS ). VALOR TOTAL DOS ITENS R$
7.500,00 SETE MIL E QUINHENTOS REAIS.
DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1.1 – O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços de reabastecimento de toner e cartucho para
impressoras diversas, destinados às atividades de rotina da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Sociais e Juventude,
conforme quantidades estimadas no Termo de Referência
anexo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL 88/2015 – SMDSJ
e de acordo com as requisições daPREFEITURA MUNICIPAL
DE MOSSORÓ – SMDSJ.
1.2 - Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços
que trata o item anterior não poderão sofrer acréscimos,
inclusive os previstos nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º
8.666/93.
1.3 - As despesas decorrentes pelo o serviço de que trata o item
1.1, correrá por conta dos recursos provenientes dos Projetos
Atividades: 2010 – Coordenação e Manutenção dos Serviços
Administrativos da Secretaria de Desenvolvimento social e
Juventude – 2079 – Manutenção e Funcionamento dos
Conselhos tutelares – 2080 – Manutenção e Funcionamento do
Conselho Municipal de Assistência Social – 2081 – Manutenção
e Funcionamento do COMDICA - 2083 – Atenção a Pessoa com
Deficiência – 2084 – Assistência a Criança/Família - 2088 –
Manutenção das Ações do CRAS –Manutenção das Ações do
Centro de Referencia para a Mulher (CRM) – Elementos de
Despesas: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica), Fontes 100 (Recursos Ordinários), 186 (Transferência
do FNAS).
DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preço, a Prefeitura de Mossoró não será obrigada a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis
durante a validade desta ARP.
3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da
Lei n.º 8.666/93, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro
de Preços poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro
desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pela
Prefeitura de Mossoró.
3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a
mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do
novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de
nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da
licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da
solicitação, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de
Preços adotará ampla pesquisa de preços em empresas do
ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.
3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas
do objeto já contratadas ou empenhadas.
3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o
mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado,
apurados pela Prefeitura de Mossoró, e os propostos pela
empresa à época da realização do certame licitatório.
3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública,

independente da participação ou não da licitação, desde que
autorizados pela Prefeitura de Mossoró e em comum acordo
com a empresa registrada.
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da
presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo,
de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO
PRESENCIAL N.º 88/2015 – FMAS .

Mossoró, 18 de Setembro de 2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2015 – SME
OBJETO: Aquisição de Óleo lubrificante e fluido de freio para
manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria da
Educação
EMPRESA: GIOVANA BEZERRA RIBEIRO DOS SANTOS-ME
CNPJ nº. 40.989.592/0001-30
VALOR: R$ 28.596,55
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18.09.215

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 88/2015 –
SMDSJ, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.

ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira
Júnior (PREFEITO)

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o
valor constante da proposta apresentada ou do lance que a
tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL N.º
88/2015 – SMDSJ pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente
Ata.

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 608D2C59

DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo
máximo de até 03 (três) dias, contados a partir da data de
entrega da Ordem de Compra.
5.2 - As despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da licitante vencedora.
5.3 - A entrega definitiva do objeto se dará com o adimplemento
das quantidades descritas no termo de referência.
5.4 - No caso de constatada divergência entre o objeto licitado
entregue e o especificado na proposta de preços e Termo de
Referência deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a
troca do mesmo em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas,
contados a partir da comunicação da recusa.
5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o objeto licitado
nas condições estabelecidas neste Edital e Termo de
Referência, deverá o Responsável pelo Contrato comunicar, de
imediato, ao Secretário da Gerência Responsável para as
providências cabíveis.

ASSINA PELA CONTRARADA: ENALDO SOUSA DOS
SANTOS (PROCURADOR)

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2015 – SEMAD
OBJETO: Aquisição de combustível (gasolina comum, óleo S10
e óleo diesel) destinados ao abastecimento de veículos da frota
municipal que se deslocam a capital do estado
EMPRESA: M. B. COM. E DERIVADOS E PETROLEO LTDA
CNPJ nº. 08.345.698/0001-99
VALOR: R$ 171.550,00
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17.09.215
ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisco José Lima Silveira
Júnior (PREFEITO)
ASSINA PELA CONTRARADA: Fernando Dinoa Medeiros Filho
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 64162E95

DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento
será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a
partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura,
devidamente conferida e atestada pela Secretaria Responsável,
comprovando o fornecimento do objeto licitado.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura
com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
6.3 - A Prefeitura de Mossoró poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondentes a multas devidas pela
licitante vencedora, nos termos do Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota
Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de
Regularidade do FGTS - CRF), com o Instituto Nacional do
Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a
Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO
ESTADO), e quanto à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO (para as
empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte) e Certidão
Negativa de Tributos Municipais.

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 048/2015 - SEMAD/SMS/SME E
OUTROS Proc. Nº 115/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 02 de outubro de 2015, às 08h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL aquisição de material de informática,
destinado á manutenção das atividades e serviços
administrativos das Secretarias que compõem a Prefeitura
Municipal de Mossoró, Conforme especificações constantes no
Termo de Referência anexo ao edital. Demais especificações e
detalhes encontra-se à disposição dos interessados à Rua
Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN,
no horário de 07h00min as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Maria Celineide Dantas

7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL
N.º 88/2015 – SMDSJ e seus anexos, e as propostas da(s)
empresa(s): TASLA CAPISTRANO GONZAGA., classificada(s),
respectivamente, no certame supra numerado.

Pregoeira

7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Decreto
Municipal 3.510/2009.
7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6A2E8C67

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 077/2015 - SEMAD Proc. Nº 201/2015

TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 01 de outubro de 2015, às 11h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA aquisição de Combustível (Gasolina
comum, Óleo Diesel e Diesel S10), destinados ao
abastecimento de veículos da Frota Municipal. Conforme
especificações constantes no Termo de Referência anexo ao
edital. Demais especificações e detalhes encontra-se à
disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º
andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as
13h00min.

CNPJ: 01.973.806/0001-29

Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.

CLAYTON JOSÉ DE OLIVEIRA

Maria Celineide Dantas

CPF: 474.571.394-00

Pregoeira

Mossoró – RN, 27 de agosto de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR
PREFEITO
MARIA CELINEIDE DANTAS
PREGOEIRA

PROCURADOR
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 53BCBFA9

PREGÃO PRESENCIAL

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 5C734EF3

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2015 - SME PROC. Nº
293/2015

Ano VII | Nº 322

20
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 07 de outubro de 2015, às 08h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL aquisição de eletrodomésticos,
equipamentos e centrais de ar para a manutenção das
atividades das Unidades de Educação Infantil. Conforme
especificações constantes no Termo de Referência anexo ao
edital. Demais especificações e detalhes encontra-se à
disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º
andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as
13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Celineide Dantas
Pregoeira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6CA53655

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 719C9163

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 116/2015 - SME Proc. Nº 297/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 06 de outubro de 2015, às 11h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada
em reciclagem e manutenção de Cartuchos e Tonner,
destinados as Unidades de Educação Infantil. Conforme
especificações constantes no Termo de Referência anexo ao
edital. Demais especificações e detalhes encontra-se à
disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º
andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as
13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Celineide Dantas

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 113/2015 - SEMARH Proc. Nº 294/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 06 de outubro de 2015, às 08h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL aquisição de 24.000 (vinte e quatro mil)
doses de vacina e material de consumo necessário para
realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa
2015/2016. Conforme especificações constantes no Termo de
Referência anexo ao edital. Demais especificações e detalhes
encontra-se à disposição dos interessados à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário
de 07h00min as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Celineide Dantas
Pregoeira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 476B3323

Pregoeira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 44B20CC8

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 117/2015 – SMS Proc. Nº 299/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 07 de outubro de 2015, às 11h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA aquisição de Gás de Cozinha – GPL
(Gás Liquefeito de Petróleo) envasado em botijões de 13kg e
45kg, destinados as unidades de Saúde deste município,
Hospital Municipal São Camilo de Lellis, Unidades Básicas de
saúde e unidades especializadas. Conforme especificações
constantes no Termo de Referência anexo ao edital. Demais
especificações e detalhes encontra-se à disposição dos
interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro
Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 114/2015 - SMS Proc. Nº 295/2015

Maria Celineide Dantas
Pregoeira

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 05 de outubro de 2015, às 11h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de manutenção e instalação de
repetidoras e rádios VHF, destinados ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, deste município.
Conforme especificações constantes no Termo de Referência
anexo ao edital. Demais especificações e detalhes encontra-se
à disposição dos interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 –
1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min
as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Celineide Dantas
Pregoeira
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 594B7D23

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 41F0A9AF

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 118/2015 - SMS Proc. Nº 300/2015
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 08 de outubro de 2015, às 08h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada
na prestação de serviços em manutenção de equipamentos de:
Odontologia, Médico Hospitalar, Radiologia, Fisioterapia,
Oftalmologia, Móveis Hospitalares e Lavanderia Industrial com
reposição de peças (por demanda). Conforme especificações
constantes no Termo de Referência anexo ao edital. Demais
especificações e detalhes encontra-se à disposição dos
interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro
Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL
Pregão Presencial nº. 115/2015 - SMS Proc. Nº 269/2015

Maria Celineide Dantas
Pregoeira

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró,
nomeada pela Portaria n°. 399 de 08 de julho de 2015, no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 05 de outubro de 2015, às 08h00min,
na sede da SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES,
CONTRATOS E COMPRAS, localizada à Rua Idalino de
Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro Centro, Mossoró-RN, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor
Preço, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL aquisição de material de consumo para
atender as necessidades dos Serviços de Verificação de Óbitos
– SVO do município de Mossoró-RN. Conforme especificações
constantes no Termo de Referência anexo ao edital. Demais
especificações e detalhes encontra-se à disposição dos
interessados à Rua Idalino de Oliveira, 106 – 1º andar, Bairro
Centro, Mossoró-RN, no horário de 07h00min as 13h00min.
Mossoró-RN, em 18 de setembro de 2015.
Maria Celineide Dantas
Pregoeira

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 6D0A5855

Mossoró, 18 de Setembro de 2015
de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos delineados, o
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Mossoró – RN acolhe o
relatório e o entendimento da Procuradoria Geral do Município,
ratificando-o em todos os seus termos DECIDINDO
conhecimento e improvimento o Recurso da empresa C.X DE
SOUSA COSTA - ME, mantendo incólume a decisão da
Pregoeira.
Mossoró-RN, 19 de agosto de 2015.
Francisco José Lima da Silveira Junior.
Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 4FA475D4

PREGÃO PRESENCIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, através de sua
Pregoeira, nomeada pela Portaria n°. Pregoeira Nº 869/2014 de
07 de julho de 2014, torna público aos interessados o resultado
do julgamento do Pedido de Reconsideração do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 069/2015 _SME, conforme descrito:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL contratação de empresa especializada na
confecção de fardamento infantil padronizado, destinados as
Unidades de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de
Ensino.
Com base nos documentos acostados ao presente processo e
de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos delineados, o
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Mossoró – RN acolhe o
relatório e o entendimento da Procuradoria Geral do Município,
ratificando-o em todos os seus termos DECIDINDO
conhecimento e rejeição do Pedido de Reconsideração da
empresa C.X DE SOUSA COSTA - ME.
Mossoró-RN, 11 de setembro de 2015.
Francisco José Lima da Silveira Junior.
Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 7193FE00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria Nº 0147/2015 – SMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Municipal nº
080, de 28 de dezembro de 2012, e,
Considerando o estabelecido no artigo 26 da Lei Complementar
nº020/2007 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração – PCCR – do Município de Mossoró para os
servidores da Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º - DESLIGAR, da Equipe Estratégia Saúde da Família
(ESF), o Servidor JOSÉ NILDO DOS SANTOS, Técnico
Enfermagem, matrícula 132446, lotado na Unidade de Saúde
Mario Negocio.
Art.º 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Saúde, em Mossoró-RN, 16 de setembro de 2015.
Leodise Maria Dantas Soares Cruz
Secretária de Saúde
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 49307596

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria Nº 0148/2015 – SMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Municipal nº
080, de 28 de dezembro de 2012; e,
Considerando a necessidade de formação das equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF), autorizadas pelo Ministério
da Saúde, e ainda o estabelecido no artigo 26 da Lei
Complementar nº020/2007 que institui o Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração – PCCR – do Município de Mossoró
para os servidores da Saúde;
RESOLVE:

PREGÃO PRESENCIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, através de sua
Pregoeira, nomeada pela Portaria n°. Pregoeira Nº 869/2014 de
07 de julho de 2014, torna público aos interessados o resultado
do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015 _SME,
conforme descrito:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL contratação de empresa especializada na
confecção de fardamento infantil padronizado, destinados as
Unidades de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de
Ensino.
Com base nos documentos acostados ao presente processo e

Art. 1º - DESIGNAR, Para equipe da Estratégia Saúde da
Família (ESF), na Unidade Básica de Saúde Mario Negocio PSF, o Servidor ERYKSON ELISIARIO DE OLIVEIRA SILVA,
Técnica de Enfermagem, matricula: 508449.
Art.º 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2015.
Secretaria de Saúde, em Mossoró-RN, 16 de Setembro de
2015.
Leodise Maria Dantas Soares Cruz
Secretária de Saúde
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
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Código Identificador: 719CCB09

Secretária de Saúde

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Municipal nº
080, de 28 de dezembro de 2012; e,
Considerando a necessidade de formação das equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF), autorizadas pelo Ministério
da Saúde, e ainda o estabelecido no artigo 26 da Lei
Complementar nº020/2007 que institui o Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração – PCCR – do Município de Mossoró
para os servidores da Saúde;

59.612-060MOSSORÓ/RN.
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 67FCF020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria Nº 0149/2015 – SMS

Concedida à Licença Prévia para D R Locadora (D R Locadora
e Transporte Ltda-ME)
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 458B6A72

Art. 1º - DESIGNAR, Para equipe da Estratégia Saúde da
Família (ESF), na Unidade Básica de Saúde Mario Lucio de
Medeiros - PSF, a Servidora SANDRA ELIAS DUARTE DA
COSTA, Enfermeira, CPF: 201.921.424-53.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
CONCESSÃO DE LICENÇA

Art.º 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 14 de Setembro de 2015.

Concedida à Licença de Operação para Condomínio
Residencial Spazio de Genebra (Massai Construções e
Incorporações Ltda)

Secretaria de Saúde, em Mossoró-RN, 16 de Setembro de
2015.

Secretária de Saúde

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Artigo 25 da Lei Complementar Municipal nº
080, de 28 de dezembro de 2012, e,
CONSIDERANDO que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
- NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência
e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade;
CONSIDERANDO que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
- NASF são constituídos por equipes compostas por
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem
atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das
Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica e
ainda, populações específicas;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
PEDIDO DE LICENÇA
Repav-Rosário Edificações e Pavimentação Ltda
CNPJ24.195.851/0001-03torna público que está requerendo a
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura
Municipal de Mossoró-SEMURB/PMM, à Licença Simplificada
para Conjunto Habitacional Arizona Localizada a Avenida: Rio
Branco,415 Bairro: Planalto 13 de Maio CEP
59.611-400MOSSORÓ/RN.
Jorge Ricardo do Rosário
Sócio/Administrador
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 5AB67AFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
PEDIDO DE LICENÇA

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação e implantação
de equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF,
com a finalidade de contribuir para a integralidade do cuidado
aos usuários do SUS;

Plus Imóveis Ltda CNPJ00.629.724/0001-07torna público que
está requerendo a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da
Prefeitura Municipal de Mossoró-SEMURB/PMM, à Licença de
Operação para Toyolex Autos Localizada a Avenida: Lauro
Monte,689 Bairro: Abolição CEP 59.619-000MOSSORÓ/RN.

RESOLVE:

Anderson Matarazo Cavalcante Câmara

Art. 1º - DESIGNAR o servidor VIVALDO DANTAS DE FARIAS
NETO, matrícula 137537, Educador Físico, para fazer parte da
equipe do Núcleo de Assistência a Saúde da Família
–NASF/UBS Centro Clinico Evangelico-PSF, devendo prestar
seus serviços sob regime de (40) horas semanais e observar as
demais exigências e peculiaridades da Estratégia Saúde da
Família, conforme portaria de nº 2.488/MS, de 21 de outubro de
2011.

Coordenador de Engenharia

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua data de
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2015.
Secretaria de Saúde, em Mossoró-RN, 16 de Setembro de
2015.
Leodise Maria Dantas Soares Cruz

Administrador
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 49BD8636

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
PEDIDO DE LICENÇA
Taldi Indústria Serviços e Incorporações Ltda-EPP
CNPJ09.337.991/0001-77torna público que está requerendo a
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura
Municipal de Mossoró-SEMURB/PMM, à Licença de
Regularização de Operação para Taldi Engenharia Localizada
na BR 110, KM 43,3 Bairro: Loteamento Alto das Brisas CEP
59.600-000MOSSORÓ/RN.
Thiago Silvano Rêgo Lima
Diretor Administrador
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 688A3EC7

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 4764D325

Leodise Maria Dantas Soares Cruz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria Nº 0150/2015 – SMS

Antônio Alvino da Silva Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
CONCESSÃO DE LICENÇA

RESOLVE:

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 5544030B

Mossoró, 18 de Setembro de 2015

Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 4C30E01B

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
URBANISMO
PEDIDO DE LICENÇA
Condomínio
Residencial
Monsenhor
Américo
CNPJ12.826.669/0001-16torna público que está requerendo a
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura
Municipal de Mossoró-SEMURB/PMM, à Licença de Operação
para Condomínio Residencial Monsenhor Américo Localizada a
Rua: Amaro Duarte,1692 Bairro: Nova Betânia CEP

PREVI - INSTUTUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE MOSSORÓ
PORTARIA Nº 156/2015 – GP/PREVI*
O Presidente do Instituto Municipal de Previdência Social de
Mossoró – PREVI, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 75, inciso I e VII, da Lei Complementar nº
060/2011, de 09 de dezembro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, nos termos do art. 40, §1°, III e §5°, da
Constituição Federal c/c art. 6º, da Emenda Constitucional nº
041/2003 C/C art. 7° da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art.
12, §3° e art. 86 da Lei Complementar nº 060, de 09 de
dezembro de 2011, a MARIA APARECIDA FERNANDES
MELO, matrícula 2818-0, ocupante do cargo de Professora,
nível III, classe IX, com carga horária de 30 (trinta) horas
semanais, lotada na Escola Municipal Izabel Fernandes,
portadora da cédula de identidade n° 452.811, inscrita no CPF
n° 241.366.464-53, benefício de APOSENTADORIA POR
IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO no valor de R$ 4.747,96
(quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis
centavos), assim discriminados:
Vencimento base (Anexo I da Lei Complementar
Municipal n° 070/12 c/c Art. 1º da Lei Complementar
Municipal n° 88/13 – Ref. 30 dias): R$ 3.543,25 (três
mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco
centavos);
Adicional Tempo de Serviço (Art. 72 da Lei
Complementar Municipal n° 29/08 - Ref. 34
anos/34%): R$ 1.204,71 (mil duzentos e quatro reais
e setenta e um centavos);
Valor do Benefício: R$ 4.747,96 (quatro mil
setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis
centavos).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Mossoró-RN, 14 de setembro de 2015.
RENATO FERNANDES DA SILVA
Presidente do PREVI-Mossoró
*Republicado por incorreção de erro material
Publicado por:
GUSTAVO FERNANDES QUIXADá
Código Identificador: 62FB6C2B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4.548, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015
Define o valor do prêmio concedido aos alunos matricula dos nas Escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o que estabelece a Lei Nº 2.717/2010 e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 78, IX, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que estabelece o § 5º, do artigo11, da Lei Nº 2.717, de 27 de dezembro de 2010, Lei de Responsabilidade Educacional; e ainda,
CONSIDERANDO a política de excelência da educação municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - Definir o valor do prêmio concedido aos alunos do 5º e 9º anos, matriculados na Rede Municipal de Ensino, que obtiverem os melhores desempenhos escolares e de desenvolvimento intelectual
e social, no ano anterior.
§1º - Serão premiados dois alunos por escola, sendo um (01) aluno concluinte do 5º ano e um (01) do 9º ano do ensino regular.
§2º - O prêmio será em forma de poupança, depositado em conta bancária aberta especificamente para este fim, em agência local de um banco oficial, e deverá ser utilizado para a continuidade do
processo educativo dos estudantes contemplados.
§3º - A relação dos alunos contemplados com o prêmio com as respectivas escolas será publicada no Jornal Oficial de Mossoró – JOM.
§4º - Compete ao Ministério Público, Vara da Infância e da Juventude, monitorar o cumprimento do que se refere o §7º do artigo 11, da Lei Nº 2.717, de 27 de dezembro de 2010 e o §2º do caput.
Art.2º - O valor para premiação em 2014 é de R$400,00 (quatrocentos reais) por estudante.
Art. 3º - O prêmio será concedido com base nos seguintes critérios:
I – ao aluno que tiver obtido frequência média anual superior a oitenta e cinco por cento (85%) das aulas, e, no caso do nono (9º) ano, em todas as disciplinas, incluindo Educação Física;
II - ao aluno que tiver obtido ao longo do processo educativo no ensino fundamental (a partir do 4º ano) rendimento escolar, aferido em cada bimestre e disciplina, nota igual ou superior a 8,5 pontos.
Uma única nota abaixo desse parâmetro elimina o candidato ao prêmio.
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§1º - Os alunos selecionados com base nos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput devem ser necessariamente, avaliados quanto ao comportamento e participação em eventos culturais,
científicos e desportivos, assim como de complementação dos estudos, como no programa de educação em tempo integral e outras atividades educativas, culturais e de cidadania, observando os
seguintes critérios:
I - participação em projetos científicos, culturais ou desportivos promovidos e desenvolvidos pela escola;
II - participação em atividades culturais, científicas e desportivas da escola na condição de coordenador ou colaborador de uma tarefa ou atividade;
III - participação como membro do Conselho Escolar, no caso de alunos do 9º ano;
IV - participação em atividade extracurricular, mas de caráter educativo ou cultural, em outras entidades ou órgãos;
V - participação em atividade complementar, em horário diferente das aulas regulares, no cultivo de hortaliças, na biblioteca e ou no laboratório de informática da escola;
VI - participação em atividades sócio educativas, culturais ou de cidadania, a exemplo de Grupo de Escoteiros, Maçonaria, Grupo de Jovens etc.
§2º - As participações descritas nos incisos de I a VI devem ser comprovadas por meio de certificado, declaração ou registro em documento legal.
Art. 4º - Por ocasião da solenidade de premiação os alunos contemplados receberão do Chefe do Poder Executivo, Certificado de Mérito Educacional e o comprovante de depósito do valor do prêmio
em conta poupança.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN, 14 de setembro de 2015.
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JÚNIOR
PREFEITO
PRÊMIO MELHOR DESEMPENHO – ANO BASE: 2014
RELAÇÃO DOS ALUNOS CONTEMPLADOS - *ESCOLAS URBANAS
COLÉGIO EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA
Nº
1

NOME DO ALUNO
Magdiel Esaú da Silva Azevedo

ANO
5º A

MÉDIA
9,3

FREQUENCIA
96%

ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS
Nº
2

NOME DO ALUNO
Samuelson Rodrigo Luciano Terceiro

ANO
5º U

MÉDIA
9,3

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUÇAS
Nº
3
4

NOME DO(A) ALUNO(A)
Carlos Luan da Silva Torres
Thafine Jennifer Viana Siqueira

ANO
5ºA
5º A

MÉDIA
9,1
9,1

FREQUENCIA
95%
95%

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATSITA
Nº
5

NOME DO(A) ALUNO(A)
Vitor Hugo Felipe de Moura

ANO
5º A

MÉDIA
9,7

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA
Nº
6

NOME DO(A) ALUNO(A)
Cláudia Inês Ferreira da Silva

ANO
5º A

MÉDIA
9,5

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES
Nº
7

NOME DO(A) ALUNO(A)
Jordania Ramona Dantas Cavalcante

ANO
5º A

MÉDIA
9,1

FREQUENCIA
99%

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BENJAMIN
Nº
8

NOME DO(A) ALUNO(A)
Sávio Rodrigo Marques da Costa

ANO
5º B

MÉDIA
9,0

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA
Nº
9

NOME DO(A) ALUNO(A)
João Victor da Costa Santos

ANO
5º B

MÉDIA
9,4

FREQUENCIA
99%

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MOTA
Nº
10

NOME DO(A) ALUNO(A)
Douglas Augusto de Souza Ferreira

ANO
5º U

MÉDIA
8,9

FREQUENCIA
99%

ESCOLA MUNICIPAL NONO ROSADO
Nº
11

NOME DO(A) ALUNO(A)
Nalbert Juliano dos Santos Nunes

ANO
5º U

MÉDIA
9,2

FREQUENCIA
95%

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Nº
12

NOME DO(A) ALUNO(A)
Stefany Suelen da Costa Lima

ANO
5º B

MÉDIA
9,5

FREQUENCIA
97%

MÉDIA
9,2

FREQUENCIA
98%

ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA
Nº
13

NOME DO(A) ALUNO(A)
Letícia Haissa Bezerra da Silva

ANO
5º B
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE LINHARES
Nº
14

NOME DO(A) ALUNO(A)
Graziely Leite Pereira da Silva

ANO
5º U

MÉDIA
9,7

FREQUENCIA
99%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO AMORIM
Nº
15

NOME DO(A) ALUNO(A)
José Elenildo Fernandes da Silva Júnior

ANO
5º A

MÉDIA
9,6

FREQUENCIA
98%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO
Nº
16

NOME DO(A) ALUNO(A)
Edineide Dantas da Silva

ANO
5º A

MÉDIA
9,2

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES
Nº
17

NOME DO(A) ALUNO(A)
Leonardo Lennon Ritchock Leite Lucena

ANO
9º A

MÉDIA
9,2

FREQUENCIA
99%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO
Nº
18

NOME DO(A) ALUNO(A)
Yascara Vitória Silva Fernandes

ANO
5º A

MÉDIA
9,4

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS
Nº
19
20

NOME DO(A) ALUNO(A)
Alessandra Cristina de Souza Garcia
Dynna Cecília Costa Linhares

ANO
5ºA
9º C

MÉDIA
9,6
8,8

FREQUENCIA
91%
92%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA GUIMARÃES VIANA
Nº
21

NOME DO(A) ALUNO(A)
Vinícius Mesquita Martins

ANO
5º U

MÉDIA
8,6

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DOLORES FREIRE DE ANDRADE
Nº
22

NOME DO(A) ALUNO(A)
Carlos Gabriel de Souza Lopes

ANO
5º U

MÉDIA
9,0

FREQUENCIA
98%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ RIBEIRO DE MACEDO REBOUÇAS
Nº
23

NOME DO(A) ALUNO(A)
Tâmara Edvirges dos Santos Soares

ANO
5º B

MÉDIA
9,0

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES
Nº
24

NOME DO(A) ALUNO(A)
Matheus Juan Silva Ribeiro

ANO
5º C

MÉDIA
9,9

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL RONALD PINHEIRO NÉO JÚNIOR
Nº
25

NOME DO(A) ALUNO(A)
Vitória Kaillany da Silva Gomes

ANO
5º U

MÉDIA
9,5

FREQUENCIA
97%

ESCOLA MUNICIPAL ROTARY
Nº
26

NOME DO(A) ALUNO(A)
Larissa Bezerra Fernandes

ANO
9º A

MÉDIA
9,0

FREQUENCIA
100%

RELAÇÃO DOS ALUNOS CONTEMPLADOS - *ESCOLAS RURAIS
ESCOLA MUNICIPAL DEUSDETE CECÍLIO DE ARAÚJO
Nº
27
28

NOME DO(A) ALUNO(A)
Jonas Matheus Elias Martins
Thiago Rizomar Rosa da Silva

ANO
5º U
9º U

MÉDIA
9,2
9,0

FREQUENCIA
99%
98%

ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES
Nº
29

NOME DO(A) ALUNO(A)
Sávio Danilo da Silva Dantas

ANO
5º U

MÉDIA
9,4

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURÍCIO DE OLIVEIRA
Nº
30

NOME DO(A) ALUNO(A)
Larissa Mariane Rocha de Lima

ANO
5º U

MÉDIA
9,4

FREQUENCIA
99%

ANO
5º U

MÉDIA
9,3

FREQUENCIA
94%

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SOUTO
Nº
31

NOME DO(A) ALUNO(A)
José Roberto Bezerra de Paula

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GALDINO
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Nº
32

NOME DO(A) ALUNO(A)
Ana Beatriz dos Santos

Mossoró, 18 de Setembro de 2015
ANO
5º U

MÉDIA
9,0

FREQUENCIA
90%

ESCOLA MUNICIPAL JERÔNIMO ROSADO
Nº
33

NOME DO(A) ALUNO(A)
Desiane Maximiliano da Silva

ANO
5º U

MÉDIA
9,0

ANO
5º U

MÉDIA
9,1

FREQUENCIA
94%

ESCOLA MUNICIPAL NECI CAMPOS
Nº
34

NOME DO(A) ALUNO(A)
Manoel Ademir de Moura Silva

FREQUENCIA
100%

ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO SABINO DA SILVA
Nº
35

NOME DO(A) ALUNO(A)
Wellington Costa Fernandes

ANO
5º U

MÉDIA
8,7

FREQUENCIA
100%

RESUMO
Nº DE ESCOLAS CONTEMPLADAS
ZONA URBANA
ZONA RURAL
SOMA

TOTAL DE ESCOLAS
24
08
32

Nº DE ALUNOS BENEFICIADOS
ZONA URBANA
ZONA RURAL
SOMA

5º ANO
23
8

9º ANO
3
1

TOTAL DE ALUNOS
26
9
35

Mossoró, RN, 15 de setembro de 2015
Francisco José Lima Silveira Júnior
Prefeito
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 678F35F7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N° 001/2013
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e o que lhe confere a Lei Complementar nº. 105, de 04/07/2014, e nos termos do Edital do Concurso Público nº
001/2013 - Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, homologado e publicado no dia 21 de fevereiro de 2014, no Jornal Oficial de Mossoró, edição nº 241, e CONSIDERANDO a concessão de aposentadoria
de professor da rede municipal de ensino, e CONSIDERANDO, ainda, que a candidata classificada em 194 para o cargo abaixo citado, não atendeu aos requisitos legais previstos no edital, e por estas
razões ficou determinado sua inabilitação para o exercício do cargo, decide CONVOCAR o candidato abaixo identificado, aprovado no referido concurso, obedecendo a ordem de classificação, a
comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, sita à Rua Idalino de Oliveira, n.º 106, Centro, Mossoró-RN, no expediente aberto ao público de 07h:30min às 13h:30min, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da publicação deste Edital, para comprovar habilitação com vistas à investidura no Serviço Público Municipal, apresentando, rigorosamente atualizados, originais dos seguintes
documentos: a) Declaração de Acumulação de Cargos; b) Declaração de Bens e Valores; c) Exame de Saúde Admissional Ocupacional realizado por profissional ou Clínica competente; d) Uma
fotografia 3x4; e) Número da conta corrente da Caixa Econômica Federal – Agência 0560; f) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal. Devendo apresentarem ainda, nos termos
previstos no subitem 14.16.2 do Edital de Concurso, fotocópia dos seguintes documentos (juntamente com os originais): a) Cadastro de Pessoa Física – CPF; b) Número de PIS/PASEP devidamente
registrado; c) Cédula de Identidade; d) Certidão de Nascimento ou de Casamento; e) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes; f) Certificado de Reservista ou equivalente (se homem); g)
Comprovante de Habilitação Profissional/Escolaridade; h) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral; i) Carteira de Trabalho (folhas de Número e Série e folha do 1º emprego); j)
Comprovante de Residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.); k) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital de Abertura do Concurso. As demais informações poderão ser
obtidas na Secretaria Municipal de Administração.
Lotação: Secretaria Municipal da Educação e Desporto
Cargo (215): Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Anos
Inscrição
810050811

NOME
Antonia Allianny de Freitas Medeiros

Class.
196

Origem da vaga aposentadoria
Maria Zelinda Rodrigues

Mat.
25228

D. Aposent.
30/06/2015

Mossoró(RN), 04 de setembro de 2015.
Sirleyde Dias de Almeida
Secretária Mun. de Administração
Publicado por:
JOSé NILSON COSTA HERMíNIO
Código Identificador: 53EE941A

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N°. 98/2015 – SMS ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Em 04 de setembro de 2015, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.348.971/0001-39, com sede na Av. Alberto
Maranhão nº. 1.751, Centro, Mossoró-RN, neste ato representado pelo Prefeito Sr. FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR, nos termos da Lei n.º 8.666/93; do Decreto Municipal nº. 7.892, de 23de
Janeiro de 2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 98/2015–SMS , homologado em 14 de setembro de 2015, resolve registrar o preço oferecido
pelas empresas, como segue:
Item Descrição

Unidade Medida Quant.

01
02
03
04
05
06
07

SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
KM

1800
1800
1800
480
480
120
5000

Percentual de
desconto % Unit.(R$)
33%
41%
7%
11%
11%
7%
7%

VB

01

54%

08

0089202 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves.
0089203 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos pesados.
0089234 - Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de motocicletas e quadriciclos.
0089204 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de veículos leves
0089235 - Serviços de Alinhamento e Balanceamento de veículos pesados.
0089205 - Serviços de reboque no raio de 40Km da Cidade de Mossoró.
0089206 - Valor do KM rodado, no serviço de reboque quando exceder de raio de 40KM da Cidade de Mossoró.
0089236 - Peças e acessórios genuínos, originais ou similares dos fabricantes, sem uso prévio, incluído todas as peças passives de substituição ou
colocação, de acordo com as orientações dos respectivos fabricantes. Valor Anual de peças (por demanda) a serem substituídas.

DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
1.1 – O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializadas nos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados,
motocicletas e quadrículos, serviço de guincho, reboque ou transporte e demais serviços inerentes a manutenção com substituição de peças, óleo lubrificante destinados a frota de veículos da
Secretaria Municipal de Saúde., conforme quantidades estimadas no Termo de Referência anexo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 – SMS e de acordo com as requisições daPREFEITURA
MUNICIPAL DE MOSSORÓ- SMS .
1.2 - Os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços que trata o item anterior não poderão sofrer acréscimos, inclusive os previstos nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
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1.3 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de que trata o item 1.1, correrá por conta dos recursos provenientes dos Projetos Atividades: 2066 - Manutenção das Unidades de Pronto
Atendimento – 2106 – Manutenção da Frota dos Veículos da Saúde – 2070 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – 2071 - Controle e Combate a Endemias e Epidemias 2074 - Ações de
Saúde da Família e saúde Bucal – 2075 - Manutenção dos Serviços de saúde Mental – 2076 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde – 2120 -Ações de Prevenção a DST/AIDS
– 2317 - Assistência e Tratamento de Dependentes Químicos 2078 - Ações de Vigilância Sanitária – 2090 - Manutenção dos Serv. Especializados em Odontologia - 2091 - Manutenção dos Serv. De
Urgência Pré-hospitalar – 2113 - Manutenção dos Serv. De Saúde do Trabalhador – 2206 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial- CAPS - Elemento de despesa 3390.30 (Material de
Consumo) e 3.3.90.39 ( Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) Fontes: 103 (Transferências do SUS), 100 ( Recursos Ordinários), 112 ( Receita de Impostos Vinculada a Saúde) e185
Transferência do SUS (Fundo Estadual).
DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Mossoró não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP.
3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP,
mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeitura de Mossoró.
3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is)
do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a Comissão Gerenciadora da Ata de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de
preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.
3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.
3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura de Mossoró, e os propostos pela empresa à época da
realização do certame licitatório.
3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela
Prefeitura de Mossoró e em comum acordo com a empresa registrada.
4.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL 98/2015
– SMS
4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 – SMS , que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso.
4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 – SMS
pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.
DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 03 (três) dias, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra.
5.2 - As despesas com fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.
5.3 - A entrega definitiva do objeto se dará com o adimplemento das quantidades descritas no termo de referência.
5.4 - No caso de constatada divergência entre o objeto licitado entregue e o especificado na proposta de preços e Termo de Referência deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a troca do
mesmo em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da recusa.
5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o objeto licitado nas condições estabelecidas neste Edital e Termo de Referência, deverá o Responsável pelo Contrato comunicar, de imediato, ao
Secretário da Gerência Responsável para as providências cabíveis.
DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente
conferida e atestada pela Secretaria Responsável, comprovando o fornecimento do objeto licitado.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
6.3 - A Prefeitura de Mossoró poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO ESTADO), e quanto à DÍVIDA ATIVA DO
ESTADO (para as empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte) e Certidão Negativa de Tributos Municipais.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 – SMS e seus anexos, e as propostas da(s) empresa(s): VG AUTOMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.,
classificada(s), respectivamente, no certame supra numerado.
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000 e Decreto Municipal
3.510/2009
7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Mossoró – RN, 14 de setembro de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR
PREFEITO
MARIA CELINEIDE DANTAS
PREGOEIRA
VG AUTOMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.
CNPJ: 10.951.001/0001-75
NICACIO GENIVAN LOPES
CPF: 812.195.124-00
SÓCIO
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 3EE745EB

MAT
Mat.

NOME
Servidor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
AVALIAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICA DE SERVIÇOS - GDES
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
01 02 03 04 05 06

07

08

09

10

TOTAL

GDES%
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507946-2
508391-5
507927-6
507960-8
507947-0
507943-8
507955-1
507950-0
508074-6
14648-0
507916-01
507917-9
507958-6
507940-3
507944-6
507937-3
508075-4
507923-3
507918-7
507963-2
507919-5
507924-1
507954-3
507942-0
507965-9
507956-0
507930-6
507929-2
14637-4
507964-4
507926-8
508123-8
508073-8
507938-1
507945-4
507925-0
507961-6
507966-7
507959-4
507953-5
507951-9
508122-0
14320-0
507920-9
507933-0
507964-0
507949-7
507952-7
507934-9
507928-4
507922-5
507948-9
507935-7
507931-4

AGNUS DERBY FREITAS FERREIRA
ANDERSON DE BRITO DANTAS
ANDRÉ ARAÚJO VILAR DE MELO NETO
ARISTOTENIS DE SOUZA PEREIRA
ARTHUR WILLIAN PEREIRA DA SILVA
BISMARK DE OLIVEIRA GOMES
CASSIO LUIZ SANTOS DA SILVA
CID RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO
CLEYTON MAGNO MORAIS DA SILVA
DANILLO MELO RIBEIRO
EDSON LIMA DE LUCENA
ELENILDO DE FREITAS XAVIER
EMANUEL AZEVEDO COSTA
EMERSON CLEITON ALVES DA SILVA
ERASMO AVELINO DE LIMA JUNIOR
FABIO FAUSTINO DO NASCIEMNTO
FABIO PAIVA DE LIMA
FARNANDA HINGRYD DA SILVA
FRANCISCA TELMA BEZERRA DA COSTA
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO
FRANCISCO ELICLAUDIO RODRIGUES
FRANCISCO JOSENETO DA SILVA
FRANCISCO MARCOS DA SILVA FREIRE
FRANCISCO OZIEL TAVARES ALVES
HALISSON DE SOUZA OLIVEIRA
HYDERLAM KAPPERGIANY SILVA DE ANDRADE
ISABELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA
JOÃO MARCELO GABRIEL
JOSÉ HÁMILTON CAVALCANTE CÂMARA
JOSIEL SILVA DOS SANTOS
JUSSARA RODRIGUES GADELHA
KARISA RODRIGUES DE SOUZA
KERGINALDO RODRIGUES FILGUEIRA
LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
MAGNO CARLOS GOMES MENDONÇA
MARCIO DARLAN GOMES PINTO
MARCIO MARQUES DE OLIVEIRA
MARIO DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO
PAULO CÉSAR CAXIAS
PAULO DA SILVA SANTOS
PAZ HELENA FERNANDES DE QUEIROZ FREIRE
RAFAEL MEDEIROS MARCOLINO DA SILVA
MARCELO GUILHERME DA SILVA
RAIMUNDO COSTA JUNIOR
RAIMUNDO PEREIRA NETO
RAYANE CARLA BATISTA DA SILVA
REGI BEZERRA ALVES
RUTSON ALVES DE OLIVEIRA
THIAGO DEYVIO MAIA MIRANDA
TIAGO ANDERSON DE MORAIS
VANESSA QUEIROZ DA SILVA
VIVIANE BENEVIDES DA COSTA
WENDSON DE MOURA MATIAS
WILKER VANDERLAN ALVES DE ANDRADE
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LEGENDA:
01
02
PRODUTIVIDADE TRABALHO EM EQUIPE

03
04
05
06
07
08
09
COMPROMETIMENTO DISCIPLINA INICIATIVA LIDERANÇA ASSIDUIDADE PONTUALIDADE CAPACIDADE DE AÇÃO

10
ZELO COM MATERIAL

Mossoró-RN, 17 de setembro de 2015
Técio Wagner de Sousa Pinheiro
Comandante do Pelotão Comunitário
Jorge Diogo Dantas Jales
Gerente Executivo Operacional - CECOP
´
Jailson Régis Nogueira
Comandante da Guarda Civil
Publicado por:
BRENO CéZAR COSTA LEITE
Código Identificador: 526F8551
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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.304, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Mossoró para o
exercício de 2016 e dá outras providências.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Mossoró aprovou e EU, FRANCISCO JOSÉ LIMA DA SILVEIRA JUNIOR,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal de 1988e nos artigos78
e 148 da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2016, compreendendo:
As prioridades estratégicas e metas da Administração Pública Municipal;
a organização e a estrutura do orçamento;
as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
as disposições inerentes às despesas com pessoal e encargos sociais;
as disposições relativas à dívida pública municipal;
as disposições relativas à legislação tributária do município;
as disposições finais.
Parágrafo único - Em atenção ao disposto no art. 4º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), disporá ainda a presente Lei sobre:
Equilíbrio entre receitas e despesas;
critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas no art. 9º e no art. 31, §1º, II, da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000;
normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos;
demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
anexos contendo metas fiscais, evolução patrimonial e as ações programáticas (projetos/atividades) de todas as
Unidades Orçamentárias da Administração direta e indireta.
CAPÍTULO II
DA ESTRATÉGIA DE GESTÃO EPRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º - O planejamento, execução e avaliação das políticas públicas do Governo Municipal estão orientados por um
modelo de Governança para Resultados, elaborado a partir de um Planejamento Estratégico Municipal caracterizado por
uma proposta intersetorial, tornando mútuos os objetivos das secretarias e demais envolvidos na gestão, alinhando as
estruturas internas e externas e a implementando mecanismos de monitoramento e avaliação da gestão municipal como
objetivo final de transformar Mossoró em uma cidade empreendedora, inclusiva, educadora e sustentável.
Parágrafo único – Os programas, projetos e ações da gestão Municipal estão estruturados em áreas de resultados e
eixos orientadores compondo o mapa estratégicos, que se destina ao atendimento das demandas e expectativas dos
beneficiários, sejam cidadãos ou organizações. As áreas de resultado e seus respectivos eixos orientadores definidos
para essa gestão são:
Sociedade
Educação
Saúde
Desenvolvimento Social e Juventude
Cultura
Esporte e Lazer
Segurança e Defesa Social
Infraestrutura
Mobilidade Urbana
Gestão Ambiental e Urbana
Economia
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Rural
Turismo
Apoio Instrumental.
Art. 3º - As Áreas de Resultados que compõem o mapa de objetivos estratégicos descritas no parágrafo único do art. 2º,
formam a base constitutiva do Planejamento Estratégico Municipal, instrumento de gestão que deve orientar os eixos
prioritários a serem contemplados pelas ações programáticas dos Órgãos da Administração direta e indireta para efeito
de elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2016. Para cada área será definido um conjunto de objetivos estratégicos,
esses serão desdobrados em ações que permitiram efetivar a realização desses objetivos, construindo assim um mapa
estratégico. Os resultados dessas áreas e objetivos serão mensurados através de indicadores de desempenho e metas
estabelecidas pela gestão municipal.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ORÇAMENTO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 4º - O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016será composto de:
Texto de lei;
consolidação geral dos quadros orçamentários;
orçamentos fiscal e da seguridade social;
demonstrativo da programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o
cumprimento do art. 212 da Constituição Federal;
demonstrativo dos recursos destinados à saúde, obedecendo ao disposto no art. 167, § 2º, da Lei Orgânica do Município,
e ao art. 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
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demonstrativo com recursos destinados às emendas parlamentares de execução obrigatória, em conformidade com o
Art. 148 – A, da Lei Orgânica Municipal, fruto da Emenda à Lei Orgânica 02/2013.
§1º - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II do caput, incluindo os complementos referenciados no art. 22,
III, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:
Evolução da receita do Município, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando
os impostos e as transferências recebidas da União e do Estado, dos últimos três exercícios;
evolução da despesa do Município, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa dos últimos três exercícios;
resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;
resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica;
receita e despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo categorias
econômicas, conforme o Anexo I da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964;
receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social de acordo com a classificação constante do Adendo III do Anexo
II da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, identificando a fonte de recurso correspondente a cada natureza de receita
e a esfera a que pertencem;
despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo Poder e órgão, por fontes de
recursos e grupos de despesa;
despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunção,
programa, e grupo de despesa;
programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição, em nível
de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento
de que trata o art. 2º desta Lei;
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição
Federal efetivamente recebidas até agosto de 2015 e projeção das mesmas até o final desse exercício;
projeção da receita corrente líquida, apurada na forma do art. 2º, IV e §3º, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio
2000.
§2º - Os valores dos demonstrativos previstos no §1º serão elaborados a preços correntes da proposta orçamentária.
§3º - As classificações orçamentárias referentes às categorias econômicas, aos grupos de despesa, às modalidades de
aplicação, às esferas e às naturezas da receita e da despesa, obedecerão à classificação definida pela Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
ação, qualquer instrumento de programação para alcançar objetivo(s) de um programa, constituindo-se em atividade,
projeto ou operação especial;
atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da
ação de governo;
projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação
de governo;
operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta
um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1o - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos
ou operações especiais, especificando os respectivos valores e sempre que possível, metas, bem como a unidade
orçamentária responsável pela realização de cada ação em consonância com a orientação do parágrafo único do art. 2º
desta Lei.
§3o- As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual de
2016 por meio dos programas, atividades, projetos ou operações especiais, e eventuais subtítulos com indicação, sempre
que possível, de suas metas físicas.
Art. 6º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes Executivo e
Legislativo, dos seus órgãos e fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.
Art. 7º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, observado o
§3º do art. 4º, expressa por categoria de programação em seu menor nível, indicando, para cada um, a modalidade de
aplicação e o grupo de despesa a que se refere.
Art. 8º - Cada ação constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa.
Parágrafo único – Os programas poderão englobar mais de um projeto, atividade ou operação especial, e poderão
abranger mais de uma unidade orçamentária.
Art. 9º - A execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, de todos os órgãos e unidades orçamentárias
deverá ser registrada em Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SOFC, gerido pela Secretaria Municipal do
Planejamento– SEPLAN.
Parágrafo único – Adotar-se-á a descentralização das ações de operação do SOFC entre as unidades orçamentárias,
de acordo com estratégia definida pela SEPLAN e Controladoria Geral do Município – CONTROL.
Seção II
Das Diretrizes Específicas para a Câmara Municipal
Art. 10 - Para efeito de elaboração de sua proposta orçamentária para o exercício de 2016, o Poder Legislativo terá como
limites de “outras despesas correntes” e de “capital”, o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2015 e
seus créditos adicionais, observando o disposto no art. 36 desta Lei.
§1º - Ficam estipulados ainda os seguintes limites para elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal:
O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com
inativos, não poderá ultrapassar 6% (seis por cento) do somatório das receitas a que alude ao art. 29-A, II, da Constituição
Federal, efetivamente realizado no exercício de 2014;
a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o
gasto com o subsídio de seus Vereadores;
o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da
receita do município, observados os limites dos incisos I e II;
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para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição e o art. 20, III, “a”, da Lei Complementar Nacional n.
101/2000, a despesa total com pessoal não poderá exceder 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, observados
os limites dos incisos I e II.
§2º - Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais,
destinados a Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês (art. 158 da Lei Orgânica do Município).
§3º - No cálculo dos limites a que se refere o inciso I do §1º, observar-se-ão as disposições que regerem a matéria
estipuladas na Constituição Federal, ficando o Poder Executivo autorizado a, após comunicação formal ao Poder
Legislativo, proceder a eventuais ajustes.
Art. 11 - Para efeito do disposto no art. 6º, o Poder Legislativo encaminhará, até o dia 31 de julho de 2015, à Secretaria
Municipal do Planejamento – SEPLAN sua proposta orçamentária, para fins de ajustamento e consolidação, observadas
as disposições desta Lei, especialmente o art. 10.
Parágrafo único - Caso não seja atendido do disposto no caput, a Secretaria Municipal do Planejamento formulará
proposta para fins de composição dos valores previstos na Lei Orçamentária Anual de 2016 de acordo com a estimativa
da receita e o limite total da despesa.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais e do Orçamento Fiscal
Art. 12 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2016deverão ser realizadas de
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo
acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
§ 1º - Serão disponibilizados à população, por divulgação no endereço eletrônico www.prefeiturademossoro.com.br, os
instrumentos de transparência da gestão fiscal tratados nos art. 48 e 48-A da Lei Complementar n.º 101/2000.
§ 2º - Para assegurar a transparência e a ampla participação popular durante o processo de elaboração do Projeto da
Lei Orçamentária Anual de 2016, a Prefeitura Municipal trabalhara dentro dos preceitos descritos na Lei Municipal 2.910
de 27 de agosto de 2012.
Art.13 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e
em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados
dos programas de governo.
Parágrafo único – O Poder Executivo adotará, até a entrada em vigor da Lei Orçamentária para 2016, metodologia para
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, observado o art. 52
desta Lei.
Art. 14 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2016, deverão levar em conta a
obtenção das metas fiscais no conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
Art. 15 - Os valores indicados no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016 serão fixados conforme orientação contida
no art. 12 da Lei Complementar n.º 101/2000.
Parágrafo único– Os valores das expectativas das Receitas e da fixação das Despesas apresentados no Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2016, poderão ser atualizados em decorrência de mudanças conjunturais que incidam sobre o
(s) indicador (es) da base de cálculo, procedimento que deverá ser devidamente justificado conforme a legislação vigente.
Art. 16 - O Orçamento Geral do Município englobará todas as receitas e despesas dos Poderes Executivo e Legislativo,
evidenciando as políticas e programas de governo da Administração Pública, inclusive as fundações e fundos.
Parágrafo único – Na elaboração do orçamento geral serão obedecidos os princípios orçamentários, especialmente da
unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade.
Art. 17 - Não poderão ser fixadas despesas nem apresentadas emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual de 2016
sem que estejam definidas as correspondentes fontes e origens de recursos, observado o disposto no art. 166, §3º, da
Constituição Federal, art. 149, §2º, da Lei Orgânica, o art. 16 da Lei Complementar nacional n.º 101/2000 e art. 33 da
Lei federal n. 4.320/64.
Art. 18 - É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual de 2016 crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
Art. 19 - No Projeto de Lei Orçamentária somente serão incluídos os fundos que tiverem sido instituídos e regulamentados
até 30 de setembro de 2015.
Art. 20 - Na programação de investimentos da Administração Municipal, além da observância das prioridades e metas
fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, para fins de elaboração da Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observado
o disposto no art. 45 da Lei Complementar n. 101/2000, serão observadas as seguintes normas:
Os projetos já iniciados terão preferência sobre os novos;
somente se incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento;
os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se
as contrapartidas de contratos, convênios ou similares, na forma do art. 25 da Lei Complementar n. 101/2000.
não poderão ser programados e orçados novos projetos:
a)
a conta de anulação parcial ou total de dotação destinada a projetos em andamento e cuja execução financeira,
até o dia 31 de julho de 2016, tenha ultrapassado a 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.
b)
que não tenha sua viabilidade técnica, econômica e financeira previamente comprovada.
nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no
Plano Plurianual.
§1o- Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com títulos genéricos que tenham
constado de Leis Orçamentárias anteriores.
§2o- Serão entendidos como projetos ou subtítulos de projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 30
de junho de 2015, ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.
Art. 21 – As receitas próprias dos órgãos, fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, bem como de
sociedade de economia mista, somente poderão ser programadas para cobrir despesas com investimentos se
atenderem, prioritária e integralmente, suas necessidades de custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e
encargos sociais, além do pagamento de juros, encargos e amortização de dívidas e a contrapartida de convênios e
operações de crédito.
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Parágrafo único– Terão prioridade no atendimento das despesas com investimento de que trata o caput, as
contrapartidas de convênios.
Art. 22 - Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:
Atividades e propagandas político-partidárias;
objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais dos Poderes do Município;
obras de grande porte capazes de comprometer o equilíbrio das finanças municipais, sem comprovada e clara
necessidade, além de viabilidade técnica e financeira.
início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição, novas locações ou arrendamentos de imóveis
residenciais, exceto quando sejam objetos de programas habitacionais, cujos produtos sejam destinados à população
de baixa renda;
aquisições de automóveis de representação, ressalvadas aquelas referentes a automóveis de uso:
do Prefeito Municipal;
do Presidente da Câmara Municipal.
celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de quaisquer veículos para representação
pessoal;
ações que não sejam de competência exclusiva do Município, excetuadas as despesas relativas à manutenção do Tiro
de Guerra 07-010 e da Delegacia do Serviço Militar, e outras que tenham sido assumidas por força de Lei, contrato ou
convênio, inclusive como contrapartida no âmbito de Programas Federal, Estadual ou Internacional, bem como as
cooperações entre órgãos ou entidades das demais esferas de governo e Poderes, inclusive autarquias, e entidades da
iniciativa privada.
clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o
atendimento pré-escolar;
pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado da administração pública direta ou indireta, por qualquer serviço,
inclusive de consultoria ou assistência técnica, ainda que custeados com recursos provenientes de convênios, acordos,
ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras.
Parágrafo único – Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de atividades que não possam
ser desempenhadas, sem prejuízo das atribuições normais, por servidores ou empregados da Administração Municipal,
ou que necessidades específicas recomendem.
Art. 23 - A Lei Orçamentária conterá dispositivo indicando que o Município aplicará não menos de:
15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam
os art.s 158 e 159, I, alínea b e § 3º da Constituição Federal, nas ações e serviços públicos de saúde, na forma do art.
77, III, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;
30% (trinta cento) das receitas dos impostos, compreendidas, inclusive, as provenientes de transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação pré-escolar (art. 212 da Constituição Federal;
Lei de Responsabilidade Educacional - Niná Rebouças Nº. 2.717/2010).
Parágrafo único – Havendo inovação da ordem constitucional quanto à aplicação de recursos em ações e serviços
públicos de saúde e/ou de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da educação pré-escolar, o Poder
Executivo adotará as providências necessárias quanto à reprogramação orçamentária e financeira.
Art. 24 - É vedada a inclusão no Orçamento Geral do Município, ou em suas alterações, de recursos do orçamento fiscal
e da seguridade social destinados a entidades de previdência complementar, pública ou privada, sem que antes se tenha
instituído, por Lei específica, regime de previdência própria para os servidores públicos municipais.
Art. 25 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de “subvenções
sociais”, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada,
que preencham uma das seguintes condições:
Sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam
registradas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS ou no Conselho Nacional de Assistência Social;
sejam vinculadas a organismos nacionais ou internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei Federal n. 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
§1o- Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar
declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2015 por três autoridades locais e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§2º - A inclusão de “subvenções sociais” na Lei Orçamentária e o processamento para geração da despesa respectiva
observarão o disposto na Lei Municipal n. 1.257, de 30 de dezembro de 1998.
Art. 26 - É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios” ou
“contribuições”, para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos que sejam:
De atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, assistência social, filantropia, assistência
à saúde e cultura;
cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais;
voltadas para as ações de saúde ou promoção social e de atendimento direto e gratuito ao público;
consórcios públicos, constituídos na forma da Lei Federal n. 11.107/2005;
qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com a Lei n. 9.790/1999; ou
cadastradas no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que desenvolvam ações e projetos de
promoção, defesa e priorização dos direitos das crianças e adolescentes.
§1º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária
e sua execução, dependerão, ainda, de:
Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios ou contribuição, prevendose cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
destinação dos recursos exclusivamente para a ampliação, aquisição de equipamentos e sua instalação e de material
permanente, no caso de “auxílios”, ou custeio e ampliação de seus serviços, vedada a aplicação em pessoal e obrigações
sociais, no caso de “contribuições”;
identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio;
estejam as entidades beneficiárias registradas nos conselhos ou cadastro específico municipal, de acordo com sua área
temática, seja saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, meio ambiente entre outros.
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§2º - A realização de transferência voluntária ou realização de ações no âmbito de programas de desenvolvimento
econômico observará exclusivamente o disposto na Lei Municipal n. 1.502/2000.
Art. 27 - Lei municipal específica poderá regulamentar as transferências de recursos para o setor privado, para os fins
do caput do art. 26 da Lei Complementar n. 101/2000.
Art. 28 - As subvenções sociais destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos, com atividades de natureza
continuada nas áreas de educação, saúde e assistência social terão suas dotações indicadas no Projeto de Lei
Orçamentária das Unidades Orçamentárias da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e Juventude,
respectivamente.
Parágrafo único - Quando as subvenções sociais de que trata este artigo forem decorrentes de transferência de recursos
externos, de outros entes da federação ou de entidades da iniciativa privada, observar-se-ão as normas adotadas pelo
órgão ou entidade transferidora, não se aplicando o disposto no §2º do art. 25 desta Lei.
Art. 29 - As ações relativas às prioridades estabelecidas nesta Lei obedecerão à classificação funcional programática e
serão descritas no orçamento em nível de função, subfunção e programa, com desdobramentos em projetos, atividades
ou operações especiais, indicando os respectivos elementos de despesa e fontes.
Art. 30 - Os empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
observarão as disposições específicas em Lei, além das estipuladas na Lei Orçamentária Anual, se necessário.
Art. 31 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento
fiscal, em montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida.
Parágrafo único - Não será considerada, para os efeitos do caput, a reserva à conta de receitas vinculadas e diretamente
arrecadadas dos fundos e das entidades da administração indireta.
Seção II
Das Alterações nos Orçamentos
Art. 32 – Os Projetos de Leis relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento
estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2016.
§1º Acompanharão os Projetos de Leis relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que
os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das
atividades, dos projetos ou das operações especiais e dos respectivos elementos de despesa.
§2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.
§3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados à Câmara
Municipal por intermédio de Projetos de Leis específicos e exclusivamente para essa finalidade.
§4º Os créditos adicionais aprovados pela Câmara Municipal serão considerados automaticamente abertos com a
sanção e publicação da respectiva Lei.
§5º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de motivos de que trata
o § 1o deste artigo conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classificação de que trata o art. 4º, § 1°, VI, desta Lei.
§6º Serão abertos créditos adicionais para incorporar recursos de transferências voluntárias de outros entes da
federação, de organismos estrangeiros ou de pessoas físicas ou jurídicas, cujos atos transferidores sejam subscritos ou
realizados durante o exercício de 2015, de acordo com o que dispuser a Lei Orçamentária.
§7º Não será admitido aumento do valor global dos Projetos de Leis de Orçamento e de créditos adicionais, em
observância ao disposto no parágrafo único do art. 57, combinado com o § 2o do art. 149, ambos da Lei Orgânica de
Mossoró.
Art. 33 - A abertura de créditos adicionais autorizados na Lei Orçamentária será realizada por Decreto, conforme disposto
no art. 42 da Lei Federal n. 4.320/1964.
§1º - Os Órgãos do Poder Executivo encaminharão à Secretaria Municipal do Planejamento, os requerimentos de
abertura de crédito adicional, na medida de suas necessidades, acompanhados de exposição de motivos que inclua a
justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos de dotações sobre execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§2º - A exposição de motivos de que trata o caput será acompanhada de documentos subscritos pelos Ordenadores de
Despesa, que encaminhem os requerimentos de abertura de crédito adicional suplementar, na forma que dispuser
instrução normativa específica.
Art. 34 - Os recursos alocados na Lei Orçamentária, com as destinações previstas para cobertura de despesas em
cumprimento a precatórios judiciários e sentenças judiciais transitadas em julgado consideradas de pequeno valor,
somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade mediante autorização
legislativa específica.
Parágrafo único – Para os fins desta Lei, consideram-se despesas de pequeno valor aquelas disciplinadas na Lei
Municipal n.º 2.616/2010.
Seção III
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social
Art. 35 - O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações e serviços públicos
de saúde e de assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes:
Do orçamento fiscal;
das transferências constitucionais, legais ou voluntárias da União e do Estado;
das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, esse
orçamento, incluindo convênios, contratos, acordos e congêneres.
Parágrafo único – A destinação de recursos para atender a despesas de que trata o caput obedecerá, sempre que
possível, ao princípio da descentralização.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES INERENTES ÀS DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Art. 36 - Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limites na elaboração de suas propostas orçamentárias, para
pessoal e encargos sociais, a despesa da folha de pagamento de julho de 2015, projetada para o exercício de 2016,
considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral sem distinção de índices a serem concedidos aos
servidores públicos municipais, alterações de planos de carreira e admissões para preenchimento de cargos, sem
prejuízo do disposto no art. 38 desta Lei.
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Art. 37 - No exercício de 2016, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal e no art. 38 desta Lei, somente
serão admitidos servidores se:
Existirem cargos e/ou empregos públicos vagos a preencher, já levando em consideração, se for o caso, os cargos
transformados, bem como aqueles criados de acordo com o art. 38 desta Lei;
houver vacância, após 31 de agosto de 2015, dos cargos ocupados;
houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
for observado o limite previsto no art. 36;
for observado o disposto no art. 22 da Lei Complementar Nacional n. 101/2000.
Art. 38 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as
concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de
estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, na Administração Direta ou
Indireta dos Poderes do Município, observado o disposto no art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único – Fica autorizado à realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos para preenchimento do
quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Mossoró mediante a destinação de dotações orçamentárias na Lei
Orçamentária Anual para o exercício seguinte.
Art. 39 – No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95%
(noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20, III, da Lei Complementar n. 101/2000, exceto no caso previsto
no art. 30, § 3º, da Lei Orgânica, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses
públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único – A autorização para a realização de serviço extraordinário prevista no caput,no âmbito do Poder
Executivo será dada pelo Secretário Municipal de Administração, que sobre tal resolverá para atendimento de
necessidades expressas dos órgãos municipais.
Art. 40 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo
do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo único – Não se consideram como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, a
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
efetuada por força de Lei ou decisão judicial, e os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades
que, simultaneamente:
Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão
ou entidade;
não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade,
salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente;
não caracterizem relação direta de emprego.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 41 - Todas as despesas relativas à Dívida Pública Municipal constarão da Lei Orçamentária.
§1º - Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, outros encargos e amortização da dívida
contratada, observado o disposto no art. 53, §4º, desta Lei.
§2º - Os recursos destinados a atender despesas com a dívida pública poderão ser utilizados como fonte de recursos de
créditos suplementares para reforço de dotações com pessoal e encargos sociais quando ficar evidenciada a
impossibilidade ou tornar desnecessária a sua aplicação no montante previsto na Lei Orçamentária, total ou parcialmente.
§3º - Para fixação das despesas com serviços da dívida, devem ser consideradas as operações de crédito contratadas
e as autorizações concedidas até 31 de agosto de 2015.
§4º - Os limites globais para os montantes da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária bem como a
realização ou contratação de operações de crédito interno ou externo, inclusive a concessão de garantias, obedecerão
às normas estabelecidas em Resoluções específicas do Senado Federal.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 42 - A Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada se atendidas às
exigências do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000.
§1º - Aplicam-se à Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências
referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, se dar mediante o cancelamento, pelo mesmo período,
de despesas em valor equivalente.
§2º - São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os fins do caput, os gastos governamentais
indiretos decorrentes do Sistema tributário vigente que visam atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na
norma que desonera o tributo, constituindo-se exceção ao Sistema tributário de referência e que alcance,
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e,
consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.
Art. 43 - Na estimativa das receitas do projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de proposições legislativas que estejam em
tramitação na Câmara Municipal ou no Congresso Nacional, de notória repercussão nas finanças municipais.
§1º - Se estimada a receita, na forma do caput, no projeto de Lei Orçamentária:
Serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em
decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na
legislação.
§2º - Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até 30 de julho de 2015, de forma a
não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, até
31 de julho de 2016, mediante Decreto, que também definirá os critérios para sua aplicação.
§3o- O Poder Executivo procederá, mediante Decreto, a ser publicado no prazo de até trinta dias após a publicação da
Lei Orçamentária ou da publicação das alterações de trata este artigo, à troca das fontes de recursos condicionadas
constantes da Lei Orçamentária sancionada, pelas respectivas fontes definitivas.
§4o- Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alteração na vinculação das receitas.
Art. 44 - O Poder Executivo poderá encaminhar Projetos de Leis a fim de rever e atualizar a legislação tributária,
objetivando a modernização e operacionalização fazendárias, inclusive quanto à administração tributária e financeira.
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Art. 45 - As receitas auferidas pelo Município terão as suas fontes revisadas e atualizadas, considerando os fatores
conjunturais e sociais que possam influenciar na captação de recursos.
Art. 46 - Fica o Poder Executivo autorizado a encaminhar Projeto de Lei que altere a estrutura e a cobrança do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), para adequá-lo ao facultado no § 1º do art. 156, da Constituição Federal ou tornar
mais efetiva sua cobrança e arrecadação, bem como adequar a previsões constantes da Lei do Plano Diretor do
Município.
Art. 47 - Ocorrendo alterações na legislação tributária, em consequência de Projeto de Lei encaminhado à Câmara
Municipal após 30 de setembro de 2014 e que implique em acréscimo relativo à estimativa de receita constante do Projeto
de Lei Orçamentária para 2015, os recursos correspondentes servirão para abertura de créditos adicionais.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48 - No caso de o Projeto de Lei Orçamentária Anual não ser encaminhado à sanção até 31 de dezembro de 2015,
a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada
dotação constante da proposta remetida à Câmara Municipal, na forma do art. 152 da Lei Orgânica do Município.
§1º - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as ações que não estavam em execução no exercício de 2015.
§2º - Excluem-se do limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento de despesas previstas no §4º do
art. 53 desta Lei.
Art. 49 - No prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, os Poderes publicarão os Quadros de
Detalhamento de Despesas – QDD de 2016, por unidade orçamentária, especificando para cada categoria de
programação, a natureza de despesa por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, o elemento
de despesa e fonte.
§1º - A aprovação dos Quadros de Detalhamento de Despesas dar-se-á:
Por Decreto, quanto ao do Poder Executivo;
por Ato da Mesa, quanto ao do Poder Legislativo.
§2º - As alterações decorrentes da abertura ou reabertura de créditos adicionais obedecerão à classificação orçamentária
vigente e serão integradas aos Quadros de Detalhamento de Despesas por Decreto do Chefe do Executivo Municipal e
desde que não impliquem em mudança de unidade orçamentária, ação e categoria econômica, poderão ser aprovadas
por Portaria do Secretário Municipal do Planejamento, quanto às despesas do Poder Executivo, ou, nas mesmas
hipóteses, por ato da Mesa, quanto às despesas do Poder Legislativo.
§3º - As fontes de recursos e as modalidades de aplicação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais,
poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, por meio de Portaria do
Secretário Municipal do Planejamento.
§4º - As codificações da receita e da despesa poderão ser alteradas por Portaria do Secretário Municipal do
Planejamento, a fim de adaptar a classificação adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
§5º - Fica autorizado, nos termos do art. 167 da Constituição Federal, ao Poder Executivo, mediante decreto, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2015 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências, atribuições ou designações,
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive metas e objetivos, assim como o
respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades de
aplicação.
§6º - A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações
aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 ou em seus créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na
classificação funcional, inclusive recodificação numérica das ações.
Art. 50 - Fica estabelecida a data de 31 de julho de 2015, como prazo para envio, pelas unidades orçamentárias, de suas
propostas orçamentárias parciais à Secretaria Municipal do Planejamento, para fim de consolidação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual de 2016.
Art. 51 - Até 60 (sessenta) dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual de 2016, serão indicados e totalizados com os
respectivos valores orçamentários, para cada órgão e entidade, ao nível de projetos/atividades, os saldos dos créditos
orçamentários especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2015 e reabertos na
forma do disposto no art. 157, §2º, da Lei Orgânica do Município.
Art. 52 - Os custos unitários de obras executadas com recursos dos orçamentos do Município, relativas à construção de
prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico –
CUB – por metro quadrado, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção, ou do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, ou, no caso de obras e
serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, todos para o Rio Grande do Norte,
acrescido de até trinta por cento para cobrir custos não especificados nesses índices.
§1º - O custo global de obras e serviços de engenharia contratados e executados, mediante convênios, com recursos
dos orçamentos da União será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais
à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI,
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou
que não possam ser considerados como de construção civil.
§2º - Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os respectivos custos ultrapassar os limites
fixados no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.
Art. 53 - Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para
atingir a meta de resultado primário desta Lei, conforme determinado pelo art. 9º da Lei Complementar no 101/2000, será
fixado, separadamente, percentual de limitação por conjunto de categoria econômica e de grupo de natureza de despesa,
calculado de forma proporcional à participação dos Poderes do Município no total das dotações constantes da Lei
orçamentária de 2015, em cada um dos citados conjuntos, excluídas as despesas que constituem obrigação
constitucional ou legal de execução, especialmente aquelas previstas no §4º deste artigo.
§1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, até o décimo
quinto dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de
receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.
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§2º - Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 1o, publicarão ato específico, até o final do mês
subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e
movimentação financeira em cada um dos conjuntos de despesas mencionados no caput.
§3º - O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, em até quinze dias depois decorrido o prazo estabelecido no
caput do art. 9o da Lei Complementar no 101/2000, relatório que será apreciado por sua Comissão competente, contendo
a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas e demonstrando a necessidade da limitação de
empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos.
§4º - Não serão objetos de limitação de empenho as despesas relativas a:
Pessoal e encargos sociais;
manutenção de ações e serviços de saúde, educação e assistência social;
convênios e contratos assumidos no âmbito de Programas Federais, Estaduais ou Internacionais;
despesas obrigatórias de caráter continuado;
pagamento do serviço da dívida.
§5º - Não se limitará o empenho na hipótese de calamidade pública, na forma do art. 65 da Lei Complementar n.
101/2000.
Art. 54 - Para os estritos efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000:
As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei n. 8.666/1993, bem
como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;
entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º do art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000, aquelas cujo
valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/1993.
Art. 55 - Para efeito do disposto no art. 42 e 48-A da Lei Complementar n. 101/2000:
Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;
no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da administração pública,
considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro,
observado o cronograma pactuado;
realizada ou executada a despesa, no momento de sua liquidação.
Art. 56 - Os Poderes estabelecerão até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2015, cronograma anual de
desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000, com vistas ao cumprimento da
meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
§1º - Os atos de que trata o caput conterão cronogramas de pagamentos mensais à conta de recursos do Tesouro e de
outras fontes, por órgão, contemplando limites para a execução de despesas não financeiras.
§2º - No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modificarem conterão:
Metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar n. 101/2000;
metas quadrimestrais para o resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
demonstrativo de que a programação atende a essas metas.
§3o - Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder
Legislativo terão como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição, na forma de duodécimos.
Art. 57 - À exceção do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores públicos municipais,
despesas decorrentes de convocação extraordinária da Câmara Municipal, ou de vantagens autorizadas por dispositivos
previstos em qualquer ato normativo ou decisão judicial transitada em julgado a partir de 1º de julho de 2015, a execução
de despesas não previstas nos limites estabelecidos na forma do art. 36 desta Lei somente poderá ocorrer após a
abertura de créditos adicionais para cobrir tais despesas.
At. 58 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas
sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único – A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária e financeira efetivamente
ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput.
Art. 59 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição
Federal, será efetivada mediante Decreto.
Art. 60 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do
Órgão concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 61 - A prestação de contas do Município ao longo do exercício de 2016, incluirá os relatórios de execução, na forma
e prazos estipulados na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar n. 101/2000 e Resoluções do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 62 - A inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2016, para o pagamento de precatórios, previstos no art. 100 da
Constituição Federal, será realizada de acordo com o estipulado na Emenda Constitucional n. 62, de 2009, no Decreto
nº. 3.579, de 5 de março de 2010 e em atos normativos do Conselho Nacional do Judiciário.
§1º - A atualização monetária dos precatórios determinada no § 1o do art. 100 da Constituição Federal não poderá
superar, no exercício de 2014, à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), devendo ser aplicado à parcela resultante do parcelamento.
§2º - A dotação para cobertura de despesas com precatórios e decisões judiciais transitadas em julgado de pequeno
valor será consignada na Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 63 - O Poder Executivo assegurará, através de mecanismos a ser estabelecidos, a participação dos cidadãos e das
organizações comunitárias e civis no processo de seleção de obras e serviços públicos prioritários, respeitados os
critérios de viabilidade técnica, econômica, financeira e legal.
Art. 64 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN, 17 de setembro de 2015
FRANCISCO JOSÉ LIMA SILVEIRA JUNIOR
Prefeito
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