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MOSSORÓ-RN, Terça-feira, 30 De Março DE 2021

PREFEITO: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA

Ano XIII    Número 607b

gabinete do prefeito

DECRETO Nº 5998, 
DE 25 DE MARÇO DE 2021  

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 195.231,00 para os fins que especifica e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no 
uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 4º, da Lei nº 
3.798, de 29 de julho de 2020; no art. 1º, da Lei nº. 3.873, 31 de dezembro de 2020; no art. 2º, do Decreto nº 5.946 de 05 de janeiro de 2021. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 195.231,00 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e um reais) às 
dotações especificadas no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias 
discriminadas no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos ao dia 25 de março de 2021 revogadas as disposições em 
contrário. 
Mossoró/RN, 25 de março de 2021 

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA 
PREFEITO DE MOSSORÓ 

Unidade 
Orçamentária  

Ação Natureza Fonte Região Valor 

Anexo I (Acréscimo)  195.231,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  195.231,00  

 2070 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  195.231,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 92.445,40 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

12110000 0001 102.785,60 

Anexo II (Redução)  195.231,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  195.231,00  

 
2091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS PRÉ -
HOSPITALARES  

57.710,40  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 10.210,40 

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA  

12110000 0001 47.500,00 

 
2066 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO -
ATENDIMENTO  

2.785,60  

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA  

12110000 0001 2.785,60 

 2069 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  100.000,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 100.000,00 

 
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E 
OUTROS UTENSÍLIOS PARA SAÚDE  

34.735,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 4.735,00 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

12110000 0001 30.000,00 
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Unidade 
Orçamentária  

Ação Natureza Fonte Região Valor 

Anexo I (Acréscimo)  195.231,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  195.231,00  

 2070 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  195.231,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 92.445,40 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

12110000 0001 102.785,60 

Anexo II (Redução)  195.231,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  195.231,00  

 
2091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS PRÉ -
HOSPITALARES  

57.710,40  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 10.210,40 

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA  

12110000 0001 47.500,00 

 
2066 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO -
ATENDIMENTO  

2.785,60  

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA  

12110000 0001 2.785,60 

 2069 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS  100.000,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 100.000,00 

 
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E 
OUTROS UTENSÍLIOS PARA SAÚDE  

34.735,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  12110000 0001 4.735,00 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

12110000 0001 30.000,00 

 DECRETO Nº 5.997, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021  

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.510.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 4º, da Lei nº 
3.798, de 29 de julho de 2020; no art. 1º, da Lei nº. 3.873, 31 de dezembro de 2020; no art. 2º, do Decreto nº 5.946 de 05 de janeiro de 2021. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais) às dotações 
especificadas no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias 
discriminadas no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Mossoró/RN, 30 de março de 2021
 
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA 
PREFEITO DE MOSSORÓ

Unidade 
Orçamentária 

Ação Natureza Fonte Região Valor 

Anexo I (Acréscimo)  3.510.000,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  200.000,00  

 
2091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS PRÉ -
HOSPITALARES  

200.000,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 200.000,00 

     14 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL  3.310.000,00  

 
1363 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR  

64.000,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 64.000,00 

 1364 PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS LIVRES  55.000,00  

  3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  10010000 0001 55.000,00 

 1366 PROJETO COLMÉIA  35.000,00  

  3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  10010000 0001 35.000,00 

 1369 ÁGUA VIVA  2.735.400,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 339.400,00 

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 2.061.000,00 

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 335.000,00 

 1371 APOIO AO HOMEM DO CAMPO  133.000,00  

  3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  10010000 0001 133.000,00 

 

2629 COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA 
SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL  

175.000,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 140.000,00 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 35.000,00 

 2630 PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MEIO RURAL  57.600,00  

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 57.600,00 

 2632 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM  55.000,00  

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 55.000,00 
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Unidade 
Orçamentária 

Ação Natureza Fonte Região Valor 

Anexo I (Acréscimo)  3.510.000,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  200.000,00  

 
2091 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS PRÉ -
HOSPITALARES  

200.000,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 200.000,00 

     14 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL  3.310.000,00  

 
1363 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR  

64.000,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 64.000,00 

 1364 PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS LIVRES  55.000,00  

  3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  10010000 0001 55.000,00 

 1366 PROJETO COLMÉIA  35.000,00  

  3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  10010000 0001 35.000,00 

 1369 ÁGUA VIVA  2.735.400,00  

  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 339.400,00 

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 2.061.000,00 

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 335.000,00 

 1371 APOIO AO HOMEM DO CAMPO  133.000,00  

  3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  10010000 0001 133.000,00 

 

2629 COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA 
SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL  

175.000,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 140.000,00 

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 35.000,00 

 2630 PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MEIO RURAL  57.600,00  

  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 57.600,00 

 2632 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM  55.000,00  

  
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 55.000,00 

Anexo II (Redução)  3.510.000,00  

     08 .301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  200.000,00  

 2317 ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.  4.223,00  

 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA  

10010000 0001 4.223,00 

2113 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR  5.000,00  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 5.000,00 

2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ODONTOLOGIA  

94.027,0
0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 94.027,00 

2066 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO -ATENDIMENTO  
10.000,0

0  

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 10.000,00 

2071 CONTROLE E COMBATE A ENDEMIAS E EPIDEMIAS  
25.000,0

0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 25.000,00 

2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  
40.000,0

0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 25.000,00 

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 15.000,00 

2077 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  5.000,00  

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA  

10010000 0001 5.000,00 

2009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.  

16.750,0

0  

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 16.750,00 

     19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS  3.310.000,00  
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3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA  

10010000 0001 4.223,00 

2113 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR  5.000,00  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 5.000,00 

2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ODONTOLOGIA  

94.027,0
0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 94.027,00 

2066 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO -ATENDIMENTO  
10.000,0

0  

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE  

10010000 0001 10.000,00 

2071 CONTROLE E COMBATE A ENDEMIAS E EPIDEMIAS  
25.000,0

0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 25.000,00 

2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  
40.000,0

0  

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 25.000,00 

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 15.000,00 

2077 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  5.000,00  

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA  

10010000 0001 5.000,00 

2009 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.  

16.750,0

0  

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA  

10010000 0001 16.750,00 

     19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS  3.310.000,00  

 
1174 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  300.000,00  

 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 300.000,00  

1175 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS  100.000,00  

 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 100.000,00  

1179 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  150.000,00  

 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  10010000 0001 150.000,00  

1197 EXPANSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO  80.000,00  

 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 80.000,00 

1189 MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGENS  200.000,00  

 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 200.000,00  

1379 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  100.000,00  

 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  10010000 0001 100.000,00  

2672 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  2.380.000,00  

 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  10010000 0001 2.380.000,00  

 

     19 .101 SEC MUN DE INFRA, MEIO AMB, URBANISMO E S.URBANOS  3.310.000,00  

 

DECRETO Nº 5.999, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021  

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 396.612,00, para os fins que especifica e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no 
uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 4º, da Lei nº 
3.798, de 29 de julho de 2020; no art. 1º, da Lei nº. 3.873, 31 de dezembro de 2020; no art. 2º, do Decreto nº 5.946 de 05 de janeiro de 2021. 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 396.612,00 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e doze reais) às 
dotações especificadas no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias 
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discriminadas no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Mossoró/RN, 30 de março de 2021 

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA 
PREFEITO DE MOSSORÓ

Unidade 

Orçamentária  
Ação Natureza  Fonte Região  Valor  

Anexo I (Acréscimo)  396.612,00  

     07 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  396.612,00  

 
1037 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  
343.953,00  

  
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA  

11130000  0001 65.288,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  11130000  0001 278.665,00  

 
1044 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  
52.659,00  

  
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

PESSOA JURÍDICA  
11130000  0001 52.659,00  

Anexo II (Redução)  396.612,00  

     07 .101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  396.612,00  

 1042 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E GINÁSIOS  146.612,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  11130000  0001 146.612,00  

 1043 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  250.000,00  

  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  11130000  0001 250.000,00  

 
PORTARIA Nº 887, 

DE 30 DE MARÇO DE 2021

Torna sem efeito as Portarias n. 792, n. 
872/2021, n. 873/2021 e 879/2021.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Torna sem efeito as Portarias n. 792, n. 
872/2021, n. 873/2021 e 879/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.
 
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 888, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FRANCISCA ZILDENE 
PEREIRA RODRIGUES do cargo em comissão 
de Chefe de Divisão - CD, com lotação na 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 889, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ABIGAIL CLEMENTINO DA 
SILVADO do cargo em comissão de Diretor de 
Ensino III – DE 3, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura de 
Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 890, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

 
Dispõe sobre a nomeação para o cargo 
comissionado de DIRETOR DE UNIDADE DE 
SAÚDE III - DUS III do Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear OCIMAR MARTINS DE SOUSA 
para exercer o cargo em comissão de 
DIRETOR DE UNIDADE DE SAÚDE III - DUS 
III com lotação na Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 
1º de março de 2021.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.
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 ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 891, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar IVETE ANSELMO DE 
AMORIM do cargo em comissão de Diretor de 
Unidade - DU, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura de 
Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 892, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar RITA FERNANDES DA SILVA 
do cargo em comissão de Chefe de Divisão – 
CD, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 893, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MARIA EDUARDA MELO 
SILVA MARQUES do cargo em comissão de 
Chefe de Divisão – CD, com lotação no 
Gabinete do Prefeito da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 894, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Diretor de Unidade - DU, do 
Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIA EDUARDA MELO SILVA 

MARQUES para exercer o cargo em comissão 
de Diretor de Unidade - DU, com lotação no 
Gabinete do Prefeito da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 867, 
DE 29 DE MARÇO DE 2021

(Republicada por Incorreção)

Dispõe sobre a designação para FUNÇÃO 
GRATIFICADA I – FG 1 do Município de 
Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Designar OGENILSON ANTONIO 
REBOUÇAS PESSOA para exercer a Função 
Gratificada I – FG1, com lotação na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Meio ambiente, 
Serviços urbanos e Urbanismo da Prefeitura de 
Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
29 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 895, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Diretor de Unidade - DU, do 
Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CLAUDIA REJANE DA SILVA 
SANTOS para exercer o cargo em comissão de 
Diretor de Unidade - DU, com lotação na 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento 
Social e Juventude da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 896, 
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MARIA SANDRA DA SILVA 
ROSÁRIO do cargo em comissão de Diretor de 
Ensino I – DE 1, com lotação Na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura de 
Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
30 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA

Prefeito de Mossoró
 

PORTARIA Nº 897, 
DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Chefe de Divisão - CD, do 
Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear CLAUDIA MARIA FERREIRA 
GONDIM para exercer o cargo em comissão de 
Chefe de Divisão - CD, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura 
de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
29 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 898, 
DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Chefe de Divisão - CD, do 
Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIANA PEREIRA DA SILVA 
para exercer o cargo em comissão de Chefe de 
Divisão - CD, com lotação na Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
29 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 899, 
DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Diretor de Ensino III – DE 3, 
do Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear FELIPE MILITÃO OLIVEIRA 
para exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Ensino III – DE 3, E. M. Joaquim Felício de 
Moura, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura de Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
29 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

 
PORTARIA Nº 900, 

DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação para o Cargo
Comissionado de Diretor de Ensino III – DE 3, 
do Município de Mossoró.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOSSORÓ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 17, 
inciso II, art. 67, caput, e art. 78, incisos IX e XI, 
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da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIA SANDRA DA SILVA 
ROSÁRIO para exercer o cargo em comissão 
de Diretor de Ensino III – DE 3, U.E.I.  Júlio 

Galdino Neto, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura de 
Mossoró.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA em Mossoró-RN, 
29 de março de 2021.

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 46, 
DE 26 DE MARÇO DE 2021  

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições 
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.798, de 29 de julho de 2020; no art. 1º, da Lei nº. 3.873, 31 de dezembro de 2020; no art. 2º, do Decreto nº 5.946 de 05 de 
janeiro de 2021. 
RESOLVE 
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 138.200,00 (cento e trinta e oito mil e duzentos reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas 
aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação 
orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 26 de março de 2021 revogadas as disposições em 
contrário. 
Mossoró/RN, 26 de março de 2021 

FRANK DA SILVA FELISARDO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

secretaria municipal de planejamento
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PORTARIA Nº 47, 
DE 25 DE MARÇO DE 2021  

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no uso das atribuições, que lhe confere o art. 78 e 148, XII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições 
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.798, de 29 de julho de 2020; no art. 1º, da Lei nº. 3.873, 31 de dezembro de 2020; no art. 2º, do Decreto nº 5.946 de 05 de 
janeiro de 2021. 
RESOLVE 
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 301.450,00 (trezentos e um mil, quatrocentos e cinquenta reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das 
Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria. 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação 
orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 25 de março de 2021 revogadas as disposições em 
contrário. 
Mossoró/RN, 25 de março de 2021
 
FRANK DA SILVA FELISARDO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

PORTARIA N° 050/2021-SME/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as disposições previstas na 
Lei Orgânica do Município, conforme Art. 78, 
inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do 
acórdão nº 1.094/2013/TCU, 
RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a portaria interna nº 010/2021-
SME/GS, de 25 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - Designar o (a) servidor (a) MIGUEL 
ROGÉRIO DE MELO GURGEL, matrícula nº 
051094-7 para atuar como GESTOR DE 
CONTRATO nº 303/2018, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a 
Empresa WSC – EMPREENDIMENTOS E   
CONSTRUÇÕES – LTDA, referente ao 
Processo de Licitação nº 050/2018, na 
modalidade Concorrência: 03/2018  – SME, 
tendo como substituto eventual MAX WEDEN 
PINTO DIÓGENES FILHO, CREA 2113931311.

Art. 3º - Designar o(a) servidor(a) SARINY 
S T E FA N Y S I LVA N O B R E ,  C R E A / R N 
2116504406 para atuar como FISCAL DE 
CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a Empresa WSC 
– EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES – 
LTDA, referente ao Processo de Licitação nº 
050/2018, na modalidade Pregão Eletrônico nº 
65/2020 – SME, tendo como substituto eventual 
VANESCA OLIVEIRA REBOUÇAS, CREA 
211779290-1.
Art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato: 
acompanhar a execução contratual, em seus 

secretaria municipal 
de educação
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aspectos quantitativos e qualitativos;registrar 
todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto; determinar a reparação, 
cor reção,  remoção,  recons t rução ou 
substituição, às expensas da empresa 
contratada, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;rejeitar, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato;exigir e 
assegurar o cumprimento dos prazos 
p r e v i a m e n t e  e s t a b e l e c i d o s ; e x i g i r  o 
cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a 
existência de possível subcontratação vedada 
contratualmente, por exemplo);aprovar a 
medição dos serviços efetivamente realizados, 
em consonância com o regime de execução 
previsto no contrato (o fiscal jamais deve 
atestar a conclusão de serviços que não foram 
t o t a l m e n t e  e x e c u t a d o s ) ; l i b e r a r  a s 
faturas;comunicar à autoridade superior, em 
tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
decisões ou providências que ultrapassarem 
sua competência, em face de risco ou iminência 
de prejuízo ao interesse público, além de 
estabelecer rotina continuada de frequência de 
acompanhamento in locus da obra, cumprindo 
tal rotina de modo a permitir a conferência 
continuada dos serviços e reportar-se à 
autoridade superior sempre que não houver 
condições para tal; protocolar, junto à 
autoridade superior, qualquer registro de 
dificuldade ou impossibi l idade para o 
cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e 
sugestões que porventura entender cabíveis; 
receber o objeto contratual, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes;emitir 
atestados de avaliação dos serviços prestados 
(certidões ou atestados); quanto aos serviços 
específicos de obras de engenharia, cabe ao 
fiscal esclarecer incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas no 
projeto básico ou executivo do processo 
licitatório que deu origem ao contrato sob sua 
responsabilidade; analisar e aprovar partes e 
etapas da obra ou serviço, em obediência ao 
previsto no projeto básico ou executivo do 
processo licitatório que deu origem ao contrato 
sob sua responsabilidade; verificar e atestar as 
medições dos serviços; acompanhar a 
elaboração do “as built” da obra (como 
construído), ao longo da execução dos 
serv iços;  ver ificar  o  cumpr imento do 
cronograma físico-financeiro apresentado por 
ocasião da licitação, bem como exigir a 
apresentação de readequações por ocasião de 
prorrogações e/ou alteração dos serviços, de 
forma a facilitar o acompanhamento e a 
execução das obras e serviços de engenharia 
sob sua responsabilidade; com relação ao 
atendimento de prazos e cronograma, verificar 
se o quantitativo de materiais, equipamentos e 
funcionários especificados na planilha 
orçamentária conferem com os alocados 
efetivamente no canteiro de obras; verificar as 
condições de saúde e segurança do trabalho, 
bem como se os equipamentos de proteção 
individual estão sendo fornecidos e utilizados, a 
fim de evitar futura responsabil ização 
subsidiária trabalhista; certificar-se de que a 
contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra 
ou serviço; se houver a necessidade de 
suspensão dos serviços, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá 
notificar a Contratada, emitindo a Ordem de 
Suspensão de Serviços ou documento 
equivalente, que deverá ser encaminhado 

tempestivamente à Coordenação de Execução 
e Suporte Financeiro, com cópia para a 
Coordenadoria de Contratos e demais 
interessados, visando à adoção das medidas 
cabíveis; se houver a necessidade de 
modificações nos projetos e /ou alterações 
quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, devendo conferir se as 
planilhas orçamentárias estão de acordo com 
as alterações efetuadas e os valores em acordo 
com os índices setoriais e/ou pesquisa de 
m e r c a d o ,  d e v e n d o  e n c a m i n h a r 
tempestivamente à chefia imediata tal 
solicitação com a devida justificativa da 
Contratada, assim como a concordância e/ou 
recusa motivada pela equipe de Fiscalização 
para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias.
RESGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Mossoró – RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
Secretária Municipal de Educação 

PORTARIA N° 051/2021-SME/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as disposições previstas na 
Lei Orgânica do Município, conforme Art. 78, 
inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do 
acórdão nº 1.094/2013/TCU, 
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a portaria interna nº 012/2021-
SME/GS, de 25 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - Designar o servidor MIGUEL ROGÉRIO 
DE MELO GURGEL para atuar como GESTOR 
DE CONTRATO nº 043/2019, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a 
e m p r e s a  L I M A  E N G E N H A R I A  E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, referente ao 
Processo de Licitação nº 08/2019, na 
modalidade Tomada de Preço nº 001/2019 – 
SME, tendo como substituto eventual MAX 
WEDEN PINTO DIÓGENES FILHO, CREA 
2113931311.
Art. 3º - Designar o(a) servidor(a) SARINY 
STEFANY SILVA NOBRE para atuar como 
FISCAL DE CONTRATO nº 043/2019, firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSSORÓ e a empresa LIMA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, referente ao 
Processo de Licitação nº 08/2019, na 
modalidade Tomada de Preço nº 001/2019 – 
SME, tendo como subst i tuto eventual 
VANESCA OLIVEIRA REBOUÇAS, CREA 
211779290-1.
Art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato: 
acompanhar a execução contratual, em seus 
aspectos quantitativos e qualitativos;registrar 
todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto; determinar a reparação, 
cor reção,  remoção,  recons t rução ou 
substituição, às expensas da empresa 
contratada, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;rejeitar, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato;exigir e 
assegurar o cumprimento dos prazos 
p r e v i a m e n t e  e s t a b e l e c i d o s ; e x i g i r  o 
cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a 
existência de possível subcontratação vedada 
contratualmente, por exemplo);aprovar a 
medição dos serviços efetivamente realizados, 
em consonância com o regime de execução 
previsto no contrato (o fiscal jamais deve 
atestar a conclusão de serviços que não foram 

t o t a l m e n t e  e x e c u t a d o s ) ; l i b e r a r  a s 
faturas;comunicar à autoridade superior, em 
tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
decisões ou providências que ultrapassarem 
sua competência, em face de risco ou iminência 
de prejuízo ao interesse público, além de 
estabelecer rotina continuada de frequência de 
acompanhamento in locus da obra, cumprindo 
tal rotina de modo a permitir a conferência 
continuada dos serviços e reportar-se à 
autoridade superior sempre que não houver 
condições para tal; protocolar, junto à 
autoridade superior, qualquer registro de 
dificuldade ou impossibi l idade para o 
cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e 
sugestões que porventura entender cabíveis; 
receber o objeto contratual, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes;emitir 
atestados de avaliação dos serviços prestados 
(certidões ou atestados); quanto aos serviços 
específicos de obras de engenharia, cabe ao 
fiscal esclarecer incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas no 
projeto básico ou executivo do processo 
licitatório que deu origem ao contrato sob sua 
responsabilidade; analisar e aprovar partes e 
etapas da obra ou serviço, em obediência ao 
previsto no projeto básico ou executivo do 
processo licitatório que deu origem ao contrato 
sob sua responsabilidade; verificar e atestar as 
medições dos serviços; acompanhar a 
elaboração do “as built” da obra (como 
construído), ao longo da execução dos 
serv iços;  ver ificar  o  cumpr imento do 
cronograma físico-financeiro apresentado por 
ocasião da licitação, bem como exigir a 
apresentação de readequações por ocasião de 
prorrogações e/ou alteração dos serviços, de 
forma a facilitar o acompanhamento e a 
execução das obras e serviços de engenharia 
sob sua responsabilidade; com relação ao 
atendimento de prazos e cronograma, verificar 
se o quantitativo de materiais, equipamentos e 
funcionários especificados na planilha 
orçamentária conferem com os alocados 
efetivamente no canteiro de obras; verificar as 
condições de saúde e segurança do trabalho, 
bem como se os equipamentos de proteção 
individual estão sendo fornecidos e utilizados, a 
fim de evitar futura responsabil ização 
subsidiária trabalhista; certificar-se de que a 
contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra 
ou serviço; se houver a necessidade de 
suspensão dos serviços, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá 
notificar a Contratada, emitindo a Ordem de 
Suspensão de Serviços ou documento 
equivalente, que deverá ser encaminhado 
tempestivamente à Coordenação de Execução 
e Suporte Financeiro, com cópia para a 
Coordenadoria de Contratos e demais 
interessados, visando à adoção das medidas 
cabíveis; se houver a necessidade de 
modificações nos projetos e /ou alterações 
quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, devendo conferir se as 
planilhas orçamentárias estão de acordo com 
as alterações efetuadas e os valores em acordo 
com os índices setoriais e/ou pesquisa de 
m e r c a d o ,  d e v e n d o  e n c a m i n h a r 
tempestivamente à chefia imediata tal 
solicitação com a devida justificativa da 
Contratada, assim como a concordância e/ou 
recusa motivada pela equipe de Fiscalização 
para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias.
RESGISTRE-SE E CUMPRA-SE
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Mossoró – RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
Secretária Municipal de Educação 

PORTARIA N° 052/2021-SME/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as disposições previstas na 
Lei Orgânica do Município, conforme Art. 78, 
inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do 
acórdão nº 1.094/2013/TCU, 
RESOLVE:
         Art. 1º - Revogar a portaria interna nº 
011/2021-SME/GS, de 25 de fevereiro de 2021.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) MIGUEL 
ROGÉRIO DE MELO GURGEL para atuar 
como GESTOR DE CONTRATO nº 396/2019, 
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
M O S S O R Ó  e  a  e m p r e s a  P R O E L 
ENGENHARIA LTDA, referente ao Processo de 
Licitação nº 348/2019, na modalidade Tomada 
de Preço nº 008/2019 – SME, tendo como 
substituto eventual MAX WEDEN PINTO 
DIÓGENES FILHO, CREA 2113931311.
Art. 3º - Designar o(a) servidor(a) SARINY 
STEFANY SILVA NOBRE para atuar como 
FISCAL DE CONTRATO nº 396/2019, firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
M O S S O R Ó  e  a  e m p r e s a  P R O E L 
ENGENHARIA LTDA, referente ao Processo de 
Licitação nº 348/2019, na modalidade Tomada 
de Preço nº 008/2019 – SME, tendo como 
substituto eventual VANESCA OLIVEIRA 
REBOUÇAS, CREA 211779290-1.
Art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato: 
acompanhar a execução contratual, em seus 
aspectos quantitativos e qualitativos;registrar 
todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto; determinar a reparação, 
cor reção,  remoção,  recons t rução ou 
substituição, às expensas da empresa 
contratada, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados;rejeitar, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato;exigir e 
assegurar o cumprimento dos prazos 
p r e v i a m e n t e  e s t a b e l e c i d o s ; e x i g i r  o 
cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a 
existência de possível subcontratação vedada 
contratualmente, por exemplo);aprovar a 
medição dos serviços efetivamente realizados, 
em consonância com o regime de execução 
previsto no contrato (o fiscal jamais deve 
atestar a conclusão de serviços que não foram 
t o t a l m e n t e  e x e c u t a d o s ) ; l i b e r a r  a s 
faturas;comunicar à autoridade superior, em 
tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
decisões ou providências que ultrapassarem 
sua competência, em face de risco ou iminência 
de prejuízo ao interesse público, além de 
estabelecer rotina continuada de frequência de 
acompanhamento in locus da obra, cumprindo 
tal rotina de modo a permitir a conferência 
continuada dos serviços e reportar-se à 
autoridade superior sempre que não houver 
condições para tal; protocolar, junto à 
autoridade superior, qualquer registro de 
dificuldade ou impossibi l idade para o 
cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e 
sugestões que porventura entender cabíveis; 
receber o objeto contratual, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes;emitir 
atestados de avaliação dos serviços prestados 
(certidões ou atestados); quanto aos serviços 
específicos de obras de engenharia, cabe ao 

fiscal esclarecer incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas no 
projeto básico ou executivo do processo 
licitatório que deu origem ao contrato sob sua 
responsabilidade; analisar e aprovar partes e 
etapas da obra ou serviço, em obediência ao 
previsto no projeto básico ou executivo do 
processo licitatório que deu origem ao contrato 
sob sua responsabilidade; verificar e atestar as 
medições dos serviços; acompanhar a 
elaboração do “as built” da obra (como 
construído), ao longo da execução dos 
serv iços;  ver ificar  o  cumpr imento do 
cronograma físico-financeiro apresentado por 
ocasião da licitação, bem como exigir a 
apresentação de readequações por ocasião de 
prorrogações e/ou alteração dos serviços, de 
forma a facilitar o acompanhamento e a 
execução das obras e serviços de engenharia 
sob sua responsabilidade; com relação ao 
atendimento de prazos e cronograma, verificar 
se o quantitativo de materiais, equipamentos e 
funcionários especificados na planilha 
orçamentária conferem com os alocados 
efetivamente no canteiro de obras; verificar as 
condições de saúde e segurança do trabalho, 
bem como se os equipamentos de proteção 
individual estão sendo fornecidos e utilizados, a 
fim de evitar futura responsabil ização 
subsidiária trabalhista; certificar-se de que a 
contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra 
ou serviço; se houver a necessidade de 
suspensão dos serviços, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá 
notificar a Contratada, emitindo a Ordem de 
Suspensão de Serviços ou documento 
equivalente, que deverá ser encaminhado 
tempestivamente à Coordenação de Execução 
e Suporte Financeiro, com cópia para a 
Coordenadoria de Contratos e demais 
interessados, visando à adoção das medidas 
cabíveis; se houver a necessidade de 
modificações nos projetos e /ou alterações 
quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, devendo conferir se as 
planilhas orçamentárias estão de acordo com 
as alterações efetuadas e os valores em acordo 
com os índices setoriais e/ou pesquisa de 
m e r c a d o ,  d e v e n d o  e n c a m i n h a r 
tempestivamente à chefia imediata tal 
solicitação com a devida justificativa da 
Contratada, assim como a concordância e/ou 
recusa motivada pela equipe de Fiscalização 
para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias.
RESGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Mossoró – RN, 30 de março de 2021.

 Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
 Secretária Municipal de Educação 

PORTARIA N° 053/2021 - SME/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as disposições previstas na 
Lei Orgânica do Município, conforme Art. 78, 
inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do 
acórdão nº 1.094/2013/TCU, 
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a portaria nº 047/2021-
SME/GS, de 26 de março de 2021.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) MIGUEL 
ROGÉRIO DE MELO GURGEL, matrícula nº 
051094-7, para atuar como GESTOR DE 
CONTRATO nº 113/2020, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a 
empresa JES Engenharia e Serviços Eireli, 
referente ao Processo de Licitação nº 

209/2019, na modalidade Concorrência nº 
06/2019 – SME, tendo como substituto eventual 
MAX WEDEN PINTO DIÓGENES FILHO, 
CREA 2113931311.
Art. 3º - Designar o(a) servidor(a) SARINY 
S T E FA N Y S I LVA N O B R E ,  C R E A / R N 
2116504406 para atuar como FISCAL DE 
CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a empresa JES 
Engenharia e Serviços Eireli, referente ao 
Processo de Licitação nº 209/2019, na 
modalidade Concorrência nº 06/2019 – SME, 
tendo como substituto eventual VANESCA 
OLIVEIRA REBOUÇAS, CREA 211779290-1.
Art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato: 
acompanhar a execução contratual, em seus 
aspectos quantitativos e qualitativos; registrar 
todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto; determinar a reparação, 
cor reção,  remoção,  recons t rução ou 
substituição, às expensas da empresa 
contratada, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; rejeitar, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato; exigir e 
assegurar o cumprimento dos prazos 
p rev iamen te  es tabe lec idos ;  ex ig i r  o 
cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a 
existência de possível subcontratação vedada 
contratualmente, por exemplo); aprovar a 
medição dos serviços efetivamente realizados, 
em consonância com o regime de execução 
previsto no contrato (o fiscal jamais deve 
atestar a conclusão de serviços que não foram 
totalmente executados); liberar as faturas; 
comunicar à autoridade superior, em tempo 
hábil, qualquer ocorrência que requeira 
decisões ou providências que ultrapassarem 
sua competência, em face de risco ou iminência 
de prejuízo ao interesse público, além de 
estabelecer rotina continuada de frequência de 
acompanhamento in locus da obra, cumprindo 
tal rotina de modo a permitir a conferência 
continuada dos serviços e reportar-se à 
autoridade superior sempre que não houver 
condições para tal; protocolar, junto à 
autoridade superior, qualquer registro de 
dificuldade ou impossibi l idade para o 
cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e 
sugestões que porventura entender cabíveis; 
receber o objeto contratual, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes;emitir 
atestados de avaliação dos serviços prestados 
(certidões ou atestados); quanto aos serviços 
específicos de obras de engenharia, cabe ao 
fiscal esclarecer incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas no 
projeto básico ou executivo do processo 
licitatório que deu origem ao contrato sob sua 
responsabilidade; analisar e aprovar partes e 
etapas da obra ou serviço, em obediência ao 
previsto no projeto básico ou executivo do 
processo licitatório que deu origem ao contrato 
sob sua responsabilidade; verificar e atestar as 
medições dos serviços; acompanhar a 
elaboração do “as built” da obra (como 
construído), ao longo da execução dos 
serv iços;  ver ificar  o  cumpr imento do 
cronograma físico-financeiro apresentado por 
ocasião da licitação, bem como exigir a 
apresentação de readequações por ocasião de 
prorrogações e/ou alteração dos serviços, de 
forma a facilitar o acompanhamento e a 
execução das obras e serviços de engenharia 
sob sua responsabilidade; com relação ao 
atendimento de prazos e cronograma, verificar 
se o quantitativo de materiais, equipamentos e 
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funcionários especificados na planilha 
orçamentária conferem com os alocados 
efetivamente no canteiro de obras; verificar as 
condições de saúde e segurança do trabalho, 
bem como se os equipamentos de proteção 
individual estão sendo fornecidos e utilizados, a 
fim de evitar futura responsabil ização 
subsidiária trabalhista; certificar-se de que a 
contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra 
ou serviço; se houver a necessidade de 
suspensão dos serviços, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá 
notificar a Contratada, emitindo a Ordem de 
Suspensão de Serviços ou documento 
equivalente, que deverá ser encaminhado 
tempestivamente à Coordenação de Execução 
e Suporte Financeiro, com cópia para a 
Coordenadoria de Contratos e demais 
interessados, visando à adoção das medidas 
cabíveis; se houver a necessidade de 
modificações nos projetos e /ou alterações 
quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, devendo conferir se as 
planilhas orçamentárias estão de acordo com 
as alterações efetuadas e os valores em acordo 
com os índices setoriais e/ou pesquisa de 
m e r c a d o ,  d e v e n d o  e n c a m i n h a r 
tempestivamente à chefia imediata tal 
solicitação com a devida justificativa da 
Contratada, assim como a concordância e/ou 
recusa motivada pela equipe de Fiscalização 
para adoção das medidas cabíveis.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando as disposições 
contrárias.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
Mossoró/RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N° 054/2021 - SME/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as disposições previstas na 
Lei Orgânica do Município, conforme Art. 78, 
inciso IX e Art. 89, inciso I, e nos termos do 
acórdão nº 1.094/2013/TCU, 
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) MIGUEL 
ROGÉRIO DE MELO GURGEL, matrícula nº 
051094-7, para atuar como GESTOR DE 
CONTRATO nº 147/2020, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a 
empresa WB Empreendimento Serviços e 
Comércio Eireli - ME, referente ao Processo de 
Licitação nº 058/2020, na modalidade Tomada 
de Preço nº 01/2020 – SME, tendo como 
substituto eventual MAX WEDEN PINTO 
DIÓGENES FILHO, CREA 2113931311.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) SARINY 
S T E FA N Y S I LVA N O B R E ,  C R E A / R N 
2116504406 para atuar como FISCAL DE 
CONTRATO nº 147/2020 firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e a 
empresa WB Empreendimento Serviços e 
Comércio Eireli - ME, referente ao Processo de 
Licitação nº 058/2020, na modalidade 
Concorrência nº 01/2020 – SME, tendo como 
substituto eventual VANESCA OLIVEIRA 
REBOUÇAS, CREA 211779290-1.
Art. 3º - São atribuições do fiscal do contrato: 
acompanhar a execução contratual, em seus 
aspectos quantitativos e qualitativos; registrar 
todas as ocorrências surgidas durante a 
execução do objeto; determinar a reparação, 
cor reção,  remoção,  recons t rução ou 
substituição, às expensas da empresa 
contratada, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados; rejeitar, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado 
em desacordo com o contrato; exigir e 
assegurar o cumprimento dos prazos 
p rev iamen te  es tabe lec idos ;  ex ig i r  o 
cumprimento das cláusulas do contrato e 
respectivos termos aditivos (verificar a 
existência de possível subcontratação vedada 
contratualmente, por exemplo); aprovar a 
medição dos serviços efetivamente realizados, 
em consonância com o regime de execução 
previsto no contrato (o fiscal jamais deve 
atestar a conclusão de serviços que não foram 
totalmente executados); liberar as faturas; 
comunicar à autoridade superior, em tempo 
hábil, qualquer ocorrência que requeira 
decisões ou providências que ultrapassarem 
sua competência, em face de risco ou iminência 
de prejuízo ao interesse público, além de 
estabelecer rotina continuada de frequência de 
acompanhamento in locus da obra, cumprindo 
tal rotina de modo a permitir a conferência 
continuada dos serviços e reportar-se à 
autoridade superior sempre que não houver 
condições para tal; protocolar, junto à 
autoridade superior, qualquer registro de 
dificuldade ou impossibi l idade para o 
cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do 
exercício da atividade, além das providências e 
sugestões que porventura entender cabíveis; 
receber o objeto contratual, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes;emitir 
atestados de avaliação dos serviços prestados 
(certidões ou atestados); quanto aos serviços 
específicos de obras de engenharia, cabe ao 
fiscal esclarecer incoerências, falhas e 
omissões eventualmente constatadas no 
projeto básico ou executivo do processo 
licitatório que deu origem ao contrato sob sua 
responsabilidade; analisar e aprovar partes e 
etapas da obra ou serviço, em obediência ao 
previsto no projeto básico ou executivo do 
processo licitatório que deu origem ao contrato 
sob sua responsabilidade; verificar e atestar as 
medições dos serviços; acompanhar a 
elaboração do “as built” da obra (como 
construído), ao longo da execução dos 
serv iços;  ver ificar  o  cumpr imento do 
cronograma físico-financeiro apresentado por 
ocasião da licitação, bem como exigir a 
apresentação de readequações por ocasião de 
prorrogações e/ou alteração dos serviços, de 
forma a facilitar o acompanhamento e a 
execução das obras e serviços de engenharia 
sob sua responsabilidade; com relação ao 
atendimento de prazos e cronograma, verificar 
se o quantitativo de materiais, equipamentos e 
funcionários especificados na planilha 
orçamentária conferem com os alocados 
efetivamente no canteiro de obras; verificar as 
condições de saúde e segurança do trabalho, 
bem como se os equipamentos de proteção 
individual estão sendo fornecidos e utilizados, a 
fim de evitar futura responsabil ização 
subsidiária trabalhista; certificar-se de que a 
contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 
permanentemente disponível no local da obra 
ou serviço; se houver a necessidade de 
suspensão dos serviços, o Fiscal deverá 
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá 
notificar a Contratada, emitindo a Ordem de 
Suspensão de Serviços ou documento 
equivalente, que deverá ser encaminhado 
tempestivamente à Coordenação de Execução 
e Suporte Financeiro, com cópia para a 
Coordenadoria de Contratos e demais 
interessados, visando à adoção das medidas 
cabíveis; se houver a necessidade de 
modificações nos projetos e /ou alterações 
quantitativas e/ou qualitativas, o Fiscal deverá 

comunicar ao Gestor, devendo conferir se as 
planilhas orçamentárias estão de acordo com 
as alterações efetuadas e os valores em acordo 
com os índices setoriais e/ou pesquisa de 
m e r c a d o ,  d e v e n d o  e n c a m i n h a r 
tempestivamente à chefia imediata tal 
solicitação com a devida justificativa da 
Contratada, assim como a concordância e/ou 
recusa motivada pela equipe de Fiscalização 
para adoção das medidas cabíveis.
        Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições contrárias.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
Mossoró/RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
Secretária Municipal de Educação 

Portaria Nº 055/2021 - SME/GS.

Nomeia Gestor (a) e Fiscal de Contrato para 
aquisição de gêneros alimentícios.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso das atribuições legais, com fundamento 
no art. 89, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, e no art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como Gestor (a) ANTONIA 
ZILMA DA SILVA, Portaria nº 530, e Fiscal 
EVANICE FERNANDES DE QUEIROZ, 
Por ta r ia  n º  445 ,  do  con t ra to  aba ixo 
discriminado:
CONTRATO Nº 109/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico nº 05/2019 - SME
EMPRESA: VAREJÃO OESTE LTDA
CNPJ: 10.857.970/0001-61
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício de 
acordo com a solicitação dos serviços da 
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Definir que, no que for compatível com o 
contrato em execução, caberá ao (à) Gestor (a) 
e ao (à) fiscal ora nomeados (as), garantidas 
pela administração as condições para o 
empenho do encargo, com devida observância 
do disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 
de Junho de 1993, sem prejuízo de outros atos 
normativos pertinentes:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato sob sua responsabilidade;
II – propor a celebração de aditivos ou rescisão, 
quando necessário;
III- controlar o prazo de vigência do contrato sob 
sua responsabilidade;
IV - comunicar formalmente à unidade 
competente, após contatos prévios com a 
entidade, as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade;
V-  s o l i c i t a r  à  u n i d a d e  c o m p e t e n t e 
esclarecimentos acerca do contrato sobre sua 
responsabilidade;
VI – verificar se o prazo de entrega, 
especificações e quantidades encontram-se de 
acordo com o estabelecido no instrumento 
contratual.
Art.3º Garantir ao (à) Gestor (a) e ao (à) fiscal 
amplo e irrestrito acesso aos autos do processo 
administrativo relativo ao contrato sob sua 
gestão/fiscalização.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Mossoró/RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
 Secretária Municipal de Educação 

Portaria Nº 056/2021 - SME/GS.
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Nomeia Gestor (a) e Fiscal de Contrato para 
aquisição de gêneros alimentícios não 
perecíveis.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
no uso das atribuições legais, com fundamento 
no art. 89, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, e no art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93, que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como Gestor (a) ANTONIA 
ZILMA DA SILVA, Portaria nº 530, e Fiscal 
E V A N I C E  F E R N A N D E S  D E 
QUEIROZ,Portaria nº 445, do contrato abaixo 
discriminado:
CONTRATO Nº 291/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico nº 38/2020 - SME
EMPRESA: VAREJÃO L.B. LTDA
CNPJ: 04.987.374.0001-01
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício não 

perecíveis destinados aos alunos que 
n e c e s s i t a m  d e  a t e n ç ã o  n u t r i c i o n a l 
individualizada em virtude de estado ou 
condição de saúde específica.
Art. 2º Definir que, no que for compatível com o 
contrato em execução, caberá ao (à) Gestor (a) 
e ao (à) fiscal ora nomeados (as), garantidas 
pela administração as condições para o 
empenho do encargo, com devida observância 
do disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 
de Junho de 1993, sem prejuízo de outros atos 
normativos pertinentes:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato sob sua responsabilidade;
II – propor a celebração de aditivos ou rescisão, 
quando necessário;
III- controlar o prazo de vigência do contrato sob 
sua responsabilidade;
IV - comunicar formalmente à unidade 
competente, após contatos prévios com a 
entidade, as irregularidades cometidas 

passíveis de penalidade;
V-  s o l i c i t a r  à  u n i d a d e  c o m p e t e n t e 
esclarecimentos acerca do contrato sobre sua 
responsabilidade;
VI – verificar se o prazo de entrega, 
especificações e quantidades encontram-se de 
acordo com o estabelecido no instrumento 
contratual.
Art.3º Garantir ao (à) Gestor (a) e ao (à) fiscal 
amplo e irrestrito acesso aos autos do processo 
administrativo relativo ao contrato sob sua 
gestão/fiscalização.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Mossoró/RN, 30 de março de 2021.

Profª Drª Hubeônia Morais de Alencar
Secretária Municipal de Educação 

secretaria municipal de desenvolvimento social e juventude
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