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Ano XIII

Número 610c

PREFEITO: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
contrário.
Sala das Sessões “João Niceras de Morais”
Palácio Rodolfo Fernandes
Mossoró, 19 de abril de 2021

câmara municipal de mossoró
LEI N° 3853,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Lawrence Amorim
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró

Altera a redação de Artigos da Lei nº.
3.795/2020, e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de
Mossoró.
Faço saber que a Câmara manteve e eu, nos
termos do artigo 60, §2º da Lei Orgânica do
Município, promulgo o seguinte dispositivo da
Lei N° 3853, de 28 de dezembro de 2020:
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
promulgação, revogadas as disposições em

secretaria municipal
de administração
RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

Objeto: O objeto do presente aditivo consiste no
aditivo de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro,
com efeitos a partir de 26 de fevereiro de 2021.
Empresa: POSTO COELHO LTDA
CNPJ: 29.607.886/0001-18.
Valor: 296.437,60 (duzentos e noventa e seis
mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta
centavos).
Data da assinatura: 12/03/2021.
Assina pela contratada: Luelson Luiz da Costa
Fernandes - Sócio Proprietário.
Assina pela contratante: Allyson Leandro
Bezerra Silva– Prefeito.
Publicado no JOM do dia 23 de março de 2021,
pág. 04

Aditivo nº 1 da Dispensa nº 1/2021 – SEMAD
Contrato Nº 1/2021, Firmado em 14/01/2021

secretaria municipal de desenvolvimento social e juventude

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2021
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
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GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02, DE 23 DE ABRIL DE 2021
Homologa resultado ﬁnal do Processo Seletivo Simpliﬁcado para contratação temporária que trata o Edital nº 002/2021-SMDSJ, da Prefeitura Municipal
de Mossoró e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MOSSORÓ, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere o art. 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e nos
termos do Edital nº 002/2021-SMDSJ, publicado no Jornal Oﬁcial de Mossoró – JOM nº 603A, edição de 02 de março de 2021, alusivo ao Processo
Seletivo Simpliﬁcado para a contratação temporária e por tempo determinado de proﬁssionais de nível médio e nível superior, destinada ao
preenchimento de vagas existentes no quadro de pessoal da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, Prefeitura Municipal de
Mossoró,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica homologado o resultado ﬁnal do Processo Seletivo Simpliﬁcado nº. 002/2021 -SMDSJ, para provimento de cargos do pessoal da Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, Prefeitura Municipal de Mossoró, observada a ordem de classiﬁcação por cargo.
Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano de validade para o Processo Seletivo, contados da data de assinatura de sua homologação,
podendo ser prorrogado por igual prazo a critério da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Art. 2º - Cumprindo o disposto no edital de Processo Seletivo, a relação dos candidatos aprovados e classiﬁcados, por ordem de classiﬁcação, constante
no Anexo Único deste, para conhecimento público, será publicado no Jornal Oﬁcial de Mossoró (JOM).
Art. 3º - Os candidatos aprovados e classiﬁcados serão convocados pela Prefeitura, durante a validade do Processo Seletivo, para preenchimento
das vagas a que concorreram, de acordo com as necessidades da Administração Municipal.
Art. 4º - Este Termo entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró/RN, 23 de abril de 2021.
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró
ANEXO ÚNICO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02,
DE 23 DE ABRIL DE 2021
RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS, POR ORDEM DE CARGOS.
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE - SMDSJ
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EDITAL Nº 001/2021
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
A Comissão eleitoral designada pela Resolução 059/2021, convida os Representantes da Sociedade Civil para compor o COMDICA – Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mossoró/RN– Biênio 2021/2023.
Considerando a Resolução 60/2021 do COMDICA que retiﬁca a Resolução 059/2021, a Resolução 105/2005 do CONANDA alterada pela Resolução nº
106/2005 e 116/2006, a Lei municipal 1.226/2000 e o Regimento interno do Conselho, CONVIDA as ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL,
constituídas há pelo menos 01 (um) ano, inscritas no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Mossoró e com atuação no âmbito
territorial do Município de Mossoró/RN, com atividades voltadas, direta ou indiretamente, à garantia dos direitos da criança e do adolescente.
1.
DO OBJETO
1.1 - O presente Edital tem por objeto eleger os representantes da sociedade civil que ocuparão assento junto ao COMDICA durante o biênio 2021-2023.
1.2 - O processo eleitoral regido por este edital visa preencher 05 (cinco) vagas da representação não governamental no COMDICA.
1.3 - Para cada vaga, deverá ser indicado um membro titular e um membro suplente.
1.4 - Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem legalmente constituídas, com cadastro ativo no COMDICA e representadas no dia
da eleição por, pelo menos, um membro.
2.
DA COMISSÃO ELEITORAL
2.1 - A Comissão eleitoral, designada pela Resolução nº 059/2021 no dia 16 de abril de 2021, analisará as inscrições apresentadas e conduzirá os
trabalhos durante o processo da eleição.
2.2 - A comissão é composta por 03 (três) conselheiras direitos do COMDICA de Mossoró/RN.
3.
DAS INSCRIÇÕES
3.1 - Será considerada habilitada a entidade da sociedade civil organizada, constituída há pelo menos 01 (um) ano, que cumprir integralmente o disposto
neste Edital e estiver cadastrada no COMDICA.
3.2 - A Organização da Sociedade Civil que desejar ocupar cadeira junto ao Conselho deve realizar inscrição conforme cronograma do ANEXO I.
3.3 - A solicitação de inscrição acontecerá por meio do endereço eletrônico, comdica.edital001@gmail.com, durante o período de 27 à 30 de abril de
2021.
3.4 - As inscrições se encerraram às 23h59min do dia 30 de abril de 2021.
3.5- Todos os e-mails de inscrição recebidos após esse horário serão desconsiderados pela Comissão Eleitoral do COMDICA.
3.6 - Será aceita somente uma única inscrição.
3.7 – A entidade da sociedade civil deverá enviar juntamente com a Ficha de Inscrição contida em ANEXO II os documentos listados abaixo, os quais
devem ser digitalizadas e em formato PDF:
a)
Estatuto social;
b)
Ata de Fundação;
c)
Ata de eleição da atual Diretoria;
d)
Inscrição municipal;
e)
Comprovante de CNPJ;
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f)
Lei de utilidade pública municipal, estadual ou federal;
g)
Balanço ﬁnanceiro do exercício anterior consolidado;
h)
Relatório sintetizado das atividades realizadas no período dos últimos 12 meses;
i)
Plano anual de trabalhos ou aﬁns.
3.8 - Somente serão consideradas válidas as inscrições formalizadas no prazo e que estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.
3.9 - Após a entrega dos dados, a entidade da sociedade civil deverá certiﬁcar-se no período de 24hs de que recebeu um e-mail da Comissão eleitoral
comprovando o recebimento dos documentos.
3.10 – No ato da inscrição, a instituição deverá indicar 02 (dois) representantes para votar na eleição, sendo 01 (um) titular e 01(um) suplente, sendo
somente 01(um) desses com direito a voto.
3.11 – Esses representantes ocuparão os cargos de conselheiros titulares e suplentes do COMDICA, caso a instituição seja eleita.
4.
DA ELEIÇÃO
4.1 - São eleitores aptos a participarem da Eleição:
a) Os/as 02 (dois/duas) representantes de cada Organização da Sociedade Civil, indicados/as no requerimento de inscrição para a Eleição.
4.2 - Cada participante poderá representar uma única entidade.
4.3 – As datas e prazos para inscrição, eleição, apuração e recurso, constará no cronograma abaixo.
4.4 – A composição da cédula de votação constará os nomes de todas as instituições habilitadas no processo eleitoral, em ordem alfabética.
4.5 – Cada eleitor votará no mínimo em 04 (quatro) e no máximo em 05 (cinco) instituições.
4.6 – Serão nulos: votos das cédulas com menos de 04 (quatro) ou mais de 05 (cinco) votos, cédulas que apresentem quaisquer tipos de identiﬁcação.
4.7 - Cada candidato titular terá no máximo 10 (dez) minutos para apresentar sua Entidade e expor os motivos pelos quais pretende fazer parte do
COMDICA.
4.8 – Havendo empate entre as instituições, será considerado o critério de desempate a instituição mais antiga no exercício de suas atividades no
município.
4.9 - Caso haja apenas cinco entidades inscritas, serão eleitas por simples aclamação não se fazendo assim o fórum de eleição.
4.10 - Se não houver o número de entidades inscritas necessárias para composição do COMDICA serão declaradas eleitas às inscritas e as vagas
restantes serão preenchidas através de ofício às entidades não inscritas.
4.11 – A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral sob a ﬁscalização de 01 (um) representante do Ministério Público, 01 (um)
representante de cada entidade indicados pelos interessados, 01 (um) representante do Conselho Tutelar da 33ª Zona e 01 (um) representante do
Conselho Tutelar da 34ª Zona.
4.12 - O coordenador de cada Conselho Tutelar deverá indicar um conselheiro à Comissão Eleitoral que irá ﬁscalizar a apuração, 03 (três) dias úteis
antes da eleição.
5.
DO RESULTADO DA ELEIÇÃO
5.1 – O resultado da eleição será divulgado pela Comissão Eleitoral logo após o encerramento dos trabalhos da apuração e será publicado no Jornal
Oﬁcial do Município – JOM de Mossoró/RN.
5.2 – A classiﬁcação das instituições titulares e suplentes dar-se-á pelo número de votos, em ordem decrescente, sendo as 05 (cinco) primeiras as
titulares e as 05(cinco) seguintes, as suplentes.
5.3 – O resultado da escolha das 05 (cinco) instituições deverá ser encaminhado ao Prefeito do Município de Mossoró/RN para ﬁns de nomeação e
posse.
6.
DA POSSE
6.1 - Encerrada a votação e apurados os resultados, os membros eleitos, titulares e suplentes, serão empossados no prazo máximo de 05 (cinco) dias
uteis após a proclamação do resultado do respectivo processo de escolha, com a publicação dos nomes das entidades eleitas e suas suplentes, bem
como dos/as conselheiros/as titulares e seus/suas substitutos/as imediatos/as.
6.2 - Na reunião de posse, os membros titulares do COMDICA elegerão a Diretoria do Conselho, composta por presidente, vice-presidente e secretário
(a).
7.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - O COMDICA poderá solicitar às entidades inscritas informações e/ou documentos, caso entenda necessário.
7.3 - Demais informações serão obtidas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente ou através do e-mail:
comdica.edital001@gmail.com.
7.4 - A função de membro de Conselho é considerada de interesse público relevante e não remunerado.
7.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observadas as normas legais e, se necessário, os casos serão submetidos à decisão
da plenária do COMDICA
7.6 – Este edital entra em vigor na data da sua publicação.
Mossoró/RN, 19 de abril de 2021.
Carla Filomena Albuquerque Lima de Araújo
Presidente do COMDICA/Mossoró
ANEXO I
CRONOGRAMA
O cronograma aprovado pelo Pleno do COMDICA será da seguinte maneira:

DATAS
22/04 à 26/04 de 2021
27/04 à 30/05 de 2021
03/05 e 07/05 de 2021
10/05/2021
11/05/2021
14/05/2021
17/05/2021

EVENTOS
Publicação do Edital no JOM
.
Inscrições das instituições por meio do emial: comdica.edital001@gmail.com
.
Análise da documentação pela Comissão
Eleitoral.
Divulgação das instituições habilitadas
.
Período para interposição de Recurso
junto à Comissão Eleitoral.
Resultado dos Recursos.
Votação da eleição no Auditório do Centro
Administrativo.

03/05 e 07/05 de 2021
10/05/2021
11/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
18/05/2021

Eleitoral.
Divulgação das instituições habilitadas
.
MOSSORÓ-RN, Quinta-feira, 22 de Abril DE 2021
Período
para interposição de Recurso
junto à Comissão Eleitoral.
Resultado dos Recursos.
Votação da eleição no Auditório do Centro
Administrativo.
Divulgação dos resultado das instituições
eleitas.
Publicação no JOM.
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REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA
Nº 039/2021 20 de abril de 2021.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº
03/2021
Concedente:
O Município de Mossoró –
Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ
nº 14.928.192/0001-05.
Entidade Colaboradora: Instituto Amantino
Câmara, CNPJ Nº 08.261.992/0001-12
Objeto: Conjugação de esforços entre as partes
visando a consecução de interesse público e
recíproco que envolve transferência de
recursos ﬁnanceiros à Organização da
Sociedade Civil (OSC).
Amparo Legal: Lei Federal nº 13.019, de 31 de
junho de 2014, e suas alterações através da Lei
nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e do
Decreto Municipal nº 5086, de 27 de junho de
2017
Data da Assinatura: 20 de abril de 2021.
Assina pelo Concedente: Allyson Leandro
Bezerra Silva (Prefeito).
Assina pela Entidade: Evans Carlos Fernandes
de Araújo (Presidente).
PORTARIANº043/2021,
22 de abril de 2021.
A S E C R E T Á R I A M U N I C I PA L D E
D E S E N V O LV I M E N T O S O C I A L E
JUVENTUDE, no uso de suas atribuições
legais e o que lhe confere a Lei Complementar
nº 105, de 04 de julho de 2014, com suas
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alterações posteriores, e;
CONSIDERANDO que a execução do contrato
referenciado abaixo, deverá ser acompanhado
e ﬁscalizado por representante da
Administração Municipal, especialmente
designado,nos termos do art. 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora MARIA
SONETH DA SILVA FERREIRA GOMES,
matricula nº 511684, como representante da
Administração Municipal, para acompanhar e
ﬁscalizar a execução do Contrato de Prestação
de Serviços, e na qualidade de Gestor o
servidor EDSON FRANKLEN NUNES DE
SOUZA, matricula nº 0509280.
-PREGÃO ELETRÔNICO nº 51/2020
-ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 82/2020
- Empresa: D R DA CRUZ.
- CNPJ: 22.871.575/0001-12
- Objeto: A aquisição de material de gráﬁca e
serigraﬁa.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Secretaria do Desenvolvimento Social e
Juventude
Mossoró-RN, 22 de abril de 2021.
JANAÍNA MARIA DA SILVA HOLANDA
Secretária
instituto municipal de
previdência social - previ

PORTARIA Nº 013/2018 – GP/PREVI
O Presidente do Instituto Municipal de
Previdência Social de Mossoró – PREVIMOSSORÓ, 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 REPUBLICAR a portaria n° 013/2018 GP/PREVI, publicada Jornal Oﬁcial de Mossoró
de 07 de outubro de 2019, para RETIFICAR,
conforme determinado pelo Juízo da Segunda
Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Mossoró/RN (Processo nº 0801596-30.2021/
Intimação ID nº 67271001 ), para CONCEDER,
nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional
nº 047/2005 c/c art. 7° da Emenda
Constitucional 41/2003 c/c art. 89 da Lei
Complementar nº 060, de 09 de dezembro de
2011, a JUAREZ MEDEIROS DE ARAÚJO, RG
n° 249.081 ITEP/RN, CPF n° 230.328.204-72,
funcionário de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Segurança Pública,
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito,
exercendo a função/cargo de ''Guarda Civil
Municipal nível I'', com matrícula/vínculo: nº
3553-2, referência 010, com carga horária de
30 (trinta) horas semanais, benefício de
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO no valor de R$ 2.290,73 (dois
mil, duzentos e noventa reais e setenta e três
centavos), assim discriminados:
Vencimento Base - Ref. 30 dias (Art. 34 da Lei
Complementar Municipal n° 098/2014): R$

14
1.696,84
Adicional Tempo de Serviço (Art. 72 da Lei
Complementar Municipal n° 29/08 - Ref. 35
anos/35%): R$ 593,89
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Valor do Benefício: R$ 2.290,73
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se e Cumpra-se.

Mossoró-RN, 22 de abril de 2021
PAULO AFONSO LINHARES
Presidente do PREVI-Mossoró

