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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

EXECUTIVO ao desenvolvimento rural local sustentável, estimulando e apoiando por meio de 
convênios, parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades 
e instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na 
Política Municipal de Desenvolvimento Rural Local.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário será composto pelos seguintes representantes, nomeados por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal:

I.De no mínimo 04 (quatro) e no máximo de 10 (dez) organizações 
representativas dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar e pescadores 
artesanais, povos e comunidades tradicionais do município, que tenham sido 
constituídas há pelo menos 02 (dois) anos e esteja em situação regular;

II.De um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um do 
Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar;

III.De um representante de organização não-governamental que atue com 
o desenvolvimento sócio ambiental, existente no município;

IV.De um representante das Instituições Religiosas;
V.De um representante do Poder Executivo Municipal;
VI.De um representante local do Governo do Estado;
§1º A constituição do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua 

composição 30% de representação de mulheres e jovens.
§2º A constituição do CMDS em município que existam comunidades 

tradicionais, indígenas ou quilombolas é obrigatório garantir sua representação neste 
Conselho.

§3º o número de participantes do Conselho não deverá ser inferior a 09 
(nove) e nem superior a 15 (quinze), sendo garantida a participação de 80% da 
sociedade civil e 20% do poder público.

§4º os representantes das organizações sociais e/ou produtiva do 
Município serão eleitos em Assembleia Geral de suas representações.

§5º Os representantes dos órgãos públicos estaduais e federais, em 
exceção o representante local do Governo do Estado, conforme o Art. 3º, VI, a título de 
assessoramento, participarão do Conselho somente com direito a voz, não sendo 
permitida sua participação, com voto, em processo deliberativo. 

§6º A indicação dos representantes das organizações sociais e produtivas 
será feita através da apresentação da Ata de eleição dos mesmos. Para os 
representantes das demais entidades que comporão o Conselho, a indicação será 
comprovada através de ofício da sua respectiva instituição.

Art. 5º A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário será composta pelos seguintes representantes: Presidente, 
Secretário e Tesoureiro.

§1º O quadro diretivo do Conselho será eleito na primeira reunião, com a 
presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto. A Presidência do 
Conselho poderá ser exercida por qualquer um dos seus membros com direito a voto.

§2º os representantes do Conselho serão indicados pelas respectivas 
instituições às quais estão vinculados.

§3º as funções de membro do Conselho não são remuneradas sob 
qualquer forma, sendo seu exercício considerado serviço público relevante.

§4º A coordenação do conselho será o representante dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais ou da agricultura familiar, eleito entre os membros do conselho.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º O tempo de mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) 
anos, podendo ser reconduzido por mais um mandato.

Parágrafo único. O membro do Conselho que, sem motivo justificado, 
deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas no 
período de 01 (um) ano, perderá o mandato, sendo o fato comunicado ao órgão ou 
entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representação.

Art. 7º As reuniões plenárias do Conselho instalam-se com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros, que deliberarão pela maioria absoluta 
dos votos presentes na primeira convocação, ou com um mínimo de 1⁄3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

§1º Cada membro tem direito a 01 (um) voto secreto, e em caso de 
empate, caberá uma votação em segunda convocação na mesma a reunião. Caso 

LEI Nº 1.438, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS
Art. 1º Instituí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário, que tem o papel de buscar a discussão, deliberação e 
integração das políticas públicas de desenvolvimento rural, de economia solidária e de 
segurança alimentar e nutricional a nível municipal.

Parágrafo único. Para consecução dos seus objetivos o Conselho 
realizará a articulação, a discussão, a analise, o acompanhamento, a avaliação e a 
divulgação das políticas públicas de desenvolvimento, os projetos de interesses 
econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas 
ao desenvolvimento local sustentável, estimulando e apoiando por meio de convênios, 
parcerias e financiamentos estabelecidos com órgãos gestores, entidades e 
instituições públicas ou privadas para fortalecer o controle e a participação social na 
Política Municipal de Desenvolvimento Local.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º São competências principais do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

I.Buscar a integração, o acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas de desenvolvimento rural, segurança alimentar e nutricional e 
assessoramento técnico e gerencial a nível municipal;

II.Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as 
políticas públicas de desenvolvimento rural e segurança alimentar e nutricional a nível 
municipal;

III.Promover e divulgar Projetos de interesse social, econômico, solidário e 
ambiental no município;

IV.Informar sobre processos de seleções adotados em manifestações de 
interesses apresentadas pelas organizações sociais e/ou produtivas em concorrência 
pública;

V.Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das 
organizações sociais e/ou produtivas, mediante apresentação de manifestações de 
interesses relativos a projetos de desenvolvimento local;

VI.Acompanhar e avaliar a implantação dos investimentos financiados 
com recursos oriundos de iniciativa pública ou privada;

VII.Discutir a relevância das ações e investimentos como benefício e 
fortalecimento à inclusão social para o desenvolvimento local sustentável;

VIII.Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementação dos 
investimentos aprovados em seleções públicas (e privadas), relativos a obras e 
serviços financiados em parceria com órgãos gestores e/ou entidades financeiras, em 
conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;

IX.Participar de avaliações e acompanhamento dos investimentos junto 
às entidades executoras responsáveis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento 
local;

X.Participar e incentivar a participação dos atores locais em programas de 
capacitação e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao 
desenvolvimento local;

XI.Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados 
Territoriais no sentido de viabilizar a integração dos programas e projetos que visem o 
desenvolvimento local e regional.

Parágrafo único. Para consecução dos seus objetivos o Conselho 
realizará a articulação, a discussão, a análise, o acompanhamento, a avaliação e a 
divulgação das políticas públicas de desenvolvimento rural, os projetos de interesses 
econômicos, sociais e ambientais das organizações sociais e/ou produtivas voltadas 
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Odontológicas no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
II – nível médio:
a)Profissionais auxiliares em Saúde Bucal - ASBs em exercício no 

Centro de Especialidades Odontológicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Art. 5º Não fará jus a Gratificação ora instituída o servidor:
I - em gozo de licença-prêmio;
II - licenças e outros afastamentos;

 III - em licença para tratamento de saúde, com duração igual ou 
superior a dezesseis dias, exceto nos casos de servidores acidentados no exercício 
de suas atribuições ou acometidos de doença profissional, casos em que será 
considerada a última avaliação;
 IV - que sofrer penalidade disciplinar no período da avaliação, prevista 
na legislação em vigor;
 V - que faltarem ao trabalho por qualquer motivo;

VI - que não alcançarem à pontuação mínima definida em regulamento;
VII - que estiverem cedidos a outros órgãos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de maio de 2014.
193º da Independência e 126º da República.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I 
DAS GRATIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de maio de 2014.
193º da Independência e 126º da República

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

JALMIR SIMÕES DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

* Republicada por incorreção

PORTARIA N 406º, DE 17 DE JULHO DE 2014.

Exonera Vice Diretora de Escola Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância da Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E:
Art. 1° - Exonerar a pedido a Servidora GEIZA ALVES, matrícula nº6053, 

do cargo de Vice Diretora da Escola Municipal Maurício Fernandes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 
GABINETE DO PREFEITO, EM 17 DE JULHO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

*Republicada por incorreção

persista o empate, o Presidente decidirá.
§2º As decisões são consubstanciadas em Resoluções.
Art. 8º A reunião legalmente convocada é o único colegiado de deliberação 

para o exercício de competência do Conselho.
Art. 9º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário reunir-se-á uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo 
seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 10 A reunião do Conselho será convocada através de edital, assinado 
pelo Presidente ou por 1/3 dos seus membros com direito a voto, com antecedência de, 
no mínimo 05 (cinco) dias úteis, contendo a relação dos assuntos a serem tratados, 
local, data e horário da reunião, o qual será encaminhado a cada um dos membros do 
Colegiado.

Art. 11 As reuniões, a que se refere o presente artigo, deverão ser 
divulgadas em todas as comunidades do município, através dos veículos de 
comunicação disponíveis.

Art. 12 As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho terão caráter 
de sessões abertas, públicas, previamente anunciadas e as decisões serão tomadas 
por votação da maioria absoluta de seus membros.

Art. 13 O funcionamento e a organização do Conselho serão disciplinados 
pelo seu Regimento Interno, aprovado em reunião do colegiado.

Art.  14 A convocação para consti tuição do CMDS será de 
responsabilidade dos representantes da sociedade civil e do poder público municipal. 

Art. 15 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de julho de 2014.
193º da Independência e 126º da República

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal 

LEONARDO MEDEIROS DE PAULA
Secretário Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário

Republicada por incorreção

LEI Nº 1.432, DE 21 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre os Centros de Especialidades Odontológicas 
– CEO, cria a gratificação do CEO, GCEO e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são 

estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), classificados como Tipo Clínica Especializada/Ambulatório de 
Especialidades, com serviço especializado de Odontologia. 

Art. 2º Os Centros de Especialidades Odontológicas são centros 
especializados para realizar as seguintes atividades:

I – diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer 
bucal;

II – periodontia bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer 
bucal;

III – cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
IV – endodontia; e
V – atendimento a portadores de necessidades especiais.
Art. 3º Os centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) funcionarão 

em unidades de saúde do Município e deverão atender às seguintes condições:
I – ser referência para o próprio Município;
II – Ser Unidade de Saúde cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES).
§1º. Cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para 

procedimentos clínicos por no mínimo 40 horas semanais.
§2º. A carga horária dos profissionais odontólogos dos centros de 

Especialidades Odontológicas e dos Auxiliares de Saúde Bucal levará em conta o 
número de consultórios e profissionais disponibilizados:

a)Para 03 consultórios completos, com 03 ou mais cirurgiões dentista 
(120h carga/horária/semanal total dos cirurgiões dentistas);

b)Para 04 a 06 consultórios completos, com 04 ou mias cirurgiões dentista 
(160h carga/horária/semana total dos cirurgiões dentistas);

c)Para 07 consultórios completos, com 07 ou mais cirurgiões dentistas 
(280h carga/horária/semanal total dos cirurgiões dentistas). 

Art. 4º Fica criada a Gratificação do Centro de Especialidades 
Odontológicas – GCEO para os profissionais odontólogos dos Centros de 
Especialidades Odontológicas e para os Auxiliares de Saúde Bucal - ASBs, conforme 
anexo I, sendo:

I – nível Superior:
a)Profissionais Odontólogos em exercício no Centro de Especialidades 

FUNÇÃO GRATIFICADA QUANTIDADE SÍMBOLO VALOR (R$) 

Profissionais odontólogos 13 GC 8 900,00 

Auxiliares em Saúde Bucal 11 GC 9 200,00 
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PORTARIA Nº 515/2014-SEMA, de 01 de Agosto de 2014.
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei 
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que 
consta do Processo nº 835/14-SEMA:

RESOLVE: conceder a JOSÉ SEVERO DA SILVA, Matrícula 5821, 
Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio, 
pelo período de 03 (três) meses, à partir de 18 de Agosto de 2014 à 18 de Novembro de 
2014, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 
19 de Novembro de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 516/2014-SEMA, de 01 de Agosto de 2014.
 

 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei 
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que 
consta do Processo nº 813/14-SEMA:

RESOLVE: conceder a MARIA JOSÉ DE LIMA, Matrícula 6067, 
Professora de Geografia, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, 
Licença Prêmio, pelo período de 03 (três) meses, à partir de 18 de Agosto de 2014 à 18 
de Novembro de 2014, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as 
suas funções em 19 de Novembro de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 517/2014-SEMA, de 01 de Agosto de 2014.
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei 
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que 
consta do Processo nº 856/14-SEMA:

RESOLVE: conceder a MISMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Matrícula 5952, 
Professora, do Quadro de Pessoal do Magistério desta Prefeitura, Licença Prêmio, 
pelo período de 03 (três) meses, à partir de 18 de Agosto de 2014 à 18 de Novembro de 
2014, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 
19 de Novembro de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

 PORTARIA Nº 518/2014-SEMA, de 01 de Agosto de 2014.
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei 
Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que 
consta do Processo nº 674/14-SEMA:

RESOLVE: conceder a NILSE CAVALCANTE DA SILVA, Matrícula 4849, 
Supervisora, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio, pelo período de 
03 (três) meses, à partir de 18 de Agosto de 2014 à 18 de Novembro de 2014, de acordo 
com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 19 de 
Novembro de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 519/2014-A.P., de 04 de Agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o Estatuto do Servidor (a) do Município, em 
consonância com o que consta do Processo nº 866/14-SEMA:

 RESOLVE: exonerar a pedido, o servidor THIAGO ACCIOLY DE SOUZA, 
Matrícula 11417, Professor de Ciências, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, nos 
termos da legislação vigente que rege a matéria, retroagindo os seus efeitos à partir de 
28 de Julho de 2014.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 520/2014-A.P., de 05 de Agosto de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o Estatuto do Servidor (a) do Município, em 
consonância com o que consta do Processo nº 871/14-SEMA:

RESOLVE: exonerar a pedido, a servidora RENATA DUÓ DE OLIVEIRA, 
Matrícula 11160, Técnica em Enfermagem, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, nos 
termos da legislação vigente que rege a matéria, retroagindo os seus efeitos à partir de 
01 de Agosto de 2014.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N 407º, DE 17 DE JULHO DE 2014.

Nomeia Vice Diretora de Escola Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e em 
observância da Lei Complementar n° 050/2009, que dispõe sobre a reestruturação 
organizacional do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante,

R E S O L V E:
Art. 1° - Nomeia a senhora ANDREA NASCIMENTO DA SILVA BRITO, 

para o exercício do cargo de Vice Diretora da Escola Municipal Maurício Fernandes.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, GABINETE 
DO PREFEITO, EM 17 DE JULHO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

*Republicada por incorreção

PORTARIA Nº 433/2014-SEMA, de 08 de Julho de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a LUCINEIDE DE ALMEIDA, Matrícula 7203, de 
acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 15 (quinze) dias, de 12.06.2014 à 26.06.2014, devendo retornar as suas 
funções em 27 de Junho de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

*Republicada por incorreção.

Portaria nº 361/2014-GPSGA.

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande 
do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no inciso II, artigo 31 da Constituição Federal do 
Brasil;

Considerando a realização do Concurso Público Municipal nº 001/2011, 
para preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal;

 Considerando a ordem decrescente da listagem dos candidatos 
aprovados;

Considerando o disposto no inciso VII, do Art. 45, da Lei Orgânica 
Municipal,

R E S O L V E:
Nomear em caráter efetivo, ROCELLY DAYANE TEOTONIO DA CUNHA, 

aprovada no Concurso Público realizado em 28 de Agosto de 2011, para o cargo de 
PSICÓLOGO, sob o nº de inscrição 1101102111, para o nível inicial integrante do 
quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, 
conforme as disposições funcionais vigentes, para cumprir carga horária de 30 horas 
semanais.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e cumpre-se.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, em 18 de Junho de 2014.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

*Republicada por incorreção.

Portaria nº 367/2014-GPSGA.

 O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande 
do Norte, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no inciso II, artigo 31 da Constituição Federal do 
Brasil;

Considerando a realização do Concurso Público Municipal nº 001/2011, 
para preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal;

 Considerando a ordem decrescente da listagem dos candidatos 
aprovados;

Considerando o disposto no inciso VII, do Art. 45, da Lei Orgânica 
Municipal,

R E S O L V E:
Nomear em caráter efetivo, NATALYA LIMA DE VASCONCELOS, 

aprovada no Concurso Público Municipal realizado em 28 de Agosto de 2011, para o 
cargo de PSICÓLOGO, sob o nº de inscrição 1101101966, para o nível inicial integrante 
do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
Amarante, conforme as disposições funcionais vigentes, para cumprir carga horária de 
30 horas semanais.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e cumpre-se.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, em 20 de Junho de 2014.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

*Republicada por incorreção
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PORTARIA Nº 527/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

   RESOLVE: conceder a MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTOS, 
Matrícula 8292, de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento 
de Saúde, pelo período de 07 (sete) dias, de 08.07.2014 à 14.07.2014, devendo 
retornar as suas funções em 15 de Julho de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 528/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a ANA LÚCIA BELISÁRIO XAVIER, Matrícula 5294, 
de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 15 (quinze) dias, de 22.07.2014 à 05.08.2014, devendo retornar as suas 
funções em 06 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 529/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a CAMILA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, Matrícula 
11306, de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, 
pelo período de 15 (quinze) dias, de 21.07.2014 à 04.08.2014, devendo retornar as 
suas funções em 05 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 530/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a CLEÓPATRA DE PAIVA ALENCAR, Matrícula 
6894, de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, 
pelo período de 10 (dez) dias, de 29.07.2014 à 07.08.2014, devendo retornar as suas 
funções em 08 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 531/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a DAURI LIMA DO NASCIMENTO, Matrícula 12053, 
de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 01 (um) dia, de 15.07.2014 à 15.07.2014, devendo retornar as suas funções 
em 16 de Julho de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 532/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a PORFIRIA AVELINO PIMENTA, Matrícula 7113, de 
acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 02 (dois) dias, de 17.07.2014 à 18.07.2014, devendo retornar as suas 
funções em 19 de Julho de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 521/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a ANTONIO TOMAZ DE ALMEIDA, Matrícula 5862, 
de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 15 (quinze) dias, de 17.07.2014 à 31.07.2014, devendo retornar as suas 
funções em 01 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 522/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a FRANCINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
Matrícula 9151, de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento 
de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, de 25.07.2014 à 08.08.2014, devendo 
retornar as suas funções em 09 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 523/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a JOSIVAN SILVEIRA DE OLIVEIRA, Matrícula 
6024, de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, 
pelo período de 10 (dez) dias, de 22.07.2014 à 31.07.2014, devendo retornar as suas 
funções em 01 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 524/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a KATARINA NUNES PIMENTA, Matrícula 11349, 
de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 15 (quinze) dias, de 23.07.2014 à 06.08.2014, devendo retornar as suas 
funções em 07 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 525/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: conceder a ANATILDE VALCÁCIO DA SILVA, Matrícula 6072, 
de acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 15 (quinze) dias, de 17.07.2014 à 31.07.2014, devendo retornar as suas 
funções em 01 de Agosto de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 526/2014-SEMA, de 05 de Agosto de 2014.
  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei 
Complementar 72/99, em consonância com o Comunicado de Decisão da Comissão 
de Avaliação Médico Pericial deste Município:
RESOLVE: conceder a CELENICE DE ABREU FIGUEREDO, Matrícula 7443, de 
acordo com os requisitos acima citados, Licença para Tratamento de Saúde, pelo 
período de 07 (sete) dias, de 21.07.2014 à 27.07.2014, devendo retornar as suas 
funções em 28 de Julho de 2014.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

06  DE AGOSTO DE 2014
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2014

Após efetuar a análise, fica HOMOLOGADO nesta data, para os devidos fins e direitos, 
o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014, acatando sem ressalvas a 
conclusão final do Pregoeiro, após negociação de preços, e adjudicando a(s) 
proposta(s) vencedora(s) da Licitação acima mencionada ao(s) licitante(s): Adílio A. de 
Lima – ME, Valor total: R$ 468.000,00.

São Gonçalo do Amarante, 06 de agosto de 2014.
Miguel Rodrigues Teixeira 

Sec. Mun. de Administração e dos Recursos Humanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2014

Após efetuar a análise, fica HOMOLOGADO nesta data, para os devidos fins e direitos, 
o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014, acatando sem ressalvas a 
conclusão final do Pregoeiro, após negociação de preços, e adjudicando a(s) 
proposta(s) vencedora(s) da Licitação acima mencionada ao(s) licitante(s): 
COMERCIAL J.A. LTDA. – Valor: R$ 82.097,25; W. B. COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME – Valor: R$ 329.818,08; SINALARTE COMERCIO E SERVIÇOS E 
PAPELARIA LTDA – ME – Valor: R$ 20.811,50; ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA. – Valor: R$ 178.746,20; S. LIMA DOS SANTOS – ME – Valor: R$ 
61.038,20; LEONARDO COSTA DOS SANTOS – ME – Valor: R$ 129.397,50; Valor 
total contratado: R$ 801.908,73.

São Gonçalo do Amarante, 06 de agosto de 2014.
João Eider Furtado de Medeiros 

Secretário Chefe do Gabinete Civil

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2014

O Pregoeiro da PMSGA/RN torna público o julgamento final referente ao Pregão 
supracitado, após encerrados os prazos legais, conforme segue: Licitante vencedora: 
SNOL Metalúrgica Comércio e Serviços – ME: Valor total contratado: R$ 291.736,00. 
     

São Gonçalo do Amarante, 06 de agosto de 2014.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior.

Pregoeiro

RESULTADO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA N.º 003/2014

Segue o julgamento de propostas referente a licitação supra citada: IBIÚNA 
Empreendimentos e Construções Ltda. (Desclassificada pelo descumprimento do 
subitem 6.1, alínea “c” do Edital); Sociedade Professor HEITOR CARRILHO 
(Desclassificada pelo descumprimento do subitem 6.1, alíneas “b” e “c” e 6.3 alínea “a” 
do Edital; CONECT Construções e Serviços Ltda. (Classificada). Os autos estão com 
vista franqueada.

São Gonçalo do Amarante, 06 de agosto de 2014.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior.

Presidente da CPL/PMSGA.

EXTRATO  DE  CONTRATAÇÃO 

RETIFICADO

PROCESSO Nº: 479/2014

OBJETO: Prestação de  serviços de reboque de triciclos CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo  de Água e Esgoto- SAAE. CONTRATADO: A E Pinheiro  Câmara -ME   
VALOR ESTIMADO : R$ 300,00 
(trezentos reais)   FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Incisos II , da Lei n° 8.666/93 
e suas alterações posteriores. São Gonçalo   do Amarante/RN, 05 de agosto  de 2014.
    

        Afonso Cordeiro dos Santos
                Diretor presidente

06  DE AGOSTO DE 2014

SAAE
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