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LEI N" 1.432,D821DE MAIO DE20t4.

Disp6e sobre
Odontol6gicas

-

os

de

Centros

CEO, cria

a

Especialidades

gratificagfio do CEO,

GCEO e d6 outras provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN,
no uso de suas atribuig6es que lhe s6o conferidas por Lei,

FAZ SABER que

a Cdmara

Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Lo Os Centros de Especialidades

Odontol6gicas (CEOs)

s6o

estabelecimentos de saride registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saride (CNES), classificados como

Tipo Clinica Especializada/Ambulat6rio

de

Especialidades, com servigo especializado de Odontologia.

Art.2o Os Centros de Especialidades Odontol6gicas sdo centros especializados
para r ealizar as

se

guintes atividades

:

- diagn6stico bucal, com Cnfase no diagn6stico e detecaSo do cdncer bucal;
II - periodontia bucal, com Onfase no diagn6stico e detecaio do c6ncer bucal;
III - cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
IV - endodontia; e
V - atendimento a portadores de necessidades especiais.
Art. 3' Os centros de Especialidades Odontol6gicas (CEOs) funcionarEo em

I

unidades de saride do Municipio e deverSo atender ds seguintes condigdes:

- ser refer6ncia para o pr6prio Municipio;
II - Ser Unidade de Saride cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos
I

de Sairde (CNES).

S1". Cada um dos consult6rios odontol6gicos deve ser utilizado

paru

procedimentos clinicos por no minimo 40 horas semanais.
S2".

A

Odontol6gicas

cargahor6ria dos profissionais odont6logos dos centros de Especialidades

e dos Auxiliares de Satde Bucal levar6 em conta o

consult6rios e profissionais

disponibilizados'

a) Para 03 consult6rios
car galhoriria/semanal

completos, com 03 ou
total dos cirurgides

I

nirmero

de

RlO GRANDE DO NORTE
PREFETTURA MUNTCTPAL DE SAO GONCATO DO AMARANTE

Centro Administrativo - Rua Alexandre Cavalcanti,

s/n

-

RN

cen s9.290-ooo - cNPJ/MF Ne

08.079.40210001-35

b) Para 04 a 06 consult6rios
(

c)

1

completos, com 04 ou mias cirurgi6es dentista

60h car galhoriria/semana total

do s

cirurgiSes dentistas)

;

Para 07 consult6rios completos, com 07 ou mais cirurgiOes dentistas (280h
car galhorfiria/semanal

total dos cirurgi6es dentistas).

Art. 4" Fica criada a Gratificaqdo do Centro de Especialidades Odontol6gicas

-

GCEO para os profissionais odont6logos dos Centros de Especialidades Odontol6gicas

Auxiliares de Saride Bucal - ASBs, conforme anexo I, sendo:

e para os

I

- nivel Superior:

a)

Profissionais Odont6logos em exercicio no Centro de Especialidades

Odontol6gicas no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

II

-

nivel m6dio:

a)

Profissionais auxiliares em Saride Bucal - ASBs em exercicio no Centro

de Especialidades Odontol6gicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Art.

I

5" N6o farS jus a Gratificagdo ora instituida o servidor:

- em gozo de licenga-prOmio;

II

- licengas e outros afastamentos;

III - em licenga para tratamento de satde, com duragSo igual ou superior a
dezesseis dias, exceto nos casos de servidores acidentados no exercicio de suas
atribuig6es ou acometidos de doenga profissional, casos em que ser6 considerada a

irltima avaliagSo;

IV -

que sofrer penalidade disciplinar no periodo da avaliagdo, prevista
legislagdo em vigor;
V - que faltarem ao trabalho por qualquer motivo;

VI - que n6o alcangarem d pontuagio minima definida

VII

em regulamento;

- que estiverem cedidos a outros 6rg6os.

Art. 6'Esta Lei entra em vigor na datada

sua publicagSo.

56o Gongalo do Amaranle/RN, 2) de maio de 2014.

JAIME CA

JALMIR SI
Secretario M

SANTOS

D

na

RIO GRANDE DO NORTE
PREFETTURA MUNTCTPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Centro Administrativo - Rua Alexandre Cavalcanti,

s/n

-

RN

cee s9.290-ooo - cNPJ/MF Ne

08.079.402/0001-3s

ANEXO

I

DAS GRATIF'ICAQOES COMPLEMENTARES

FUNCAO

QUANTIDADE

SiMBOLO VALOR (R$)

GRATIFICADA
Profissionais

13

GC8

900,00

1l

GC9

200,00

odont6logos

Auxiliares em
Saride Bucal

S5o Gongalo do Amarante/RN, 21 de maio de 2014.
193" da Independ6ncia e 126o da Repriblica

JAIME CALA
Prefeito Municipal

JALMIR SIM
Secret6rio Mu

SANTOS
Amarante/RN
do

Oflclal

Jorn al

lnstituido pela Lei Municipalno 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ruuutclpto oe sAo coNqALo D0 AMARANTE
D0 A[fif;RA]S#8r06 DE
ao desenvolvimento rural local sustentavel, estimulando e apoiando por meio de
convdnios, parcerias e financiamentos estabelecidos com 6rgeos gestoles, entidades
e instituig6es p0blicas ou privadas para fortalecer o controle e a participag6o social na

LEI N'1.438, DE 23 DE JULHO DE 2014.

lnstitui

o Conselho Municipal de

Sustent6vel e Solid6rio

0

PREFE|To MUNtctpAL DE

e

Desenvolvimento Rural

dd ouRas provid6ncias.

sAo GoN9ALo D0

AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuigdes que lhe s6o conferidas por Lei,

FM SABER quea Cdmara Municipal aprovou eu sanciono

a

seguinte Lei:

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1o lnstitui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentdvel e Soliddrjo, que tem o papel de buscar a discuss6o, deliberag6o e
integraqdo das politicas p0blicas de desenvolvimento rural, de economia solid6ria e de
seguranga alimentare nutricional a nivel municipal.

Par6grafo 0nico. Para consecugio dos seus objetivos o Conselho
realizarba articulag6o, a discuss6o, a analise, o acompanhamento, a avaliagSo e a
divulgagSo das politicas pilblicas de desenvolvimenlo, os projetos de interesses
econdmicos, sociais e ambientais das organizagdes sociais e/ou produtivas voltadas
ao desenvolvimento local sustentdvel, estimulando e apoiando por meio de conv6nios,

parcerias e financiamentos estabelecidos com 6rg6os gestores, entidades e
instituiqoes ptblicas ou privadas para fortalecer o controle e a participagSo social na
Politica Municipal de Desenvolvimento Local.

l

cRpltur-o
ons cotrlprfttctRs
Art. 20 56o compet6ncias principais do Conselho Municipal
Desenvolvimento Rural Sustent6vel e Soliddrio,
l.Buscar a integragdo, o acompanhamento

de

e

avaliagSo das politicas
priblicas de desenvolvimento rural, seguranga alimentar e nutricional e
assessoramento t6cnico e gerencial a nivel municipal;
ll.Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as
politicas ptblicas de desenvolvimento rural e seguranga alimentar e nutricional a nivel
municipal;
lll.Promover e divulgar Projetos de interesse social, econdmico, soliddrio e
ambiental no municipio;
lVlnformar sobre processos de seleq6es adotados em manifestag6es de
interesses apresentadas pelas organizag6es sociais elou produtivas em concon6ncia
priblica;

V.Receber, analisar e emitir parecer, sobre a elegibilidade das
organizapes sociais e/ou produtivas, mediante apresentagao de manifestaq6es de
inleresses relativos a projetos de desenvolvimento local;
Vl.Acompanhar e avaliar a implantagSo dos investimentos financiados
com recursos oriundos de iniciativa priblica ou privada;

Vll.Discutir a relevdncia das agoes e investimentos como beneficio e
fortalecimento d inclus6o social para o desenvolvimento local sustentdvel;
Vlll.Monitorar, supervisionar e acompanhar a implementagEo dos
investimentos aprovados em seleg6es piblicas (e privadas), relativos a obras e
servigos financiados em parceria com 6196os gestores e/ou enlidades financeiras, em
conjunto com outros atores sociais de acompanhamento;
lX.Pafiicipar de avaliagdes e acompanhamento dos investimentos junlo
As entidades executoras respons6veis pelas iniciativas de apoio ao desenvolvimento
local;

X.Participare incentivara participa96o dos atores locais em programas de
capacitaEio e eventos organizados e oferecidos pelas entidades parceiras de apoio ao
desenvolvimento local ;
Xl.Atticular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados
Tenitoriais no sentido de viabilizar a integragdo dos programas e projetos que visem o
desenvolvimento local e regional.
Par6grafo fnico. Para consecuqSo dos seus objetivos o Conselho

realizarlaarliculag6o,adiscussdo,aan6lise,oacompanhamento,aavaliaq5oea
divulgagSo das politicas p0blicas de desenvolvimento rural, os projetos de interesses

econ6micos, sociais e ambientais das organizagoes sociais eiou produtivas voltadas

Politica I/unicipal de Desenvolvimento Rural Local.
CAPITULO III

DAC0MPOStqAo
Art. 30 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenl6vel e
Soliddrio ser6 composto pelos seguintes representantes, nomeados por ato do Chefe
do Poder Executivo Municipal:
l.De no minimo 04 (quatro) e no mdximo de 10 (dez) organiza@es
representativas dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar e pescadores

artesanais, povos e comunidades tradicionars do municipio, que tenham sido
constituidas h6 pelo menos 02 (dois) anos e esteja em situagSo regular;
ll.De um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um do
Sindicato dos Trabalhadores naAgricultura Familiar;
lll.De um representante de organiza96o n6onovernamental que aiue com
o desenvolvimento s6cio ambiental, existente no municipio;
lVDe um representante das lnstituig0es Religiosas;
VDe um representantedo Poder Executivo Municipal;
Vl.De um representante local do Govemodo Estado;
$10 A constituiqSo do CMDS tem obrigatoriedade de garantir em sua
composiq6o 30% de representagSo de mulheres ejovens.
$20 A constituigSo do CMDS em municipio que existam comunidades
tradicionais, indigenas ou quilombolas 6 obrigat6rio garantir sua representageo neste
Conselho.
$30 o n[mero de participantes do Conselho n5o dever6 ser inferior a 09
(nove) e nem superior a 15 (quinze), sendo garantida a participagSo de 80% da
sociedade civil e 20% do poder p0blico.
S4o os representanles das organizagdes sociais e/ou produtiva do
Municipio serSo eleilos emAssembleia Geral de suas representa96es.
$50 0s representanles dos orgSos p0blicos estaduais e federais, em
excegSo o representante local do Govemo do Estado, conforme oArt. 30, Vl, a titulo de
assessoramento, participarao do Conselho somente com direilo a voz, ndo sendo
permitida sua participaEio, com voto, em processo deliberativo.
$6oAindicag5o dos representantes das organizaqdes sociais e produtivas

serd feita atravds da apresentag6o da Ata de eleiqio dos mesmos. Para os
representantes das demais entidades que comporao o Conselho, a indicagio serd
comprovada atrav6s de oficio da sua respectiva instituigao.
Art. 5o A Diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustent6vel e Solid6rio serA composta pelos seguintes representantes; Presidente,
Secretdno e Tesoureiro.
$10 0 quadro diretivo do Conselho serd eleito na primeira reuni6o, com a
presenga da maioria absoluta de seus membros com direito a voto. A Presidencia do
Conselho poder6 ser exercida porqualquerum dos seus membros com direito a voto.
$20 os representantes do Conselho ser6o indicados pelas respectivas
instituigdes is quais est6o vinculados.
$30 as fungoes de membro do Conselho ndo s6o remuneradas sob
qualquerforma, sendo seu exercicio considerado servigo publico relevante.
$40A coordenagio do conselho serd o representante dos lrabalhadores e
habalhadoras rurais ou da agriculturafamiliar, eleito entre os membros do conselho.
CAPITULO IV
DrsPoslQ0Es GERAIS
Art. 6o O tempo de mandato dos membros do Conselho ser6 de 02 (dois)
anos, podendo ser reconduzido pormais um mandato.
Par6grafo lnico. 0 membro do Conselho que, sem motivo justi{icado,
deixar de comparecer a 03 (tr6s) reuni6es mnsecutivas ou 06 (seis) intercaladas no
periodo de 01 (um) ano, perder6 o mandalo, sendo o fato comunicado ao 6196o ou
entidade que o mesmo representa, para escolha da nova representagdo.
Art. 7o As reunioes plen6rias do Conselho instalam-se com a presenga
minima de 2/3 (dois tergos) de seus membros, que delibera16o pela maioria absoluta
dos votos presentes na primeira convocaqSo, ou com um minimo de 14 (um terqo) nas
convocag6es seguintes.
$10 Cada membro tem direito a 0'l (um) voto secreto, e em caso de
empate, caber6 uma vota@o em segunda convocagao na mesma a reuniao. Caso
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persisla o empate, o Presidente decidirA.
S20As decis0es sao consubstanciadas em Resolug6es.
Art, S0AreuniSo legalmente convocada 6 o rinico colegiado de deliberagEo
para o exerciciode compet6ncia do Conselho.

Art. 9o 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentdvel e
Solid6rio reunir-sei uma vez porm6s e, extraordinariamente, quando convocado pelo
seu Presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros.

Art. l0Areunido do Conselho serA convocada atmv6s de edital, assinado
pelo Presidenteou por 1/3 dos seus membros com direilo a voto, com anteced0ncia de,

S5o Gongalo do Amarante/RN

0dontoldgicas no valorde R$ 900,00 (novecentos reais).

ll- nivel m6dio:
a)Profissionais auxiliares em Sa0de Bucal - ASBs em exercicio no
Cenko de Especialidades 0dontol6gicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Art.50 Nio far6 jus a Gratificagio ora instituida o servidor:
em gozo de licenga-pr6mio;
ll - licenqas e outros afastamentos;
lll - em licenga para tratamento de sa0de, com duraq6o igual ou
|-

no minimo 05 (cinco) dias 0teis, contendo a relagio dos assuntos a serem tratados,
local, data e hor6rio da reuni5o, o qual ser6 encaminhado a cada um dos membros do

superior a dezesseis dias, exceto nos casos de servidores acidentados no exercicio
de suas atribuigoes ou acometidos de doenqa profissional, casos em que serA

Colegiado.

considerada a fltima avaliagSo;
lV - que solrer penalidade disciplinar no periodo da avaliagdo, prevista

Art.11 As reunides, a que se refere o presente artigo, deverio ser
divulgadas em todas as comunidades do municipio, atrav6s dos veiculos de
comunicaqSo disponiveis.

Art. 12 As reunioes ordin6rias e extraordindrias do Conselho terao carater
de sessdes abertas, prlblicas, previamente anunciadas e as decis6es serSo tomadas
por votagEo da maioria absoluta de seus membros.
Art. 13 0 funcionamento e a organizagSo do Conselho serdo disciplinados
peloseu Regimento lnterno, aprovado em reuni6o do colegiado.
Art. 14 A convocagao para constituigao do CMOS serd de
responsabilidadedos representantes da sociedade civil e do poderp{blico municipal.
Art. '1 5 Esta lei entrar6 em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as

na legislagio em vigor;
V - que faltarem ao trabalho por qualquer motivo;
Vl - que nao alcangarem a pontuagao minima definida em regulamento;

Vll - que estiverem cedidos a outros 6rg5os.
Art, 6o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicageo.

Sio Gongalo
'1930

disposiqOesem contrdrio.

do Amarante/RN, 21 de maio de 2014.

da lndependdncia e 1 260 da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

S5o Gongalo do Amarante/RN, 23 de julho de 2014.
1930 da lndepend6ncia e 126o da Rep0blica

JALMIR $MOES DACOSTA
Secretdrio Municipal de Satde

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO
DAS GRAT|FTCA9oTS

LEONARDO MEDEIROS DE PAULA
Secretdrio Municipal de Agropecudria e Desenvolvimento Ag16rio
Republicada porinconeqSo
LEt N.1.432, DE

2l

DE MAto DE 2014.
Dispde sobre os Cenkos de Especialidades Odontol6gicas
- CEO, cria a gratificag6o do CEO, GCEO e dd outras
provid6ncias.

Prolisionais odont6logos

13

GC8

900,00

Auxiliares em Satde Bucal

11

GC9

200,00

56o Gonplo doAmarantelRN,2l de maio de 2014.
193o da lndepend6ncia e 1260 da Repiblica

0s

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito Municipal de S6o Gonqalo do Amaranle/RN

especializados para realizar asseguintes atividades:
| - diagn6stico bucal, com 6nfase no diagn6stico e detecAao do cAncer

JALMIR SIMOES DA COSTA
Secret6rio Municipal de Sa[de

bucal;
ll

-

periodontia bucal, com Onfase no diagn6stico e detecaSo do cAncer

bucal;

VALoR (R$)

QUANTIDADE

Centros de Especialidades Odontol6gicas (CEOs) s6o
estabelecimentos de saide registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Sa0de (CNES), classificados como Tipo Cllnica Especializada/Ambulat6rio de
Especialidades, com servipespecializadode0dontologia.
Art. 20 0s Centros de Especialidades Odontol6gicas sao centros
1o

SIMBOLO

FUNEAO GRATIFICADA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN, NO
uso de suas atribui@es que lhe sio conferidas por Lei,
FM SABER que aCimara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art.

I

COUprrUrutRnes

t Republicada

por inconeq6o

lll -cirurgia oral menordos tecidos moles e duros;

lV- endodontia; e
portadores de necessidades especiais.
Art. 30 Os centros de Especialidades Odontologicas (CE0s) funcionarSo
em unidades desaride do Municipio e deverSo atenderis seguintes condiq6es:
| -ser refer6ncia para o pr6prio Municipio;
ll Ser Unidade de Saride cadastrada no Cadastro Nacional de

V-atendimento

-

Estabelecimentos de Sa0de (CNES).
para
$10. Cada um dos consult6rios odontol6gicos deve ser ulilizado
procedimentos clinims por no minimo 40 horas semanais.
S2o. A carga hordria dos profissionais odont6logos dos centros de
Especialidades Odontol6gicas e dos Auxiliares de Sa0de Bucal levard em conta o
nImero de consultorios e profissionais d isponibilizados:
a)Para 03 consult6rios mmpletos, com 03 ou mais cirurgi6es dentista
(1

20h carga/troraria/semanal total dos cirurgi6es dentistas);
b)Para 04 a 06 consult6rios completos, com M ou mias cirurgi6es dentista

(1

60h carga/horirialsemana total dos cirurgi6es dentistas);

c)Para 07 consultdtios completos, com 07 ou mais cirurgi6es dentistas
(280h carga/tro16ria/semanal total dos cirurgi6es dentistas).

Art. 40 Fica criada a GratiUcagao do Centro de Especialidades
GCE0 para os prolissionais odont6logos dos Centros de

0dontol6gicas

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

a

-

Exonera Vice Diretora de Escola Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONEALO DO AMARANTBRN, NO
uso de suas atribuigdes legais, estabelecidas na Lei Orgdnica do Municipio, e em
observ6ncia da Lei Complementar n' 050/2009, que disp6e sobre a reestruturaqao
organizacional do Poder Executivodo Municipio de Sio GongalodoAmarante,

RESOLVE:
Art. 1' - Exonerar a pedido a Servidora GEIZAALVES, matricula n06053,
do cargo de Vice Diretora da Escola Municipal Mauricio Fernandes.
Art.2'- Esta Portaria entra em vigorna data da sua publicag6o.

A(3o- Revogam-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 17 DE JULHO DE 2014.
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Especialidades Odontol6gicas e para os Auxiliares de Sa0de Bucal -ASBs, conforme
anexo l, sendo:

l-

nivel Superior:
a)Profssionais Odontologos em exercicio no Centro de Especialidades

as disposig6es em contr6no.

'Republicada por incorreqdo

06
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Sdo Gongalo do Amarante/RN
P0RTARIA N"

PORTARIAN 407', DE 17 DE JULHO DE 2014.
Nomeia Vice Diretora de Escola Municipal.

0 eREFEITo MUNlctpAL DE sAo GoNQALo D0 AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuiqOes legais, estabelecidas na Lei OrgAnica do Municipio, e em
observAncia da Lei Complementar n' 050/2009, que dispoe sobre a reestruluragio
organizacional do Poder Executivo do Municipio de Sdo Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
Art.

1'-

Nomeia a senhora ANDREA NASCIMENTO DA SILVA BR|T0,
para o exercicio docargo de Vice Diretora da Escola Municipal Mauricio Femandes.
Art.2" Esta Portaria entra em vigorna data da sua publicagSo.
Art.3o- Revogam-se as disposigdes em conkdrio.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN. GABINETE
DO PREFEITO, EM 17 OE JULHO OE2014.
JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
'Republicada por inconeg6o
de 08 de Julho de20'14.

P0RTAR|AN"433/201&SEMA,

o

SECRETARIO MUN|CIPAL DE ADMINISTMQA0, no qso de suas

atribuig6es legais, e tendo em vista o que disp6e o Artigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em conson6ncia com o Comunicado de DecisSo da ComrssSo
deAvaliacSo M6dico Pericial deste Municioio:

,

RESOIVE: CONCEdET A LUCINEIDE DE ALMEIDA, MAITiCUIA 7203, dE
acordo com os requisitos acima citados, Licenqa para Tratamento de Saide, pelo
periodo de 15 (quinze) dias, de 12.06.2014 a 26.06.2014, devendo relomaras suas
fungoes em 27 de Junho de 201 4.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTMSAO
-Republicada

por inconegSo.

Portaria no36,l/201+GPSGA.

0 Prefeito Municipal de 56o GonEalo doAmarante, Estado do Rio Grande
do Nofle, no uso de suas atribuiE6es legais,
Considerando o disposto no inciso ll, a(igo 31 da Constitui96o Federal do
Brasil;
Considerando arcalizagSo do Concurso P0blico Municipal no 001/2011,
para preenchimento devagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal;
Considerando

a ordem decrescente da listagem dos

o disposto no inciso Vll, do Art. 45, da Lei

Orgdnica

Municipal,

RESOLVE:
Nomear em cardter efetivo, R0CELLY DAYANE TE0T0Nl0 DA CUNHA,
aprovgda no Concurso P0blico realizado em 28 de Agosto de 2011, para o cargo de
PS|COLOGO, sob o no de inscriQ6o'1101102111, para o nivel inicial integrante do
quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Sio Gongalo do Amarante,
conforme as disposigoes funcionais vigentes, para cumprir carga hor6ria de 30 horas
semanals.
Esta portaria entra em vigorna data de sua publica96o.
D6-se Ci0ncia, Registre-se, Publiqu+se e cumpre-se.
Prefeitura Municipal de Sdo Gongalo do Amarante/RN, em 1 8 de Junho de 2014.
Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
-Republicada
Portaria

4-GPSGA.

0 Prefeito Municipal de S5o Gonqalo doAmarante, Estado do Rio Grande
do Norle. no uso de suas atribuic6es leoais.
Considerando o diipostoio inciso ll, artigo 31 da Constrtuigdo Federal do
Brasil;
Considerando a realizaqSo do Concurso Ptiblico Municipal no 001i2011,
para preenchimento de vagas no quailro de pessoal da Prefeitura Municipal;

'

Consideranilo

'

a ordem decrescente da listagem dos

o SEoRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, no uso de suas
atribuig6es legais, e tendo em vista o que dispOe o Artigo 20 e Par6grafos da Lei
Complementar n0 41/05. Publicagio em Julho de 2005, em consondncia com o que
consta do Processo no 835/14-SEMA:
RESOLVE: CONCEdET A JOSE SEVERO DA SILVA, MAK|CUIA 582.I,
Professora, do Quadro de Pessoal do Magist6rio desta Prefeitura, Licenga Pr6mio,
pelo periodo de 03 (tres) meses, e partir de 1 8 de Agosto de 2014 d 1 8 de Novembro de
2014, de acordo com os requisilos acima citados, devendo retornar as suas fungoes em
19 de Novembro de 20'14,

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
P0RTARIA

No 51

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, no uso de suas
atribuigdes legais, e tendo em vista o que disp6e o Artigo P e Par6grafos da Lei
Complementar no 41/05. PublicagSo em Julho de 2005, em consonincia com o que
consta do Processo n0 8'13/14-SEMA:
RESOLVE: conceder a MARIA JOSE DE LIMA, Matricula 6067,
Professora de Geografia, do Quadro de Pessoal do Magistdrio desta Prefeitura,
Licenga Pr6mio, pelo periodo de 03 (tr6s) meses, i partir de I I de Agosto de 2014 it 1 8
de Novembro de 201 4, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retomar as
suas fung6es em 1 9 de Novembro de 201 4.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTMQAO
PORTARIA N0 517/2016SEMA, de 0'l de Agosto de 2014.

O SECRETARO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, NO USO dE SUAS
atribuig6es legais, e tendo em vista o que dispoe o Artigo 2o e Pardgrafos da Lei
Complementar n0 41/05. Publicagdo em Julho de 2005, em consondncia com o que
consta do Processo n'856/14-SEMA:
RESOLVE: conceder a MISMATEIXEIM DE OLIVEIM, Matricula 5952,
Professora, do Quadro de Pessoal do Magist6rio desta Prefeitura, Licenqa Pr6mio,
pelo periodo de 03 (tr6s) meses, i partir de 1 8 deAgosto de 201 4 d 'l I de Novembro de
201 4, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retomar as suas fungoes em
1 9de Novembrode 2014.

.

Mayara Nalanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUN ICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
PORTARIAN" 51812014SEMA, de 01 deAgosto de 2014.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, no uso de suas
atribuiEdes legais, e tendo em vista o que dispde o Artigo 2o e Pardgrafos da Lei
Complementar no 41/05. Publicaqdo em Julho de 2005, em consonincia com o que
consta do Processo n0674/14-SEMA:
RES0LVE: conceder a NILSE CAVALCANTE DA SILVA, Matricula 4849,
Supervisora, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licenga Pr6mio, pelo periodo de
03 (tr6s) meses, A partir de 1 8 deAgosto de 2014 d 1 8 de Novembro de 2014, de acordo
com os requisitos acima citado5, devendo retomar as suas fung6es em 19 de
Novembro de 2014.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMARANTE, NO USO
de suas atribuig6es legais, e tendo em vista o Estatutodo Servidor (a) do Municipio, em
consondncia com o que consta do Processo no 866/'14-SEMA:
RESOLVE: exonerar a pedido, o servidorTHlAGOACClOLY DE SOUZA,
Matricula 1'1417. Professor de Ci6ncras, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, nos
termos da legislag6o vigente que rege a mal6ria, retroagindo os seus efeitos d partir de
28 de Julho de 201 4.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

candidatos

aprovados;
Considerando o disposto no inciso

6/201 4-SEMA, de 01 deAgosto de 2014.

PORTARIA N'519/201&A.P., de 04deAgosto de 2014.

por incone96o.

no 3671201

5/2014-SEMA, de 01 deAgosto de 20'l 4.

candidatos

aprovados;
Considerando

51

Vll, do Art. 45, da Lei

Orgdnica

Municipal,

RESOLVE:
Nomear em car6ter efetivo, NATALYA LIMA DE VASCONCELOS,
aprovada no Cpncurso Priblico Municipal realizado em 28 de Agosto de 2011, para o
cargo de PSICOLOGO, sob o node inscrigSo 1'101101 966, para ohivel inicial integrante
do quadro permanente de pessoal dd Prefeitura Municipal de Sdo Gongalo do
Amaiante, ci:nforme as disposigoes funcionais vigentes, para cumprir carga ho16ria de
30 horas semanais.
Esta portaria entra em vigorna data de sua publicagao.
D6-se Ci6ncia, Registre-se, Publique-se e cumpre-se.
Prefeitura Municipal de 56o Gongalo do Amarante/RN, em 20 de Junho de 2014.

.

PORTARIAN" 520/201&A.P., de 05deAgosto de 2014.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO D0 AMARANTE, no uso

de suas atribuigoes legais, e tendo em vista o Estatutodo Servidor (a) do Municipio, em
conson6ncia com o que consta do Processo n0 871 /14-SEMA:
RESoLVE: exonerar a pedido, a servidora RENATA DUO DE OLIVEIRA,
lllatricula 11 1 60, T6cnica em Enfermagem, do Quadrode Pessoal desta Prefeitura, nos
termos da legislagSo vigente que rege a mat6ria, retroagindo os seus efeitos ir partir de
01 deAqosto de 2014.

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Calado Pereira dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
*Republicada por
inconeqSo

Mayara Natanna Argemiro da Silva

SECRETARh MUNICIPAL ADJIJNTA DE ADMINISTRAQAO

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
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PORTARIA N" 52,l/201&SEMA, de 05 de Agosto de 2014.

o

SECRETARIo MUNtctpAL DE ADM|N|STRAQAo, no uso de suas

atribuigoes legais, e tendo em vista o que dispde o Afigo 78 e Pardgrafo Unico, da Lei

Complemenlar 72199, em consonAncia com o Comunicado de Decis6o da Comiss6o
deAvaliagao Mddico Pericial deste Municipio:
RESOLVE: conceder a ANTONIO TOMM DE ALMEIDA, Matricula 5862,
de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tratamento de Saide, pelo
periodo de 15 (quinze) dias, de 17.07.2014 a 31.07.2014, devendo retornar as suas
funqoes em 01 deAgosto de 2014.

.

Mayara Nalanna kgemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMIN ISTRAQAO
PORTARIA N'522/201&SEMA, de 05 de Agosto de 2014.

O SECRETARIO MUNIC|PAL DE ADM|N|STRAQAo, no uso de suas
atribuigoes legais, e tendo em vista o que dispoe o Artigo 78 e Pardgrafo Unico, da Lei

Complementar 72199, em consonAncia com o Comunicado de Decisdo da Comiss6o
deAvaliagSo M6dico Pericial deste Municipio:

RES0LVE: conceder

a

FRANCINEIDE R|BE|RO DE 0LIVE|RA,

Makicula 91 51, de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tratamento
de Sa0de, pelo periodo de '15 (quinze) dias, de 25,07.20'14 d 08.08.2014, devendo
retomaras suas fungoes em 09 deAgosto de 201 4.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva

SEcRETARTA MUNTCTPAL ADJUNTA DE ADMTNTSTRAQAo

PORTARIAN" 523/201&SE[iA, de 05 deAgosto de 2014.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM|N|STMQA0, no uso de suas
atribuiqOes legais, e tendo em vista o que dispoe o Artigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei

Complementar 72199, em consonAncia com o Comunicado de DecisSo da Comiss6o
deAvalia96o M6dico Pericial deste Municipio:
RESOLVE: conceder a JOSIVAN SILVEIRA DE 0LlVElM, Matricula
6024, de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tratamento de Sa0de,
pelo periodo de 10 (dez) dias, de 22 .07 .2U4 e31.07.2014, devendo retomar as suas
fu ngoes em 0'l deAgosto de 2014.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
PORTARIAN0 521/201&SE[{A, de 05 deAgosto de 20,l4.

o

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTMQAO, no uso de suas

atribuigOes legais, e tendo em vista o que dispoe o Artigo 78 e Par6grafo 0nico, da Lei

Complementar 7299, em consonancia com o Comunicado de Decisdo da ComissSo
deAvaliagSo M6dico Pericial deste Munic[pio:
RESOLVE: conceder a MTARINA NUNES PIMENTA, Makicula 11349,
de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tratamento de Saode, pelo
periodo de 15 (quinze) dias, de 23.07.2014 a 06.08.2014, devendo retomar as suas
funqoes em 07 deAgosto de 2014.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRA9AO
PORTARIA No 525/201&SEMA, de 05 de Agosto de 2014.

o

SECRETARIO MUN|C|PAL DE ADMIN|STMQA0, no uso de suas

atribuigoes legais, e tendo em vista o que disp6e oArtigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei

Complementar 72199, em mnsonAncia com o Comunicado de DecisEo da ComissSo
deAvaliagio M6dico Pericial deste Municipio:
RESOLVE: conceder aANATILDE VALCACIO DASILVA, Matricula 6072,
de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tralamento de Sa0de, pelo
per[odo de 15 (quinze) dias, de 17.07.2014 e31.07.2014, devendo retomar as suas
fu ngoes em 01 deAgosto de 201 4.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTMQAO
P0RTARIAN" 526/201&SEMA, de05 deAgosto de 2014.

o

SECRETARO MUNICIPAL DE ADM|NISTMQAo, no uso de suas akibuig6es
legais, e tendo em vista o que disp6e o &tigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei
Complementar 7?99, em conson6ncia com o Comunicado de Decisio da Comissio
deAvaliagao M6dico Pericial deste Municipio:
RESOLVE: conceder a CELENICE DE ABREU FIGUEREDO, Matricula 7443, de
acordo com os requisitos acima citados, Licenqa para Tratamento de Sa0de, pelo
perlodo de 07 (sete) dias, de21.07.2014 ir27.07.2014, devendo retomar as suas
fungoes em 28 de Julho de 2014.

.
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DE AGOSTO DE 2014

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO

Sio Gongalo

do Amarante/RN

PORTARIAN"527/201#SEMA, de 05 deAgosto de 2014.

o

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAo, no uso de suas

atribuigOes legais, e tendo em vista o que dispOe o Artigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em consondncia mm o Comunicado de DecisSo da ComissSo

deAvaliagio M6dico Pericial deste Municipio:
RES0LVE: conceder a MARIA D0 SOCORRO OL|VE|M SANTOS,
Matricula 8292, de acordo com os requisitos acima citados, Licenqa para Tratamento
14.07.2014, devendo
de Saide, pelo periodo de 07 (sete) dias, de 08.07.2014
retornar as suas fung6es em 1 5 de Julho de 201 4.

i

.

Mayara Natanna Argemiro da Sllva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO

P0RTARIAt{'528/2014-SEMA, de 05 deAgosto de 2014,

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAo, no uso de suas
atribuig6es legais, e tendo em vista o que disp6e o Artigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em consondncia com o Comunicado de DecisSo da ComissSo
deAvaliagdo M6dico Pericial deste Municipio:
RES0LVE: conceder a ANA LUCIA BELISARI0 XAVIER, Makicula 5294,
de acordo com os requisitos acima citados, Licenga para Tratamento de Saude, pelo
periodo de 15 (quinze) dias, de 22.07.20'14 a 05.08.2014, devendo retornar as suas
fungoes em 06 deAgostode 20'14.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTMqAO
P0RTARIA N" 52912014-SEMA, de 05 deAgosto de 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTMQAO, no uso de suas
atribuig6es legais, e tendo em vista o que dispoe o Afigo 78 e Par6grafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em conson6ncia com o Comunicado de Decisio da Comissio
deAvaliagdo M6dico Pericial deste Municipio:
RES0LVE: conceder a CAMILA MARIA NUNES DE 0LlVElRA, Matricula
11306, de acordo com os requisitos adma citados, Licenga para Tratamento de Saide,
pelo periodo de 15 (quinze) dias, de 21.07.2014 a 04.08.2014, devendo retornaras
suas funqoes em 05 deAgosto de 2014.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTM9Ao
P0RTARIAN" 530i2014-SEMA, de 05 deAgosto de 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTMQAo, no uso de suas
atribuiq6es legais, e tendo em vista o que disp0e oArtigo 78 e Fa169rafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em consonAncia com o Comunicado de Decis6o da Comissdo
de Avaliag6o Mddico Pericialdeste Municipio:
RESOLVE: conceder a CLEoPATM DE PAIVA ALENCAR, Matricula
6894, de acordo com os requisitos acima citados, Licenqa para Tratamento de Satide,
pelo periodo de 10 (dez) dias, de 29 ,07 .2U4 e 07.08.20'14, devendo relomar as suas
fung6es em 08 deAgosto de 2014.

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva

SECRETARh MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
PORTARIAN" 531/201&SEMA, de 05 deAgosto de 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, no uso de suas
atribuiq6es legais, e tendo em vista o que disp6e o Artigo 78 e Pardgrafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em consonAncia com o Comunicado de Decisdo da Comissdo
deAvaliagSo Medico Pericial deste Municipio:
RES0LVE: concedera DAURI LIMAD0 NASCIMENT0, Matricula 12053,
de acordo com os requisitos acima citados, Licenqa para Tratamento de Sa0de, pelo
periodo de 01 (um) dia, de 1 5,07.2014 15.07 .2014,devendo retomar as suas fungdes

i

em 1 6 de Julho de 201 4,

.

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AOMINISTRAQAO
PORTARIANo 5321201&SEMA, de 05 deAgosto de 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTMQAo, no uso de suas
atribuig6es legais, e tendo em vista o que disp6e o Artigo 78 e Pardgrafo Unico, da Lei
Complementar 72199, em consonancia com o Comunicado de DecisSo da Comissdo
deAvaliaESo Medico Pericial deste Municipio:
RESOLVE: concedera P0RFIRIAAVELINO PIMENTA, Matricula 7'll 3, de
acordo com os requisitos acjma citados, Licenga para Tratamento de Sa0de, pelo
periodo de 02 (dois) dias, de 17.07.2014 a 18.07.2014, devendo retomar as suas
funqoes em 19 de Julho de 2014.

,

Mayara Natanna Argemiro da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAQAO
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56o Gongalo do Amarante/RN
TERMo DE xoruor.ocagAo

dsh

PREGAO PRESENcIAL N.o 042/20I4
Ap6s efetuara an6lise, fica HOMOLOGADO nesta data, para os devidos fins e direitos,
o processo

licitat6rio PREGAo PRESENCIAL N" 0422014, acatando sem ressalvas a

conclusio final do Pregoeiro, ap6s negociagdo de pregos, e adjudicando

-

ME,

Valortotal: R$ 468.000,00.
S5o Gongalo doAmarante, 06 de agosto de

PREFEITURA

a(s)

proposta(s) vencedora(s) da Licitagao acima mencionada ao(s) licitante(s): Adilio A. de
Lima

Jornal@Oficial

2014.

t

Miguel Rodrigues Teixeira
Sec. Mun. de AdministragSo e dos Recursos Humanos

pREGAo pREsENcTAL

N.o

imrrr

04,{/2014

Ap6s efetuara anilise, fica H0MOLOGAD0 nesta data, para os devidosfins e direitos,
o processo

licitatorio PREGAo PRESENCIAL N" 044/2014, acatando sem ressalvas a

conclusio linal do Pregoeiro, ap6s negociagio de pregos, e adjudicando a(s)
proposta(s) vencedora(s) da Licitagio acima mencionada ao(s) licitante(s):

- Valor: R$ 82.097,25; W B. COMERCIO E SERVIQOS
Valor: R$ 329.818,08; SINALARTE COMERCI0 E SERVIQOS E

COMERCIAL J.A. LTDA.
LTDA-ME

-

PAPELARIALTDA- ME -Valor:R$ 20.811,50; ESCOLA& ESCRlToRlO LIVMRIAE
PAPELARIA LTDA. - Valor: R$ 178.746,20; S. LIMA DOS SANTOS - ME - Valor: R$
61.038,20; LEONARDO C0SIA DOS SANTOS

-

ME

-

Valor: R$ 129.397,50; Valor

total contratado: R$ 801.908,73.

Sdo Gonqalo do Amarante, 06 de agosto de 2014.
JoSo Eider Furtado de Medeiros

Secret6rio Chefe do Gabinete Civil
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL

N.O

(}48/20,14

0 Pregoeiro da PMSG,{RN toma publico o .julgamento final referente ao Preg6o
supracitado, ap6s encenados os prazos legais, conforme segue: Licitante vencedora:
SN0L Metal0rgica Com6rcio

e

Servigos- ME: Valor total contratado: R$ 291.736.00.

Sdo Gongalo do Amarante, 06 de agoslo de2014.
Edilson Medeiros C6sar de Paiva J0nior.
Pregoeiro
RESULTADO DE PROPOSTAS

coNcoRRENcn

N.. 003/2011

Segue o julgamento de propostas referente a licitagao supra citada: IBIUNA
Empreendimentos e Construgoes Ltda. (Desclassificada pelo descumprimento do
subitem 6.1, alinea 'c' do Edital); Sociedade Professor HEITOR CARRILHO
(Desdassificada pelo descumprimenlo do subilem 6.1, alineas "b' e 'c' e 6.3 alinea

'a'

do Edital; CONECT Construgoes e Servigos Ltda. (Classificada). Os autos estao com
vista franqueada.

Sdo Gongalo do Amarante, 06 de agoslo de 2014.
Edilson Medeiros C6sar de Paiva Jdnior.
Presidente da CPL/PMSGA.

EXTMTO DE CONTRATA9AO
RETIFICADO
PROCESSO N":479/2014

0BJETO: Prestagao de servigos de reboque de ticiclos CONTRATANTE: Servigo
Aut6nomo de Agua e Esgot+ SME. CONTMTADO: A E Pinheiro C6mara -ME
VAL0R ESTIMAD0: R$ 300,00

(trezentosreais) FUNDAMENTAQAoLEGAL:Artigo24,lncisosll,daLein'8.666193
esuasalteragoesposteriores.36oGongalo doAmarante/RN,05deagosto de2014.
Afonso Cordeiro dos Santos
Diretor presidente

T'd
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