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LEI N" 1.448, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Institui a Semana do BebG no Municipio de Sflo

Gongalo

do Amarante/Rl\ e di

outras

provid6ncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN,
no uso de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.

1o

Fica instituida a Semana do Beb6 que passa integrar o calendario oficial

de eventos do Municipio de 56o Gongalo do Amarante, a ser realizada anualmente, na
segunda semana do m6s de Outubro.

Art. 2o A Prefeitura Municipal, atrav6s da Secretaria Municipal de

Saride,

promover6 o evento.

Art.3o A Semana do Beb6 tem por objetivo:

I. contribuir para a diminuigEo do fndice de mortalidade infantil

e melhoria da

qualidade de vida das criangas de zero a tr6s anos;

II. diminuir

III.

as situag6es de exclusdo social decorrente da gravidez precoce;

informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situagEo da

primeira infhncia;

IV.

desenvolvimento

is

a

questio

em

no municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN, no dmbito

das

conferir visibilidade social

ag6es pertinentes

secretarias e a instituigdo.

Art. 4" A

Semana do BebO compreenderd arealizagSo de seminarios, ciclos de

palestras e ag6es educativas nos estabelecimentos da rede priblica de ensino, postos de
saride, bem como

a divulgagdo de programas e servigos oferecidos ds gestantes

e

criangas de zero a tr6s anos de idade, al6m de atendimento m6dico e psicol6gico.

Pardgrafo fnico. Para a realizagdo das atividades previstas no caput deste
artigo,

o

Poder Executivo fica autorizado

a estabelecer conv6nios e

parcerias
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instituig6es priblicas e privadas que atuem ou tenham comprometimento com a questdo
da adolescCncia.

Art. 5o Caberd ds Secretarias Municipais de Sairde, Educagdo e Assist6ncia
Social, coordenar

a realizagdo dos eventos na

Semana do Beb6, promovendo a sua

dilulgagio, bem como propondo ao Governo Municipal,

o

estabelecimento de

conv6nios e parcerias a que alude o artigo anterior.

Art.

6o Os 6rg6os municipais que tenham comprometimento com a questdo da

primeira infdncia, em especial as Secretarias Municipais da Educagdo, Assist€ncia
Social e Saride, deverSo desenvolver ag6es sistem6ticas e continuadas ao longo do ano,
com vistas d orientagdo, prevengio e acompanhamento da gravidez.

Art.7o Para a consecugSo da Semana do Beb0, a Secretaria Municipal de Saride,
Educag6o

e Assist6ncia

Social, constituirEo uma comissSo, composta por cinco

membros, podendo contar com

a participagio de representantes de Secretarias

Municipais e outros 6rg6os envolvidos com a questSo.

Art.

8o

As despesas decorrentes da execugEo desta Lei correrdo por conta das

dotagdes orgament6rias pr6prias e suplementadas se necess6rias.

Art.

9o Esta

Lei entrari

Art. l0 Revogam-se

em vigor nadata de sua publicagdo.

as disposigOes em contr6rio.

56o Gongalo do Amarante/RN, 10 de setembro de 2014.
193o da Independ6ncia

JAIME CA
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LEI N"

1.448,

DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Institui a Semana do Beb0 no Municipio de Siio

Gongalo

do AmarantelRll e df

outras

provid6ncias.

o PREFEITO MUNICIPAL

DE SAO GONQALO DO AMARANTEIRII,

no uso de suas atribuig6es legais,

fAqO SABER

Art.

que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

1o

Fica instituida a Semana do BebC que passa integrar o calend6rio oficial

de eventos do

Municipio de 56o Gongalo do Amarante, a ser realizada anualmente, na

segunda semana do m6s de Outubro.

Art. 2o A Prefeitura Municipal, atrav6s da Secretaria Municipal de

Saride,

promover6 o evento.

Art.3o A Semana do BebC tem por objetivo:

I. contribuir para a diminuigdo do indice

de mortalidade infantil e melhoria da

qualidade de vida das criangas de zero a tr6s anos;

II. diminuir

III.

as situagOes de exclusdo social decorrente da gravidez precoce;

informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situagio da

primeira infbncia;

conferir visibilidade social ds agSes pertinentes e questdo em
desenvolvimento no municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN, no dmbito das

IV.

secretarias e a instituig6o.

Art.4o A

Semana do BebO compreenderiarealizagdo de seminarios, ciclos de

palestras e agdes educativas nos estabelecimentos da rede priblica de ensino, postos de

safde, bem como a divulgagdo de programas e servigos oferecidos

is

gestantes e

criangas de zerc a tr6s anos de idade, al6m de atendimento m6dico e psicol6gico.

Parfgrafo rinico. Para a realizagdo das atividades previstas no caput deste
artigo, o Poder Executivo fica autorizado a estabelecer conv6nios e parcerias com
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instituigdes priblicas e privadas que atuem ou tenham comprometimento com a questio
da adolesc6ncia.

Art. 5o Caber| irs Secretarias Municipais de Sairde, EducagSo e Assist6ncia
Social, coordenar a realizagdo dos eventos na Semana do Beb6, promovendo a sua
divulgagdo, bem como propondo

ao Governo Municipal, o

estabelecimento de

convOnios e parcerias a que alude o artigo anterior.

Art.

6o Os 6rg6os municipais que tenham comprometimento com a questSo da

primeira inffincia, em especial as Seuetarias Municipais da Educagio, Assist6ncia
Social e Saitde, deverdo desenvolver agdes sistem6ticas e continuadas ao longo do ano,
com vistas d orientagSo, prevengSo e acompanhamento da gravidez.

Art.7o Para a consecug6o da Semana do Beb6, a Secretaria Municipal de Safde,
EducagSo

e Assist6ncia

Social, constituirdo uma comiss6o, composta por cinco

membros, podendo contar com

a participagdo de representantes de Secretarias

Municipais e outros 6rg5os envolvidos com a quest6o.

Art.

8o

As despesas decorrentes da execugSo desta Lei correrdo por conta das

dotag6es orgament6rias pr6prias e suplementadas se necess6rias.

Art.

9o Esta

Art.

10 Revogam-se as disposigdes em contrario.

Lei entrar6 em vigor na data de sua publicagEo.

56o Gongalo do Amarante/RN, 10 de setembro de 2014.
193" da Independ€ncia e 126o da Repriblica

JAIME CALA

SANTOS
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LEI N"

1.448,

DE 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Institui a Semana do Beb0 no Municipio de Sflo
Gongalo do Amarante/RN[ e df outras
providOncias.

o

PREFETTO MUNTCTPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN,

no uso de suas atribuigdes legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.

1o

Fica instituida a Semana do BebO que passa integrar o calendario oficial

de eventos do Municipio de 56o Gongalo do Amarante, a ser realizada anualmente, na
segunda semana do m6s de Outubro.

Art. 2" A Prefeitura Municipal, atrav6s da Secretaria Municipal de

Saitde,

promover6 o evento.

Art.3o A Semana do Beb6 tem por objetivo:

I. contribuir para a diminuigSo do indice

de mortalidade infantil e melhoria da

qualidade de vida das criangas de zero a tr6s anos;

II. diminuir

III.

as situagSes de exclus6o social decorrente da gravidez precoce;

informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situagdo da

primeira infAncia;

IV. conferir visibilidade social ds ag6es pertinentes e questio em
desenvolvimento no municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN,

no dmbito

das

secretarias e a instituig6o.

Art.

4o

A

Semana do Beb6 compreenderd a rcalizagSo de semin6rios, ciclos de

palestras e a96es educativas nos estabelecimentos da rede priblica de ensino, postos de

safde, bem como a divulgagSo de programas e servigos oferecidos ds gestantes

e

criangas de zero a tr6s anos de idade, al6m de atendimento m6dico e psicol6gico.

artigo,

Parigrafo rinico. Para a realizagdo das atividades previstas no caput

deste

o

com

Poder Executivo fica autorizado

a estabelecer conv6nios e parcerias
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instituigdes ptblicas e privadas que atuem ou tenham comprometimento com a questdo
da adolesc6ncia.

Art. 5o Caberi ds Secretarias Municipais de Saride, EducagSo e Assist6ncia
Social, coordenar

a

realizaqdo dos eventos na Semana do Beb6, promovendo a sua

divulgagEo, bem como propondo

ao Governo Municipal,

o

estabelecimento de

conv6nios e parcerias a que alude o artigo anterior.

Art.

6o Os 6rg6os municipais que tenham comprometimento com a questSo da

primeira infdncia, em especial as Secretarias Municipais da Educagio, Assistdncia
Social e Saride, deverdo desenvolver a96es sistem6ticas e continuadas ao longo do ano,
com vistas d orientag6o, prevengdo e acompanhamento da gravidez.

Art.7o Para a consecugSo da Semana do Beb6, a Secretaria Municipal de Saride,
Educagdo

e Assist6ncia

Social, constituirdo uma comiss6o, composta por cinco

membros, podendo contar com

a participagdo de representantes de Secretarias

Municipais e outros 6rg6os envolvidos com a quest6o.

Art.

8o

As despesas decorrentes da execug6o desta Lei correrdo por conta das

dotag6es orgament6rias pr6prias e suplementadas se necess6rias.

Art.

9o Esta

Art.

10 Revogam-se as disposigOes em contrario.

Lei entrard em vigor na data de sua publicagEo.

56o Gongalo do Amarante/RN, 10 de setembro de 2014.
l93o da Independ6ncia e 126o da Repriblica

JAIME CA

SANTOS

Oficial

Jorn al

lnstituido pela Lei Municipal n01.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IIIUI.IICIPIO OE SAO GON9ALO DO AMARANTE

=.qrl
PORTARIANO. 471, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

Exonera Assistente T6cnico Operacional ll.
LEI

NO

1,448, DE

1O

DE SETEMBRO DE 2014.

PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALo D0 AMARANTE/RN, no uso de suas
atribuigoes legais, estabelecidas na Lei 0196nica do Municipio, e em observdncia da
Lei Complemenlar n' 050/2009, que disp6e sobre a reestruturagdo organizacional do
PoderExecutivo do Municipio de S5o Gongalo doAmarante,

o
lnstitui a Semana do Bebd no Municipio de S5o Gongalo do
Amarante/RN e d6 outras provid6ncias.

o pREFEtTo MuNtctpll oE sAo coNQALo D0 AMARANTE/RN,

no

uso de suas atribuigoes legais,

FAQ0 SABER que a Cimara lllunicipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.

1o

a ser

realizada

anualmente, na segunda semana do mEs de Outubro.
2o

T6cnico Operacional ll da Secretaria deAdministragSo edos Recursos Humanos.
Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaq6o.
Art. 3o - Revogam-se as disposigoes em contr6rio.

Fica instituida a Semana do Beb6 que passa integrar o calend6rio

olicial de eventos do Municipio de S5o Gonqalo do Amarante,
Art.

RESOLVE:
1' - Exonerar o Senhor CLEYTON CRUZ DE BR|TO, do cargo de Assistenle

Art.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.

A Prefeitura Municipal, atrav6s da Secretaria Municipal de Sa[de,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

promoveri oevento.
Art.3oASemana do Beb6 tem porobjetivo:
l. contribuir para a diminuigSo do indice de mortalidade infantil e melhoria

PORTARIAN".472, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

da qualidadede vida das crianps de zero a tr6s anos;

ll. diminuk as

situag6es

de exdus6o social decorrente da

lll. informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situaqSo da
primeira infAncia;

lV. conferir visibilidade social

is

aqdes pertinentes A questio em

desenvolvimento no municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN, no Ambito das
secretarias

e a

instituig5o.

Art. 4o A Semana do Bebd compreenderd a realizaqio de seminirios,
ciclos de palestras e ag6es educativas nos estabelecimentos da rede p0blica de
ensino, postos de satde, bem como a divulgagio de programas e servigos oferecidos
as gestantes e

crianps

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONEALO D0 AMAMNTE/RN, no
uso de suas atribuiqdes legais, estabelecidas na Lei Orgdnica do Municipio, e em
observdncia da Lei Complementar n' 050/2009, que disp6e sobre a reestruturaqao
organizacional do Poder Executivo do Municipiode 56o Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
Art. 1 " - Nomear o Senhor CIEVERS0N LOURENQ0 DA SILVA, do cargo
de Assistente T6cnico 0peracional ll da Secretaria de Administrageo e dos Recursos
Humanos, em exercicio no Gabinete Civil.
Art.2" - Esta Portaria entra em vigorna dala da sua publicag6o.
Art.30- Revogam-se as disposiq6es em contrdrio.

de zero a tr6s anos de idade, al6m de atendimento mddico e

psicol69ico.
realizagio das atividades previstas no caputdeste
artigo, o Poder Executivo fica autorizado a estabelecer convOnios e parcerias com
Pardgrafo 0nico. Para a

instituiqoes prlblicas

Nomeia Assistente T6cnico Operacional ll.

gravidez

precoce;

e privadas que atuem ou tenham mmprometimento com

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONQALo D0 AMAMNTE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

a

questio da adolesc6ncia.

Art. 5o Caber6 is Secretarias Municipais de Sa[de, Educagio e
Assist6ncia Social, coordenar a rcalizagdo dos eventos na Semana do Beb6,
promovendo a sua divulgagdo, bem como propondo ao Govemo Municipal, o
estabelecimento de conv6nios

e

parcerias

a

que alude oartigo anterior.

Ar1. 6o Os 6rgdos municipais que tenham comprometimento com a
questSo da primeira infdncia, em especial as Secretarias Municipais da Educagio,
Assist6ncia Social e Sa0de, deverdo desenvolveragoes sistematicas e continuadas ao
longo do ano, com vistas

i

orienta96o, prevengao eacompanhamento da gravidez,

P0RTARIA N" 621/201&SEMA, de 09 de Setembro de 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO, no uso de suas
atribuic6es leqais, e tendo em vista o que dispoe o Artigo 70, lnriso XVlll da CF. Artigo
53, lniiso XV-da Lei Orgdnica do Muhicipio: em consbndncia com o que consta do
Processo no 1 014/14-SEMA:
RESOLVE: conceder

Ar1.70 Para a consecuSo da Semana do Beb0, a Secrelaria Municipal de
Sa0de, Educa96oeAssist6ncia Social, constituirdo uma comiss6o, composta porcinco

Ana Cristina da Silva Costa

sEcRETARIA MUt*ctpAL loLururn DE ADMINISTRAQAo

membros, podendo contar com a participagSo de representantes de Secretarias
Municipais e outros6rgSos envolvidoscom a quest6o.
Art. SoAs despesas decorrentes da execugao desta Lei correreo por conta
das dota@es orgament6rias pr6prias e suplementadas se necess5rias.

Art.9

Esta Lei entrar6 em vigorna data de sua publicaq6o.

Art. 10 Revogam-se as disposiqdes em contrdrio.
S5o Gongalo do Amarante/RN, I0 de setembro de 2014.
1930

da lndepend6ncia e 1260 da Reptblica

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeilo Municipal

a ANA JUSSARA DANTAS PEREIRA

ALBUQUERQUE, Matricula 10146, Cargo Comissionado desta Prefeitura, Licenga d
Gestante de 1 80 (cento e oitenta) dias, d-e 1 0.07.201 4 d 05.01.201 5, devendo retomar
as suas fungOes em 06 de Janeiro de 201 5.

PORTAR|AN"6221201&SEMA,

de 09 de Setembrode 2014.

o SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTMQAO, no uso de suas
atribuic6es leqais, e tendo em vista o que disp6e o A(igo 70, lnciso XVlll da CF. Artigo
53, lniiso xt'da Lei orgAnica do Muhicipio, em consbn6ncia com o que consta do
Processo no 101 2/14-SEMA:
RESOLVE: conceder a JOANA D'ARC D0 NASCIMENTO, Matricula
10761. Caroo Comissionado desta Prefeitura, LicenQa d Gestante de 180 (cento e
oitenta) diasl de 20.08.2014 e 1 8.02.201 5, devendo retbmar as suas fungoes em 1 9 de
Fevereiro de 201 5.

Ana Cristina da Silva Costa
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAqAO

