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LEI N" 1.453, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.

Disp6e sobre a isengdo do pagamento de taxas de inscrigSo

em concursos priblicos no dmbito do Municipio de 56o

Gongalo do Amarante/RN para os convocados e nomeados

que efetivamente trabalharem como mes6rios nas eleigSes

politico-partid6rias realizadas pela Justiga Eleitoral do Rio

Grande do Norte e d6 outras providOncias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTEIRhI,

no uso de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. Lo. Fica o Poder Executivo Municipal no dever de isentar os eleitores

convocados e nomeados pela Justiga Eleitoral do Rio Grande do Norte, que prestam

servigos no periodo eleitoral, visando ir preparag6o, execugSo e apuragdo de eleigOes

oficiais, do pagamento de taxas de inscrigEo nos concursos pirblicos realizados pela

Administragao Priblica Direta, Indireta, Autarquias, Fundagdes Pirblicas e Entidades

mantidas pelo Poder Priblico Municipal, no imbito do Municipio de 56o Gonqalo do

Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte.

$ 1'. Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta

servigos d Justiga Eleitoral no periodo de eleigdo como componente de mesa receptora

de voto ou de justificativa, na condigdo de presidente de mesa, primeiro ou segundo

mesario ou secretario, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, Supervisor de Local

de Votagdo e os designados para auxiliar os seus trabalhos.

$ 2o. Entende-se como periodo de eleigdo, para os fins desta Lei, a v6spera e o

dia do pleito e considera-se cada turno como uma e1ei96o'

$ 3o. Para ter direito d iseng6o, o eleitor convocado ter6 que comprovar o servigo

prestado d justiga eleitoral, por, no minimo, duas eleig6es, consecutivas ou ndo, sendo

que, cada turno 6 considerado como uma eleig6o.

S 4'. A comprovagdo do servigo prestado ser6 efetuada atrav6s da apresentagio

de declarag6o ou diploma, expedido pela Justiga Eleitoral, contendo o nome completo

do eleitor, a fungdo desempenhada, o turno e a data da eleigSo, cuja c6pia autenticada

dever6 serjuntada no ato da inscrigdo.
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Art. 2". Ap6s a comprovagdo de participagdo em duas eleigdes, o eleitor
nomeado ter6 o beneficio concedido a contar da data em que fez jus ao beneficio e por

um periodo de validade de 04 (quatro) anos.

Art. 3o. O Poder Executivo Municipal e a Justiga Eleitoral do Rio Grande do

Norte podem realizar campanhas educativas e de conscientizagdo nos eleitores cidaddos

e instituig6es a respeito do que trataapresente Lei.

Art. 4". As despesas decorrente com a execugdo da presente Lei, correrdo por

conta das dotag6es orgamentrlrias pr6prias, suplementadas se necess6rio.

Art. 5o. O Poder Executivo regulamentard a presente Lei no prazo de 120 (cento

e vinte) dias, a contar de sua publicag6o.

Art. 6'. Esta Lei entrar6 em vigor na data de publicagdo, revogadas as

disposig6es em contriirio.

56o Gongalo do Amarante(RN), 02 de outubro de20l4.

193". da Independ6ncia e 126o. da Repriblica.

JAIME CALADO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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LEI N"1.453, DE 02 DE OUTUBRO DE2014.

Disp6e sobre a isengio do pagamenlo de taxas de inscri96o

em concursos publicos no ambito do Municipio de Sdo

Gongalo do AmarantelRN para os convocados e nomeados
que efetivamente trabalharem como mesdrios nas eleig6es
politicopaffddrias realizadas pela Justiqa Eleitoral do Rio

Grandedo Norte edd outras provid6ncias.

o PREFETTO MUN|C|PAL DE SAO GONQALo D0 AMARANTERN, no

uso de suas atribui@es legais,
FAQ0 SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

lei:

Art. 1', Fica o Poder Executivo Municipal no dever de isentar os eleilores

convocados e nomeados pela Justiga Eleitoral do Rio Grande do Norte, que prestam

servigos no periodo eleitoral, visando i preparaE6o, execu96o e apuragSo de eleiqoes

oficiais, do pagamento de taxas de inscrigio nos concursos p0blicos realizados pela

AdministraqSo Priblica Direta, lndireta, Autarquias, Fundag6es Priblicas e Entidades

mantidas pelo Poder Prlblico Municipal, no Ambito do Municipio de S5o Gongalo do

Amarante, noEstado do Rio Grande do Norte.

$ 10. Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta

servigos d Justiga Eleitoral no periodo de eleigeo como componenle de mesa receptora

de voto ou dejustificativa, na condigAo de presidente de mesa, primeiro ou segundo

mes6rio ou secretirio, membro ou escrutinadorde Junta Eleitoral, Supervisorde Local

deVotaqdo e os designados para auxiliaros seustrabalhos.

$ 20. Entende-se como periodo de eleiqio, para os lins desta Lei, a

v6spera e o dia do pleito e considera-se cada turno como uma eleigSo.

$ 30. Para ter direito d iseng6o, o eleitor convocado terd que comprovar o

servigo prestado djusilga eleitoral, por, no minimo, duas eleigoes, consecutivas ou n6o,

sendoque, cada turno 6 consideradocomo uma eleigSo.

$ 40. A comprovagio do servigo prestado seri efetuada atrav6s da

apresenta@o de declaragSo ou diploma, expedido pela Justiga Eleitoral, contendo o

nome complelo do eleitor, a funqSo desempenhada, o lumo e a data da eleiqio, cuja

copia autenticada deve16 serjuntada no atoda inscrigSo.

Art.20.Ap6s a comprovageo de participag6o em duas eleigdes, o eleitor

nomeado ter6 o beneficio concedido a contar da dala em que fezjus ao beneficio e por

um periodo devalidade de 04 (quatro) anos.

Art.30.0 PoderExecutivo Municipal e a Justiqa Eleitoral do Rio Grande do

Norte podem realizar campanhas educativas e de conscientiza9ao nos eleitores

cidadios e instituig6es a respeitodo que trata a presente Lei.

Art. 40. As despesas decorrente com a execu96o da presente Lei, correr6o

porconta dasdotaqoes orEament6rias prdprias,suplementadas se necess6rio.

Art. 50. 0 Poder Executivo regulamentard a presente Lei no prazo de '1 20

(cento e vinle) dias, a contarde sua publica$0.

Art. 60. Esta Lei entrar6 em vigor na data de publicagdo, revogadas as

disposiEdes em conl16rio.

56o Gongalo do Amarante(RN), 02 de outubro de 2014.

1930. da lndepend6ncia e 1260. da Reptblica.

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS

Prefeito Municipal

RESULTADO DE HABILIAqAO
TOMADA DE PREqoS N." ot1/2014

Diante do relat6rio apresentado pela Secretaria de lnfra Eslrutura do municipio e da

an6lise da documentagSo de habilitagdo pela CPUPMSGA, segue o julgamento:

CALAMAR Conskugoes e lncorporag6es Ltda. - habilitada; IBIUNA Empreendimentos

e Construg6es Ltda. - habilitada; ENGEART Empreendimentos Ltda. - EPP -

habilitada: M DA S Feneira Reformas e Constru$es - ME - habilitada. Caso n5o seja

interposto recuso n0 prazo legal, a abertura das propostas realizar-se-6 no dia

30/10/20'14is 10h. 0sautosest ocom vistafranqueada.

S5o Gongalo doAmarante, 16 de outubro de2014.
Edilson Medeiros C6sar Paiva Jrinior.

Presidente da CPUPMSGA.

RESULTADO D; PROPOSTAS

coNcoRRENcn N." 004/2014

Segue o julgamento de propostas referente a licitag6o supra citada: COL0NIAL

CONSTRUQAo CIVIL LTDA.: Menor prep classificado; CONSTRUToFtA 0DECAi/
LTDA.: Classificada; APTA CONSTRUQ0ES E SERVIQOS LTDA.: desdassificada

pelo descumprimento do subitem 6.1, alinea'c" do Edital. 0s autos est6o com vista

franqueada.

Telefones: 3278"4S50 - 32?8.3499
jom@saogoncalo.rn.gtlv.br

Sita www.saogoncalo.rn. go,"b1.**ffi
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56o Gongalo do Amarante 16 de oulubro de 2014.

Edilson Medeiros C6sar de Paiva J0nior.
Presidente da CPUPMSGA.

Jornalffi Oficiat
S5o Gongalo do Amarante/RN

I" TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N" 155/20I2,

Proc.Administrativo: Tomada de Preqosno0l0/2012.
Contratada: TINUS INFORMAICA LTDA

0bjeto: Locagdo de sistema integrado de administragSo tributdria, em plataforma

totalmente web, incluindo o m6dulo nota fiscal de servigos eletrdnica, com suporte

t6cnico e manutengeo, incluindo a implantaqio, a migraqSo de dados, a customizaqSo,

a parametrizag6o e o treinamento para a administragSo tribut6ria da secretaria

municipal detributagSo, do municlpio de Sio GongalodoAmarante.

0 preqo mensal do contrato no 155/012 fica acrescentado de R$'1.0'16,00 (hum mil e

dezesseis reais), a partirde 28 de Agosto de 2014, com amparo no conlrato em apreqo

e legislag6o extravagante, em decon6ncia da repactuaqeo solicitada pela empresa

conkatada, no art. 50 do Decrelo no 2.27111997 e no arts. 40, Xl e 65 da Lei 8.666193,

com fundamento na dilagSo do tempo previsto que ultrapassou um ano, gerando abalo

no equilibrio econOmico financeiro de pregos, conforme demonslraq6o analitica dos

cdlculos, parecer contSbil e demais documentosjuntado aos autos.

56o Gongalo do AmarantelRN, 28 de Agosto de 20'14

Robson Wagner Leite Dantas

Secretario Adjunto de TributaE6o

P0RTARtA024/2011

APRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVDENCIAMUNICIPALDE SAO

GONQALO D0AMARANTE, no uso de suas atribuiqoes legais conferidas pelo art. 13,

inciso ll, do Regimento lntemo do IPREV, aprovado pela Lei Municipal no 053, de 28 de

outubro de 2009 etendo em vista oque consta no processo n"0029/2011;

RESOLVE:

Art. Io- ConcederAposentadoria Voluntdria porldade nostermosdo arligo

40, $ 1", inciso lll, alinea'b" da ConstituiEeo Federal/1988, com redagSo dada pela

Emenda Constitucional no 41 /2003, e artigo 41 da Lei Complementar no 053/2009, d

servidora l\,lARlA PEREIRA DA SILVA, matricula no 5.489, ocupante do cargo de

AUXILIAR DE SERVIQOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educaqdo e

Cultura, sem paridade e com proventos proporcionais a 26i30 avos de lempo de

contribuigSo, calculados conforme artigo 40, $$ 3" e 1 7 da ConstituiqSo Federal/1 988,

com reda96o dada pela Emenda Constitucional no 41 /2003, combinado com o artigo 1 
o

da Lei no 10.887/2004.
Art. 20 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaq6o,

retroagindo seus efeitos para 05/07/201 1.

56o Gongalo do Amarante-RN, 16 de outubro de 2014.

MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA

Presidente do IPREV

-Nota 
de Retificaqdo: Republica-se por incorreqdo o presente Ato, publicado no Jornal

Oficial do Municipio no 8'1, de 0511112011. No tocante aos proventos proporcionais,

onde se lia: "25/30 avos', leia-se: '26130 avos".

Jornalffi0ficial
FREFEITURA MUNNCIPAL DE

sAo GoNqALo DO AMARANTE

r#f*$$f?.fli.jlr.l


