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PREFEITO: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
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Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 6.489, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 1.731.770,57, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inc. XII, e 148, da Lei Orgânica do Município, e, tendo em vista as disposições
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.881, de 28 de junho de 2021; no art. 1º, da Lei nº. 3.926, de 21 de janeiro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 1.731.770,57 (um milhão setecentos e trinta e um mil setecentos e setenta
reais e cinquenta e sete centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró
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DECRETO Nº 6.490, 
DE 25 DE ABRIL DE 2022

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 100.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inc. XII, e 148, da Lei Orgânica do Município, e, tendo em vista as disposições
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.881, de 28 de junho de 2021; no art. 1º, da Lei nº. 3.926, de 21 de janeiro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste
Decreto.

Art. 2º Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró
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DECRETO Nº 6.491, 
DE 25 DE ABRIL DE 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 1.355.000,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 78, inc. XII, e 148, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista as disposições
contidas no artigo 4º, da Lei nº 3.881, de 28 de junho de 2021; no art. 1º, da Lei nº. 3.926, de 21 de janeiro de 2022; no art. 2º,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 1.355.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no
Anexo I deste Decreto.

Art. 2º Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste
Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró
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PORTARIA Nº 340, 
DE 25 DE ABRIL DE 2022

Torna sem efeito a Portaria nº 329, de 18 de abril de
2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art.67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

 Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 329, de 18 de abril
de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 341, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de
Gerente-Executivo, símbolo CC8, da Prefeitura Municipal
de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º  EXONERAR o  servidor  CARLOS EMANUEL
SILVA DA COSTA  do cargo em comissão de Gerente-
Executivo, símbolo CC8, na função de Gerente-Executivo
de Operações, com lotação na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo  da
Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 342, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de
Coordenador, símbolo CC11, da Prefeitura Municipal de
Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º  EXONERAR o  servidor  ANTONIO CARLITO
DE OLIVEIRA JUNIOR  do cargo em comissão de
Coordenador, símbolo CC11, na função de Coordenador
de Transporte e Logística, com lotação na Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 343, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de
Gerente Executivo, símbolo CC8 da Prefeitura Municipal
de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º  EXONERAR o  servidor  ANTONIO CARLITO
DE OLIVEIRA JUNIOR  do cargo em comissão de
Gerente Executivo, símbolo CC8, na função de Gerente
Executivo de Operações, com lotação na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Turismo da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 344, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de  Gerente Executivo, símbolo  CC8,  da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista
a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear  ANTONIO CARLITO DE OLIVEIRA
JUNIOR  para exercer o cargo em comissão de  Gerente
Executivo, símbolo CC8, na função de Gerente Executivo
de Operações,  com lotação na  Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo  da
Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 345, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de Coordenador, símbolo CC11, da Prefeitura Municipal
de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e, tendo em
vista a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de
2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear JOSÉ FELIX MAIA NETO para exercer
o cargo em comissão de Coordenador, símbolo CC11, na
função de  Coordenador de Transporte e Logística,  com
lotação na  Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 346, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de  Assessor Especial II, símbolo  CC6,  da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista
a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear  CARLOS EMANUEL SILVA DA
COSTA  para exercer o cargo em comissão de  Assessor
Especial II, símbolo CC6,  na função de  Assessor
Especial,  com lotação na  Gabinete do Prefeito  da
Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 347, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de  Diretor Executivo, símbolo  CC3,  da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista
a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear  JOÃO MARCELO FONSECA
PAIVA  para exercer o cargo em comissão de  Diretor
Executivo, símbolo CC3, na função de Diretor Executivo
de Serviços Urbanos ,  com lotação na  Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo
e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 348, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de Coordenador, símbolo CC11, da Prefeitura Municipal
de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista
a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear  GILBERTO ALVES DE SOUZA  para
exercer o cargo em comissão de  Coordenador, símbolo
CC11, na função de Coordenador de Limpeza da Região
Oeste,  com lotação na  Secretaria Municipal de
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Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços
Urbanos da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

PORTARIA Nº 349, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão
de Coordenador, símbolo CC11, da Prefeitura Municipal
de Mossoró.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 67, caput, e art. 78,
inciso IX, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista
a Lei Complementar n°169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear  CLEGINARA FELIPE DO
NASCIMENTO  para exercer o cargo em comissão
de  Coordenador, símbolo CC11,  na função
de  Coordenador de Ações Estratégicas,  com lotação
na  Secretaria Municipal de Governo  da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

Secretaria Municipal de Governo

PORTARIA Nº 9, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
nomeada através de Portaria nº 1901, de 11 de novembro
de 2021, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Complementar nº 169, de 12 de agosto de 2021, e o
Decreto nº 6.231, de 12 de outubro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora RAYSSA LORENA DE
CARVALHO COSTA, matrícula n° 514411, para atuar
como GESTORA DE CONTRATO, referente ao
Contrato n° 05/2022, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mossoró e a Impressione soluções em
cópias e impressões LTDA, com validade de 22/03/2022
a 22/03/2023.  

Art. 2º São atribuições do gestor do contrato: conhecer
todo o processo relativo à contratação, bem como as
normas aplicáveis; promover reunião inicial com a
contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e
apresentar, formalmente, o fiscal do contrato; exigir o
cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia
e minimização de riscos; e acompanhar o saldo do
contrato e tomar providências para aditivos, penalizações
e rescisões.

Art. 3º Designar a servidora MARIA VITORIA DE
ARAUJO SILVA, matrícula n° 508011, para atuar como
FISCAL DE CONTRATO referente ao Contrato Nº
05/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Mossoró e a Impressione soluções em cópias e impressões
LTDA, com validade de 22/03/2022 a 22/03/2023.  

Art. 4º São atribuições do fiscal do contrato: acompanhar
a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e
qualitativos; registrar todas as ocorrências surgidas
durante a execução do objeto; determinar a reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição, às
expensas da empresa contratada, no total ou em parte, do
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados; rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço
ou fornecimento executado em desacordo com o objeto
contratado; exigir e assegurar o cumprimento dos prazos
previamente estabelecidos; exigir o cumprimento das
cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;
aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados,
em consonância com o regime de execução previsto no
contrato; comunicar à autoridade superior, em tempo
hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou
providências que ultrapassarem sua competência, em face
de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
protocolar, junto à autoridade superior, qualquer registro
de dificuldade ou impossibilidade para o cumprimento de
suas obrigações, com identificação dos elementos
impeditivos do exercício da atividade, além das
providências e sugestões que porventura entender
cabíveis; receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes; e observar as
alterações de interesse da contratada que, por sua vez,
deverão ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, a exemplo de pedido de reequilíbrio
econômico–financeiro ou repactuação. Na hipótese de
pedido de prorrogação de prazo devido ao não
cumprimento do cronograma de execução, deverá ser
comprovado o fato impeditivo respectivo;

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrarias.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

CAROLYNE OLIVEIRA SOUZA
 Secretária Municipal de Governo

Secretaria Municipal de
Administração

PORTARIA Nº 220, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº
169, de 12 de agosto de 2021, e o Decreto Municipal n°
6.261, de 19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o requerimento firmado pela
servidora, abaixo identificada, instruído de Certidão de
Nascimento, bem como o disposto no Artigo 7º, inciso
XVIII, da Constituição Federal vigente, a Lei nº. 10.710,
de 05 de agosto de 2003, que altera a Lei nº. 8.213, de 24
de julho de 1991 e o disposto no Art. 23, alínea “IX” da
Lei Orgânica do Município de Mossoró, com a nova
redação dada pela Emenda n° 04/2016, de 28/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER o afastamento, para gozo da
LICENÇA-MATERNIDADE, à servidora LINDOMAR
MENDES MARQUES, matrícula nº 93360-1, Professora,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, com inicio retroativo ao dia
04 de abril de 2022  e tendo data final no dia 30 de
setembro de 2022, autorizando  ainda, providenciar o
pagamento do Salário-Maternidade à referida servidora,
durante o período de gozo de sua licença.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de
vigência desta.

Mossoró-RN, 19 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 221, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1900, de 11 de novembro de 2021, e no uso de suas
atribuições legais e o que lhe confere a Lei Complementar
nº 169, de 12 de agosto de 2021, e Decreto nº 6.261, de
19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o Certificado de conclusão do Curso
de Mestrado, apresentado pelo Guarda Civil Municipal
abaixo identificado, bem como o respectivo parecer da
Assessoria Jurídica desta Secretaria, e nos termos
estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar nº. 098, de
24/01/2014 (Plano de Cargos, Carreira e Remunerações
dos Guardas Civis do Município de Mossoró),

RESOLVE:

  Art. 1º CONCEDER ao servidor JAERMERSON
FILGUEIRA SENA DE BRITO, matrícula n.º 5069955-
2, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal,
PROGRESSÃO FUNCIONAL para o respectivo Nível
IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró-RN, 19 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 222, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1900, de 11 de novembro de 2021, e no uso de suas
atribuições legais e o que lhe confere a Lei Complementar
nº 169, de 12 de agosto de 2021, e Decreto nº 6.261, de
19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o Certificado de conclusão do Curso
de Graduação, apresentado pelo Guarda Civil Municipal
abaixo identificado, bem como o respectivo parecer da
Assessoria Jurídica desta Secretaria, e nos termos
estabelecidos no art. 20, da Lei Complementar nº. 098, de
24/01/2014 (Plano de Cargos, Carreira e Remunerações
dos Guardas Civis do Município de Mossoró),

RESOLVE:

Art. 1ºCONCEDER ao servidor SILAS ELISEU DOS
SANTOS BARBOSA, matrícula n.º 5070244-2, ocupante
do cargo de Guarda Civil Municipal, PROGRESSÃO
FUNCIONAL para o respectivo Nível II.

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró-RN, 19 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 223, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1900, de 11 de novembro de 2021 e no uso de suas
atribuições legais e o que lhe confere a Lei Complementar
nº 169, de 12 de agosto de 2021, e Decreto nº 6.261, de
19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO a documentação comprobatória de
conclusão do Curso de Graduação, apresentado pela
Guarda Civil Municipal abaixo identificada, bem como o
respectivo parecer da Assessoria Jurídica desta Secretaria,
e nos termos estabelecidos no art. 20, da Lei
Complementar nº. 098, de 24/01/2014 (Plano de Cargos,
Carreira e Remunerações dos Guardas Civis do
Município de Mossoró),

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à servidora ERICA CRISTINA DE
SOUZA PEREIRA, matrícula n.º 5081025 - 2, ocupante
do cargo de Guarda Civil Municipal, PROGRESSÃO
FUNCIONAL para o respectivo Nível II.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró-RN, 19 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 224, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
169, de 12 de agosto de 2021, e o Decreto Municipal n°
6.261, de 19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o requerimento firmado pela
servidora, abaixo identificada, instruído de Certidão de
Nascimento, bem como o disposto no Artigo 7º, inciso
XVIII, da Constituição Federal vigente, a Lei nº. 10.710,
de 05 de agosto de 2003, que altera a Lei nº. 8.213, de 24
de julho de 1991 e o disposto no Art. 23, alínea “IX” da
Lei Orgânica do Município de Mossoró, com a nova
redação dada pela Emenda n° 04/2016, de 28/12/2016,

RESOLVE:

  Art. 1º CONCEDER o afastamento, para gozo da
LICENÇA-MATERNIDADE, à servidora ANA
CRISTINA DE ALMEIDA BRAGA, matrícula nº
0518050-1, Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta)
dias, com início retroativo ao dia 11 de fevereiro de 2022,
e tendo data final no dia 09 de agosto de 2022,
autorizando ainda, providenciar o pagamento do Salário-
Maternidade à referida servidora, durante o período de
gozo de sua licença.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos legais a data de
vigência desta.

Mossoró-RN, 20 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 139, 
 DE 15 DE MARÇO DE 2022

(Republicado por incorreção)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através de Portaria nº

1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
169, de 12 de agosto de 2021, e o Decreto Municipal n°
6.261, de 19 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor, abaixo
identificado, solicitando a concessão de sua “licença
especial”, bem como o respectivo Parecer favorável ao
pleito, emitido pela Assessoria Jurídica desta Secretaria, e
com fundamento legal nos art. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008
(Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença Especial, por tempo de
serviço e assiduidade, pelo período de 03 (três) meses,
referente ao respectivo período aquisitivo de 01-2011
a 01-2016, ao servidor MARCOS PEREIRA DA SILVA,
matrícula nº. 0140660-1, ocupante do cargo de Agente de
Trânsito e Transporte, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e
Transito, com prazos de vigência de 01/04/2022
a 30/05/2022 e de 01/07/2022 a 30/07/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró-RN, 20 de abril de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – SMS

 

Processo Administrativo nº 68/2022. Tipo: MENOR
PREÇO POR ITEM. Objeto: Aquisição de Unidade
Móvel para Castração de Animais – CASTRAMÓVEL
destinado ao Centro de Zoonoses do Município de
Mossoró/RN. Propostas: Entrega a partir de 26/04/2022.
Abertura da Sessão em 06/05/2022 às 09:00hs no site
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível
no referido site e www.prefeiturademossoro.com.br.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

MOACYR MANOEL DANTAS GODEIRO NETO
Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 51/2021-SMS

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por seu representante
legal, com base nos fatos, documentos e fundamentos
jurídicos delineados e acostados ao processo, nos termos
do nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, REVOGA o
Processo de Despesa nº 1734/2021, Pregão Eletrônico nº
51/2021-SMS, cujo objeto é Aquisição de 01 (uma)
Unidade Móvel para Castração de Animais –
CASTRAMÓVEL – através de Emenda Parlamentar de
nº 145.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

Secretaria Municipal de Segurança
Pública, Defesa Civil, Mobilidade

Urbana e Trânsito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 133/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa
Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), por
meio da Diretoria-Executiva de Mobilidade Urbana e
Trânsito, em conformidade com as competências
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente as
Resoluções nº 900/2022 e nº 918/2022, tendo em vista
que os autos de infração foram considerados regulares e
consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA
AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital de notificação por autuação pelo
cometimento de infração de trânsito nº 133/2022,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até
a data indicada no mesmo edital, junto a Sede da
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 – Doze
Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, devendo, para
tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo,
dos seguintes documentos: 

a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de
documento que conste a placa do veículo e o número do
auto de infração; 

b) cópia da CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou
procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; 

c) procuração quando for o caso; 

d) cópia do CRLV.

A defesa deverá ter somente um auto de infração como
objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 

1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos
termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo a
SESDEM até a data limite indicada. Para tanto deverá
preencher formulário próprio (disponível em
https://www.edital.getranmossoro.com.br) acompanhado
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 

a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identificação
oficial. 

b) Para condutor estrangeiro, além dos documentos
previstos no item anterior, anexar comprovante da data de
entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 

c) Cópia reprográfica legível do documento de
identificação oficial com fotografia e assinatura; 

d) Cópia do CRLV; 

e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um
representante legal, este deverá juntar o documento que
comprove a representação (contrato social, procuração,
etc) e documento oficial de identificação com assinatura e
foto; 

f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido
possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além
dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser
anexado ao formulário cópia de documento em que conste
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo
condutor e comprovante da posse do veículo no momento
do cometimento da infração; 
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g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor
infrator, além dos documentos previstos nos itens
anteriores, deverá ser anexado ao formulário o ofício do
representante legal do órgão ou entidade identificando o
condutor infrator, acompanhado de cópia de documento
que comprove a condução do veículo no momento da
infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa
jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do
condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer
nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente será acatada
e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver
corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver
faltando os documentos solicitados; o requerente tiver
legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e
administrativamente pela veracidade das informações e
dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão
disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo site
https://www.edital.getranmossoro.com.br e poderão ser
protocolados no prazo estabelecido no edital nos seguintes
canais digitais: “Mossoró Digital”
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro-
digital); E-mail:
atendimentotransito@prefeiturademossoro.com.br;
WhatsApp: 84 98827-8902 ou entregue via remessa
postal para o endereço da Sede da SESDEM (endereços e
telefones podem ser obtidos no sítio
https://www.prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretar
ia-municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível
em https://www.edital.getranmossoro.com.br. O padrão
de sequência de identificação dos dados das infrações
encontrados no sítio é: Placa, Número do auto de
infração, Data da infração, Código da
infração/desdobramento, Data de vencimento da
notificação.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa
Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), por
meio da Diretoria-Executiva de Mobilidade Urbana e
Trânsito, em conformidade com as competências
estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), especialmente as
Resoluções nº 900/2022 e nº 918/2022, tendo em vista
que os autos de infração foram considerados regulares e
consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso
II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA
AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos
relacionados no edital de notificação por autuação pelo
cometimento de infração de trânsito nº 133/2022,
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até
a data indicada no mesmo edital, junto a Sede da
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 – Doze
Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, devendo, para
tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo,
dos seguintes documentos: 

a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou de
documento que conste a placa do veículo e o número do
auto de infração; 

b) cópia da CNH ou outro documento de identificação
oficial que comprove a assinatura do requerente ou

procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; 

c) procuração quando for o caso; 

d) cópia do CRLV.

A defesa deverá ter somente um auto de infração como
objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 

1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos
termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo a
SESDEM até a data limite indicada. Para tanto deverá
preencher formulário próprio (disponível em
https://www.edital.getranmossoro.com.br) acompanhado
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 

a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identificação
oficial. 

b) Para condutor estrangeiro, além dos documentos
previstos no item anterior, anexar comprovante da data de
entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 

c) Cópia reprográfica legível do documento de
identificação oficial com fotografia e assinatura; 

d) Cópia do CRLV; 

e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um
representante legal, este deverá juntar o documento que
comprove a representação (contrato social, procuração,
etc) e documento oficial de identificação com assinatura e
foto; 

f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido
possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além
dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser
anexado ao formulário cópia de documento em que conste
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo
condutor e comprovante da posse do veículo no momento
do cometimento da infração; 

g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não
tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor
infrator, além dos documentos previstos nos itens
anteriores, deverá ser anexado ao formulário o ofício do
representante legal do órgão ou entidade identificando o
condutor infrator, acompanhado de cópia de documento
que comprove a condução do veículo no momento da
infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa
jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do
condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer
nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente será acatada
e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver
corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas
originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver
faltando os documentos solicitados; o requerente tiver
legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e
administrativamente pela veracidade das informações e
dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários estão
disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo site
https://www.edital.getranmossoro.com.br e poderão ser
protocolados no prazo estabelecido no edital nos seguintes
canais digitais: “Mossoró Digital”
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro-

digital); E-mail:
atendimentotransito@prefeiturademossoro.com.br;
WhatsApp: 84 98827-8902 ou entregue via remessa
postal para o endereço da Sede da SESDEM (endereços e
telefones podem ser obtidos no sítio
https://www.prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretar
ia-municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível
em https://www.edital.getranmossoro.com.br. O padrão
de sequência de identificação dos dados das infrações
encontrados no sítio é: Placa, Número do auto de
infração, Data da infração, Código da
infração/desdobramento, Data de vencimento da
notificação.

Mossoró-RN, 13 de abril de 2022

LUÍS ECIRALDO CORREIA
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Cultura

PORTARIA Nº 11, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Prorroga prazo para inscrição no Festival Independente de
Quadrilhas Juninas – Mossoró Cidade Junina 2022.

CONSIDERANDO a Lei complementar Municipal n.º
133, de 07 de abril de 2017, publicada no Jornal Oficial
de Mossoró (JOM) nº 402, de 07 de abril de 2017;

CONSIDERANDO o concurso N° 01/2022 – SMC,
regulamentado pelo Edital n.º 06/2022, publicada no
Jornal Oficial de Mossoró (JOM) nº 660, de 07 de abril de
2022;

CONSIDERANDO a existência de vagas remanescentes,
na presente data, para as categorias Estadual e Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar até 10 de maio de 2022 as inscrições
para o Festival Independente de Quadrilhas Juninas –
Mossoró Cidade Junina 2022, nas categorias Estadual e
Municipal, podendo as referidas inscrições serem
encerradas em data anterior caso haja o preenchimento de
todas as vagas disponibilizadas no Edital 06/2022, de 07
de abril de 2022;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias, em
especial as contidas no Edital n.º 06/2022 de 07 de abril
de 2022.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022
ETEVALDO ALMEIDA SILVA

Secretário Municipal de Cultura

PORTARIA Nº 12, 
 DE 25 DE ABRIL DE 2022

Prorroga prazo para entrega de Relatórios Financeiros.

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 3.270/2015 (Lei
Maurício de Oliveira), de 20 de março de 2015;

CONSIDERANDO a Lei Federal n°14.017/2020, de 29
de junho de 2020 - Lei Aldir Blanc; regulamentada por
meio do Decreto n° 5.905/2020, de 09 de setembro de
2020;

CONSIDERANDO o término do prazo de prestações de
contas dos Editais da Lei Aldir Blanc e Prêmio Fomento
– Lei Maurício de Oliviera, serem respectivamente
abril/2022;
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RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar até 02 de maio de 2022, o prazo de
prestação de contas dos Editais:

Lei Aldir Blanc:

Edital de Chamamento nº 005/2020,

Edital de Chamamento Nº 006/2020

Espaços Artísticos e Culturais

Lei Maurício de Oliveira

Edital de Chamamento nº 001/2019

Edital de Chamamento nº 001/2020

Edital de Chamamento nº 002/2020

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições contrárias, em
especial as contidas na Portaria n° 002/2022- SMC, de 17
de fevereiro de 2022.

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022
ETEVALDO ALMEIDA SILVA

Secretário Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO

 

Contrato Nº 11/2022. Processo Administrativo n°
2186/2021. Pregão Eletrônico n° 72/2021 - SME. Objeto:
Aquisição de material de limpeza destinado às demandas
dos serviços de higienização e limpeza da Secretaria
Municipal de Educação. Contratante: Secretaria
Municipal de Educação – CNPJ: 30.035.964/0001-
36.Contratada: MR Licitações Ltda - CNPJ:
41.687.100/0001-15. Valor: R$ 19.418,40 (dezenove mil
quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos).
Vigência do contrato: 12 (doze) meses. Período:
13/04/2022 a 13/04/2023. Data da assinatura do contrato:
13/04/2022.

Mossoró-RN, 13 de abril de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

 

Contrato Nº 12/2022. Processo Administrativo n°
2186/2021. Pregão Eletrônico n° 72/2021 - SME. Objeto:
Aquisição de material de limpeza destinado às demandas
dos serviços de higienização e limpeza da Secretaria
Municipal de Educação. Contratante: Secretaria
Municipal de Educação – CNPJ: 30.035.964/0001-
36.Contratada: Albuquerque Distribuidora de Alimentos
Ltda - CNPJ: 34.420.065/0001-08. Valor: R$ 110.281,50
(cento e dez mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta
centavos). Vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Período: 14/04/2022 a 14/04/2023. Data da assinatura do
contrato: 14/04/2022.

Mossoró-RN, 13 de abril de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

 

Contrato Nº 14/2022. Processo Administrativo n°
2186/2021. Pregão Eletrônico n° 72/2021 - SME. Objeto:
Aquisição de material de limpeza destinado às demandas
dos serviços de higienização e limpeza da Secretaria
Municipal de Educação. Contratante: Secretaria
Municipal de Educação – CNPJ: 30.035.964/0001-
36.Contratada: Livraria do Estudante Eireli - CNPJ:
01.973.806/0001-29. Valor: R$ 539.986,40 (quinhentos e
trinta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e
quarenta centavos). Vigência do contrato: 12 (doze)
meses. Período: 13/04/2022 a 13/04/2023. Data da
assinatura do contrato: 13/04/2022.

Mossoró-RN, 13 de abril de 2022

Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Meio Ambiente,
Urbanismo e Serviços Urbanos

EXTRATO DE ADITIVO

 

Aditivo nº 02/2022 ao Contrato Nº 23/2021, oriundo do
Pregão Presencial nº 101/2020-SEIMURB. Objeto:
Promover a prorrogação do prazo de vigência pelo
período de 03 (três) meses. Contratante: Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo
e Serviços Urbanos - CNPJ: 44.647.481/0001-05.
Contratada: M2 ENGENHARIA EIRELI - CNPJ
19.119.769/0001-51. Vigência: 16/03/2022 a
16/06/2022. Data da assinatura: 16/03/2022.

Mossoró-RN, 16 de março de 2022

EXTRATO DE ADITIVO

 

Aditivo nº 02/2022 ao Contrato Nº 76/2018, oriundo
Concorrência nº 05/2017 -  SEIMURB.  Objeto: O
presente termo aditivo é acrescer ao valor do objeto
contratual o percentual de 2,83% do valor inicial do
contrato, estando, portanto, dentro do limite de 25%
(vinte e cinco por cento) permitido por lei. Contratante:
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,
Urbanismo e Serviços Urbanos - CNPJ:
44.647.481/0001-05. Contratada: Vale Norte Construtora
Ltda - CNPJ 09.528.940/0001-22. Valor R$
2.704.982,99 (dois milhões setecentos e quatro mil
novecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove
centavos). Data da assinatura: 19/04/2022.

Mossoró-RN, 19 de abril de 2022

EXTRATO DE ADITIVO

 

Aditivo nº 01/2022 ao Contrato Nº 232/2021, oriundo da
Tomada de Preço nº 02/2021 - SEIMURB. Objeto: O

presente termo aditivo é acrescer ao valor do objeto
contratual o percentual de 7,69% do valor inicial do
contrato, estando, portanto, dentro do limite de 25%
(vinte e cinco por cento) permitido por lei. Contratante:
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente,
Urbanismo e Serviços Urbanos -
CNPJ:  44.647.481/0001-05. Contratada: Construtora
Luiz Costa Ltda - CNPJ 00.779.059/0001-20. Valor R$
112.943,44 (cento e doze mil novecentos e quarenta e três
reais e quarenta e quatro centavos). Data da assinatura:
14/04/2022.

Mossoró-RN, 14 de abril de 2022

EXTRATO DE CONTRATO

 

Contrato n° 11/2022 – SEIMURB. Processo
administrativo n° 2165/2021. Pregão Eletrônico n°
01/2022 – SEIMURB. Objeto: Aquisição de Materiais de
Construção, Hidráulico e Elétrico, Jardinagem e EPI.
Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos – CNPJ:
44.647.481/0001-05. Contratada: R. B. D. da Silva - ME
– CNPJ: 31.859.224/0001-87. Valor: R$ 1.118.203,45
(um milhão cento e dezoito mil duzentos e três reais e
quarenta e cinco centavos). Vigência: 20/04/2022 a
20/04/2023. Data da assinatura: 20/04/2022.

Mossoró-RN, 20 de abril de 2022

Instituto Municipal de Previdência
Social

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 03/2022 - PREVI.

Nº do Processo: 029/2022

Objeto: PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS, LICENCIAMENTO
ANUAL E SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO  DOS
VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DO PREVI.

Fundamento Legal: art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

Justificativa: necessidade de continuidade dos serviços já
prestados.

Valor Global: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para
o exercício 2022.

CONTRATADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO-RN, inscrita no CNPJ nº 15.883.796/0001-
45.

Paulo Afonso Linhares - Presidente do PREVI-
MOSSORÓ

Mossoró-RN, 25 de abril de 2022

PAULO AFONSO LINHARES
 Presidente do PREVI-Mossoró



Expediente
Jornal Oficial de Mossoró é uma publicação da Prefeitura Municipal de Mossoró, Instituído pela

lei N.º 2.378/2007, de responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social.

Allyson Leandro Bezerra Silva

Prefeito de Mossoró

João Fernandes de Melo Neto

Vice-Prefeito de Mossoró

Carolyne Oliveira Souza

Secretária Municipal de Governo

Comissão do Jornal Oficial de Mossoró

Bruno Martins de Brito

Secretário Municipal de Comunicação Social

Diego de Carvalho Caminha

Coordenação

Endereço:
Palácio da Resistência - Avenida Alberto Maranhão, 1751 - Centro - CEP: 59600-005 - Fone: (84)3315-4935 
Email: jom@prefeiturademossoro.com.br

12 Mossoró-RN, Segunda-Feira, 25 de Abril de 2022.




