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PREFEITO: ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA

ANO XIV | NÚMERO 672

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 6.568, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 1.452.100,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 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. 1° Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 1.452.100,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem 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, 27 de junho de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró
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PORTARIA Nº 1.667, 
DE 27 DE JUNHO DE 2022

Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de
Assessor Especial I, símbolo CC3, da Prefeitura
Municipal de Mossoró.

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

RESOLVE:

Art. 1º  EXONERAR, a pedido,  o  servidor  CLAYTON
JADSON SILVA ROLIM  do cargo em comissão de
Assessor Especial I, símbolo CC3, 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, 27 de junho de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

LEI N° 3.954, DE 27 DE JUNHO DE 2022

Denomina de rua Luciano de Morais Lisboa a rua
Projetada do Loteamento Sumaré I, com início na rua
José Vasconcelos da Mota e término na rua Projetada Z.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominado de rua Luciano de Morais
Lisboa a rua Projetada do Loteamento Sumaré I, com
início na rua José Vasconcelos da Mota e término na rua
Projetada Z.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

LEI N° 3.955, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Torna-se oficial a rua Ramon Kelly Soares de Lima,
bairro Alto do Sumaré.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Torna-se oficial a rua Ramon Kelly de Lima,
apresentando largura média de 15,00m e 247,75m de
extensão, com início e término na extremidade do lote 16
da quadra 05 a Oeste e do lote 12 da quadra 06 a Leste e
término na extremidade do lote 14 da quadra 11 a oeste e
do lote 13 da quadra 12 a leste, perpendicular à rua
Nenzinha Falcão, bairro Alto do Sumaré.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró-RN, 22 de junho de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

LEI N° 3.956, DE 27 DE JUNHO DE 2022

Institui a Semana Municipal de Conscientização e
Combate à Fome e à Miséria no município de Mossoró e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, no calendário de eventos do
Município de Mossoró, a Semana Municipal de
Conscientização e Combate à Fome e à  Miséria, a ser
promovida na semana que antecede o dia 25 de dezembro.

Art. 2º O Poder Executivo poderá promover atividades e
eventos alusivos à data, ampliando o espaço para
discussão do tema, de forma a estimular ações que visem
minimizar o problema de fome e miséria no município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
 Prefeito de Mossoró

Secretaria Municipal de
Administração

PORTARIA Nº 360, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da servidora abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de Doutorado em Educação, bem
como o parecer favorável da Comissão de análise de
pedido de gratificação por titulação dos profissionais do
Grupo Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da
Lei Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o
art. 1º da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de Doutorado, no percentual de 30%
(trinta por cento) incidente sobre o vencimento-base, da
servidora RAIMUNDA CLEZIA CAVALCANTE DA
SILVA, matrícula n.º 126730-1, ocupante do cargo de
Enfermeira, com lotação na Secretaria Municipal de
Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 361, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da 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 (a) servidor (a),
abaixo identificado (a), 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 arts. 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 01-2001
a  01-2006, ao (a) servidor (a) MISCIAS GOMES DE
MELO, matrícula nº. 0058450-1, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, lotado (a) na Secretaria Municipal
de Cultura, com prazos de vigência de 01/07/2022
a 28/09/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 362, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 01-1999
a  01-2004, à  servidora  CLÁUDIA MARIA AZEVEDO
XAVIER, matrícula nº. 0058021-1, ocupante do cargo de
Regente, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, com
prazos de vigência de 01/07/2022 a 28/09/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 363, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da 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 da  servidora  abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de especialização, bem como o
parecer favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de especialização, no percentual de
15% (quinze por cento) incidente sobre o vencimento-
base, da servidora NADEGE LIMA DIAS, matrícula n.º
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5078113-1, ocupante do cargo de Assistente Social, com
lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 364, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora  abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de especialização, bem como o
parecer favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de especialização, no percentual de
15% (quinze por cento) incidente sobre o vencimento-
base, da  servidora  ARIADNA DA CONCEIÇÃO
MADRUGA SARAIVA ANDRADE, matrícula n.º
0133728-1, ocupante do cargo de Farmacêutica, com
lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 365, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da  servidora  abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de mestrado, bem como o parecer
favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de mestrado, no percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento-
base, da  servidora  FÁBIA MARIA DE QUEIROZ
SILVA, matrícula n.º 0127957-1, ocupante do cargo de
Assistente Social, com lotação na Secretaria Municipal de
Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 366, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora  abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de mestrado, bem como o parecer
favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de mestrado, no percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento-
base, da  servidora  ANA KATARINA DIAS DE
OLIVEIRA, matrícula n.º 0128830-1, ocupante do cargo
de Assistente Social, com lotação na Secretaria Municipal
de Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 367, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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
qualificado, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de mestrado, bem como o parecer
favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de mestrado, no percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento-
base, do servidor RICARDO DOS SANTOS CIRILO,
matrícula n.º 0134481-1, ocupante do cargo de
Farmacêutico, com lotação na Secretaria Municipal de
Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 368, 
DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da  servidora  abaixo
qualificada, instruído de documento pertinente à
conclusão no curso de mestrado, bem como o parecer
favorável da Comissão de análise de pedido de
gratificação por titulação dos profissionais do Grupo
Ocupacional da Saúde, e nos termos do art. 31 da Lei
Complementar nº. 020/2007, de 21/12/2007, c/c o art. 1º
da Lei Complementar nº 065/2011, de 01/12/2011,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Adicional de Titulação, em razão da
conclusão no curso de mestrado, no percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento-
base, da  servidora  GRINAURIA DE SOUSA MAIA
PORTO, matrícula n.º 0127132-1, ocupante do cargo de
Auditora, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 369, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da 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 JULIANA
KARLA ARAUJO DE OLIVEIRA, matrícula nº 089613-
1, Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com
inicio retroativo ao dia 07 de junho de 2022, e tendo data
final no dia 03 de dezembro 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, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 370, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 arts. 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 05-2012
a  05-2017, ao servidor ALTEMAR BEZERRA DA
SILVA, matrícula nº. 0057635-1, ocupante do cargo de
Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 371, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da  servidora abaixo
identificada, 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 arts. 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 02-2004
a  02-2009, à  servidora  FRANCISCA DANTAS
SOBRINHA, matrícula nº. 0055019-1, ocupante do cargo
de Professora, lotada  na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 372, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora, abaixo
identificada, 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 07-1989
a  07-1994, à  servidora  ANTONIA NEUMAN DA
COSTA LIMA, matrícula nº. 0054673-1, ocupante do
cargo de Agente Administrativa, lotada) na Secretaria
Municipal de Educação, com prazos de vigência de
04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 373, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora  abaixo
identificada, 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 arts. 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 04-2009
a  04-2014, à  servidora  LUCIANA MARIA DE JESUS
DA COSTA, matrícula nº. 0052677-1, ocupante do cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada  na Secretaria
Municipal de Educação, com prazos de vigência de
04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 374, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 02-2004 a
02-2009, à  servidora  MARIA LUCINEIDE DE LIMA,
matrícula nº. 0056330-1, ocupante do cargo de Agente
Administrativa, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 375, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 (a) servidor (a),
abaixo identificado (a), 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 05-2009 a
05-2014, ao (à) servidor (a) MARIA JOSE DE MOURA,
matrícula nº. 0047859-1, ocupante do cargo de Professor,
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, com
prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 376, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 101 e 102 da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008
(Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:
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Art. 1º  CONCEDER Licença Especial, por tempo de
serviço e assiduidade, pelo período de 03 (três) meses,
referente ao respectivo período aquisitivo de 02-2004
a  02-2009, à  servidora  MARIA ELIENE DE FREITAS
LOPES, matrícula nº. 0056140-1, ocupante do cargo de
Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 377, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 10-1999
a  10-2004, à  servidora  MARGARIDA JALES DA
SILVA OLIVEIRA, matrícula nº. 0055647-1, ocupante
do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 378, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais, que lhe conferem 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 arts. 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 04-2010 a
04-2015, ao servidor  ALCIVAN BATISTA DE
MORAIS, matrícula nº. 0085324-1, ocupante do cargo de

Professor, lotado  na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 379, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora abaixo
identificada, 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 arts. 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 03-2005
a  03-2010, à  servidora  NEIDE CARVALHO COSTA,
matrícula nº. 0084565-1, ocupante do cargo de
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 380, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 05-2002
a  05-2007, à  servidora  QUEILA MAIA DANTAS
FREIRE, matrícula nº. 0058286-1, ocupante do cargo de
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 381, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 06-1989
a  06-1994, à  servidora  MARIA DE FATIMA DE
OLIVEIRA, matrícula nº. 0037157-1, ocupante do cargo
de Professora, lotada  na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 382, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da  servidora abaixo
identificada, 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 03-2009
a 03-2014, à servidora MARIA NENÉM FERNANDES,
matrícula nº. 0099589-1, ocupante do cargo de
Supervisora  Escolar, lotada  na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022 a
01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 383, 
DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora, abaixo
identificada, 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 02-1999 a
02-2004, à servidora  MARIA REGINA DA SILVA
REBOUÇAS, matrícula nº. 0056405-1, ocupante do
cargo de Agente Administrativo, lotada  na Secretaria
Municipal de Educação, com prazos de vigência de
04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 384, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 (a) servidor (a),
abaixo identificado (a), 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 10-1993
a 10-1998, ao (à) servidor (a) MARLENE FERNANDES
DO NASCIMENTO, matrícula nº. 0056587-1, ocupante
do cargo de Agente Administrativo, lotado (a) na
Secretaria Municipal de Educação, com prazos de
vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 385, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 da servidora abaixo
identificada, 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 arts. 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 04-2012 a
04-2017, à servidora RITA DE CÁSSIA BEZERRA DA
FONSECA, matrícula nº. 0096199-1, ocupante do cargo
de Professora, lotada  na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 386, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da 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 da servidora  abaixo
identificada, 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 04-2002
a  04-2007, à  servidora  RITA SIMONE BARRETO DA
SILVA, matrícula nº. 0042660-1, ocupante do cargo de
Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
com prazos de vigência de 04/07/2022 a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 387, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  Portaria nº
1.900, de 11 de novembro 2021, e, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem 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 da  servidora, abaixo
identificada, 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 arts. 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 02-2005
a  02-2010, à  servidora  NEUZIENE CORTEZ DE
OLIVEIRA, matrícula nº. 0084131-1, ocupante do cargo
de Professora, lotada  na Secretaria Municipal de
Educação, com prazos de vigência de 04/07/2022
a 01/10/2022.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 388, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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 Laudo Médico,
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 SELIANE DE
OLIVEIRA PASCOAL, matrícula nº 5079950-1,
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com inicio
retroativo ao dia 20 de junho de 2022, e tendo data final
no dia 16 de dezembro 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, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 389, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, nomeado através da  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;
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CONSIDERANDO, o requerimento da servidora abaixo
identificada e com fundamento legal no art. 97, da Lei
Complementar nº. 29, de 16 de dezembro de 2008
(Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Licença para Atividade Política,
com remuneração, à  servidora RIZAUBA DE SOUZA
LIMA ROOSEVELT, matrícula n.º 0146293-1, Agente
de Combate às Endemias, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, com vigência dia de 02 de julho a 02 de
outubro de 2022, para concorrer a cargo eletivo no pleito
eleitoral de 02 de outubro do corrente ano.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 390, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

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

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
identificado, bem como o parecer prolatado pela
Assessoria Jurídica desta Secretaria, e com embasamento
no art. 99, da Lei Complementar n.º 29, de 16 de
dezembro de 2008 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º  CONCEDER, a pedido,
à  servidora  RUSLÂNDIA SAMYA MITRE SILVEIRA
COELHO, matrícula nº 0144860-1, Psicóloga,
lotada  na  Secretaria Municipal de Saúde, Licença para
Tratar de Interesses Particulares, sem remuneração, pelo
prazo de 03 (três) anos, com vigência de 16/07/2022
a  16/07/2025, devendo retornar às suas atividades
profissionais no dia seguinte ao do término da licença.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 391, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

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

CONSIDERANDO a documentação comprobatória de
aposentadoria juntada pela servidora, abaixo identificada,
protocolada nesta Secretaria;

CONSIDERANDO o disposto no art. 38, inciso V, da Lei
Complementar n° 29, de 16/12/2008, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos do Município de
Mossoró (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º AFASTAR do vínculo laboral a servidora MILCA
MARIA LUCENA, matrícula nº 0052248-1, ocupante do
cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, em razão da concessão de sua
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, pelo Regime
Geral de Previdência Social (INSS), em 13/06/2022, e
declarar o cargo vago.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

KADSON EDUARDO DE FREITAS ALEXANDRE
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 88, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

Institui a Comissão para acompanhamento do Convênio
firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Liga
Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
169, de 12 de agosto de 2021,

RESOLVE:

A r t . 1 º Instituir a Comissão para acompanhamento do
Convênio firmado entre o Município de Mossoró e a Liga
Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, a qual
será composta da seguinte maneira:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL

1 – Egislândia Maria Silva Oliveira;

2 – Nayara Germano de Sena Silvestre.

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL

1 – Iris Maria Moreira de Oliveira Bezerra.  

REPRESENTANTES DA LIGA MOSSOROENSE DE
ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER  

1 – Daniel Henrique de Andrade Vale;

2 – Wamberto da Silva Barbosa.

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

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

JACQUELINE MORGANA DANTAS
MONTENEGRO

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 31/2022. Processo Administrativo n°
105/2022. Dispensa n° 08/2022. Objeto: A Locação de
imóvel destinado ao funcionamento do CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ANTÔNIO
HERCULANO – CAPS II, situado na Rua Duodécimo
Rosado nº 1333, bairro Nova Betânia, Mossoró/RN.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde – CNPJ:
11.965.996/0001-96).Contratada: TOPCOM - Comércio
de Máquinas, Equipamentos e Materiais da Construção
Ltda – CNPJ: 15.024.021/0001-14. Valor: R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais). Vigência do contrato: 12 (doze)
meses. Período: 31/05/2022 a 31/05/2023. Data da
assinatura do contrato: 31/05/2022.

Mossoró-RN, 31 de maio de 2022

Secretaria Municipal de Educação

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com
fundamento do Art. 25, inc. II da Lei 8.666/93 e
justificativas constantes no Processo Administrativo nº
05/2022 - SME RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação
nº 02, cujo objeto é a contratação de profissional
responsável pela execução da palestra "Novos tempos,
novas práticas: ressignificando o processo de ensino e
aprendizagem" para até 250 servidores da Secretaria
Municipal de Educação - SME, no valor total de R$
1.500,00, (mil e quinhentos reais), em favor de Luiz
Gomes da Silva Filho - CP F: 068.965.624-63.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

HUBEÔNIA MORAIS DE ALENCAR
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com
fundamento no art. 25, inc. III da Lei 8.666/93 e
justificativas constantes no Processo Administrativo nº
10/2022 - SME, RATIFICA a Inexigibilidade de
Licitação nº 01, cujo objeto é a contratação de Orquestra
Camerata para apresentação artística, no valor total de R$
1.000,00, (mil reais), em favor de Lucas Carvalho de
Araújo- CNPJ: 40.023.555/0001-73.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

HUBEÔNIA MORAIS DE ALENCAR
Secretária Municipal de Educação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com
fundamento do Art. 25, inc. III da Lei 8.666/93 e
justificativas constantes no Processo Administrativo nº
09/2022 - SME, RATIFICA a Inexigibilidade de
Licitação nº 04, cujo   objeto é a contratação de
profissional responsável pela execução da palestra "A
gestão da sala de aula e os desafios de uma aprendizagem
significativa com foco na recuperação das aprendizagens"
para até 250 servidores da Secretaria Municipal de
Educação, no valor total deR$ 1.000,00, (mil reais), em
favor de Míria Helen Ferreira de Souza - CPF:
489.711.974-04.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

HUBEÔNIA MORAIS DE ALENCAR
Secretária Municipal de Educação

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

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 18/2022. Processo Administrativo n°
230/2022 SEIMURB. Concorrência n° 05/2022.Objeto:
Construção de pavimentação poliédrica com
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paralelepípedo calcário e rejuntamento com emulsão
asfáltica e construção de drenagem de águas pluviais do
conjunto Terras da Liberdade, em diversas ruas e avenidas
e travessias do bairro Alto do Sumaré, todas enquadradas
no perímetro urbano do município de Mossoró/RN.
Contratante: Secretaria Mun. de Inf., Meio Amb., Urb. e
Serviços Urbanos, CNPJ Nº 44.647.481/0001-05.
Contratada: CLPT Construtora EIRELI, CNPJ Nº:
25.165.699/0001-70. Valor: R$ 5.905.531,05 (cinco
milhões novecentos e cinco mil quinhentos e trinta e um
reais e cinco centavos). Vigência do contrato: 12 (doze)
meses. Período: 27/06/2022 a 27/06/2023. Data da
assinatura do contrato: 27/06/2022.  

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

RETIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022-SEIMURB

Na publicação do Jornal Oficial do Município - JOM de
21/06/2022, Ano XIV, Nº 671A, pág. 10, e Diário Oficial
da União - DOU de 22/06/2022, nº seção 3, nº 116, pág.
314, referente à  Tomada de Preços nº 02/2022 –
SEIMURB, cujo objeto é a Contratação de empresa para
execução de reforma e modernização, com instalação de
equipamentos de áudio, vídeo e informática no Museu
Lauro da Escóssia, Retifica-se da seguinte forma: Onde se
lê  LICITAÇÃO FRACASSADA  leia-se: AVISO DE
LICITAÇÃO DESERTA.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal de Segurança
Pública, Defesa Civil, Mobilidade

Urbana e Trânsito

PORTARIA Nº 30, 
DE 27 DE JUNHO DE 2022

O Secretário  Municipal de Segurança, Defesa Civil,
Mobilidade Urbana e Trânsito, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com as disposições previstas na
Lei Orgânica do Município, conforme art. 89, inciso I.
RESOLVE:   Art. 1º  Designar o servidor THIAGO DE
OLIVEIRA FERNANDES PINTO, matrícula n°
508118-1, para atuar como GESTOR da Ata de Registro
de Preços – ARP nº 08/2022 – SMC, referente ao Pregão
Eletrônico nº 04/2022 – SMC firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mossoró e a empresa Natal Segurança e
Vigilância LTDA, tendo como substituto eventual LUÍS
ECIRALDO CORREIA, matrícula n° 13.646-8.

Art. 2º São atribuições do gestor do contrato: I - Conhecer
todo o processo relativo à contratação, bem como as
normas aplicáveis; II -  Promover reunião inicial com a
contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e
apresentar, formalmente, o fiscal do contrato; III - Exigir
o cumprimento do contrato, buscando qualidade,
economia e minimização de riscos; IV -  Acompanhar o
saldo do contrato e tomar providências para aditivos,
penalizações e rescisões.

Art. 3º Designar o servidor JORGE DIOGO DANTAS
JALES, matrícula n° 14.307-3, para atuar como FISCAL
da Ata de Registro de Preços – ARP nº 08/2022 – SMC,
referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2022 – SMC firmado
entre a Prefeitura Municipal de Mossoró e a empresa
Natal Segurança e Vigilância LTDA, tendo como
substituto eventual DHYEGO AUGUSTO RODRIGO
RODRIGUE SILVEIRA RAMOS, matrícula n° 050754-
7. Art. 4º São atribuições do fiscal do contrato: I -
Acompanhar a execução contratual, em seus aspectos

quantitativos e qualitativos; registrar todas as ocorrências
surgidas durante a execução do objeto; II - 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; 

III - Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou
fornecimento executado em desacordo com o objeto
contratado;   IV -  Exigir e assegurar o cumprimento dos
prazos previamente estabelecidos;   V - Exigir o
cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos
termos aditivos (verificar a existência de possível
subcontratação vedada contratualmente, por exemplo); 
VI -  Aprovar a medição dos serviços efetivamente
realizados, em consonância com o regime de execução
previsto no contrato (o fiscal jamais deve atestar a
conclusão de serviços que não foram totalmente
executados);   VII -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; 
VIII -  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; IX -Receber o objeto contratual, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes;   X -  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, retroagindo seus efeitos a 27 de maio de
2022.   

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

CLEDINILSON MORAIS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Cívil,

Mobilidade Urbana e Trânsito

Secretaria Municipal de Cultura

PORTARIA Nº 81, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022

NOMEIA GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Complementar n° 169, de 12 de agosto de
2021, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, que determina o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos
contratos, por representante da Administração
especialmente designado;

CONSIDERANDO que, a teor do Acórdão Número
04/2006 TCU - 1ª Câmara, o fiscal do contrato deve ter
conhecimento técnico sobre o objeto da contratação;

RESOLVE:

Art. 1° Nomear o servidor FRANCISCO THIAGO
BENTO DA SILVA, matrícula n.° 509731-2, e a
servidora LUHAMA CALDAS DE OLIVEIRA,
matrícula n.° 515728-1, para atuarem como GESTOR e

FISCAL, respectivamente, para acompanhamento,
fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

N° do Processo: 146/2022

Modalidade: Inexigibilidade de licitação

Objeto: contratação do cantor “Bartô Galeno”, atração
artística nacional para apresentação no Palco da Estação
das Artes, no evento do Mossoró Cidade Junina.

Contrato n.°: 71/2022

EMPRESA: Maria do Socorro Fernandes da Silva.

CNPJ: 45.468.645/0001-9

Valor: R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2° O Fiscal do Contrato será responsável para
representar o Município de Mossoró perante o contratado
e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a
execução das atividades de orientação, fiscalização,
controle e aceite, devendo ainda:

I – Ler minuciosamente a ordem de serviço, o contrato, a
proposta vencedora, o edital e o projeto básico;

II – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da
Contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando
problemas quando lhe faltar competência ao Gestor do
Contrato;

III – Acompanhar a execução do contrato por parte do
Prestador de Serviços, exigindo o cumprimento do que
estiver previsto no contrato, projeto básico, edital e
proposta vencedora, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à sua execução;

IV – Notificar a contratada sobre ocorrências, sempre por
escrito, para, no prazo fixado, corrija, substituta,
modifique, refaça, enfim, execute as obrigações nos
termos pactuados;

V –Qualquer necessidade de alteração de condição
contratual por meio de aditivo deve ser submetida ao
Gestor do Contrato, acompanhada das justificativas
pertinentes;

VI – Atestar o cumprimento das obrigações contratuais
por meio de Relatório de Inspeção, acompanhado por
Relatório Fotográfico, quando for o caso;

VII – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo
com as especificações do objeto contratado quando,
notificado, o Contratado não cumprir as obrigações nos
termos pactuados;

VIII – Representar ao Gestor do Contrato para aplicação
de sanções contratuais contra o Contratado.

Art. 3º O Gestor do Contrato será responsável pela
gerência e execução de  contratos  da Administração
pública, identifica riscos e acompanha cronograma, custos
e atividades envolvidas, para atingir o resultado financeiro,
prazo, escopo e qualidade previstos. O gestor define a
forma de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-
financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões
ligadas à documentação, ao controle dos prazos de
vencimento e da prorrogação.

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022
ETEVALDO ALMEIDA SILVA

Secretário Municipal de Cultura

PORTARIA Nº 82, 
 DE 27 DE JUNHO DE 2022
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NOMEIA GESTOR E FICAL DE CONTRATO.

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Complementar n° 169, de 12 de agosto de
2021, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, que determina o
acompanhamento e a fiscalização da execução dos
contratos, por representante da Administração
especialmente designado;

CONSIDERANDO que, a teor do Acórdão Número
04/2006 TCU - 1ª Câmara, o fiscal do contrato deve ter
conhecimento técnico sobre o objeto da contratação;

RESOLVE:

Art. 1° Nomear o servidor FRANCISCO THIAGO
BENTO DA SILVA, matrícula n.° 509731-2, e a
servidora LUHAMA CALDAS DE OLIVEIRA,
matrícula n.° 515728-1, para atuarem como GESTOR e
FISCAL, respectivamente, para acompanhamento,
fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

N° do Processo: 50/2022

Modalidade: Inexigibilidade de licitação

Objeto: Contratação de show musical do artista Fagner,
para apresentação no palco da Estação das Artes, como
parte integrante da programação do Mossoró Cidade
Junina 2022.

Contrato n.°: 48/2022

EMPRESA: I Agitos Musicais LTDA

CNPJ: 33.219.836/0001-30

Valor: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Art. 2° O Fiscal do Contrato será responsável para
representar o Município de Mossoró perante o contratado
e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a
execução das atividades de orientação, fiscalização,
controle e aceite, devendo ainda:

I – Ler minuciosamente a ordem de serviço, o contrato, a
proposta vencedora, o edital e o projeto básico;

II – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da
Contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando
problemas quando lhe faltar competência ao Gestor do
Contrato;

III – Acompanhar a execução do contrato por parte do
Prestador de Serviços, exigindo o cumprimento do que
estiver previsto no contrato, projeto básico, edital e
proposta vencedora, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à sua execução;

IV – Notificar a contratada sobre ocorrências, sempre por
escrito, para, no prazo fixado, corrija, substituta,
modifique, refaça, enfim, execute as obrigações nos
termos pactuados;

V – Qualquer necessidade de alteração de condição
contratual por meio de aditivo deve ser submetida ao

Gestor do Contrato, acompanhada das justificativas
pertinentes;

VI – Atestar o cumprimento das obrigações contratuais
por meio de Relatório de Inspeção, acompanhado por
Relatório Fotográfico, quando for o caso;

VII – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo
com as especificações do objeto contratado quando,
notificado, o Contratado não cumprir as obrigações nos
termos pactuados;

VIII – Representar ao Gestor do Contrato para aplicação
de sanções contratuais contra o Contratado.

Art. 3º O Gestor do Contrato será responsável pela
gerência e execução de  contratos  da Administração
pública, identifica riscos e acompanha cronograma, custos
e atividades envolvidas, para atingir o resultado financeiro,
prazo, escopo e qualidade previstos. O gestor define a
forma de reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-
financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões
ligadas à documentação, ao controle dos prazos de
vencimento e da prorrogação.

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022
ETEVALDO ALMEIDA SILVA

Secretário Municipal de Cultura

MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2022. FESTIVAL INDEPENDENTE DE QUADRILHAS JUNINAS. CONCURSO INTERESTADUAL ESTILIZADO.

Ata de resultado do Concurso Interestadual Estilizado

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois (domingo), às 20h15, na Arena Deodete Dias na cidade de Mossoró-RN, iniciou o Concurso Interestadual
Estilizado, na modalidade “PONTO CORRIDO”, com período de 22, 23 e 24 de junho de 2022, teve como responsável pelo evento o membro da comissão organizadora, o senhor
Magdyell Menahem da Silveira, e como comissão apuradora os senhores Francisco João Braga Filho e Zirlania Cristina da Silva. Tiveram como Comissão Julgadora os senhores,
Josemberg Ilario de Figueredo, Robson Costa de Lima, Maria Luiza Amorim, José Francisco Neto, Antônio Marcelo Neves da Silva e Clairton do Nascimento Faustino dos Santos.
No decorrer do Concurso a Classificação Geral teve o resultado, conforme Tabela I. Foi concedida uma PREMIAÇÃO ESPECIAL ao “Melhor Casal de Noivos”, “Melhor Rainha”,
“Melhor Rei” e “Melhor Marcador” Interestadual, descrito na Tabela II. A premiação especial independe dos itens em julgamento, não influenciando no resultado final das quadrilhas.
A Comissão Julgadora atribuiu, na final, uma nota individual para Rainha, Rei, Marcador e Casal de Noivos, unicamente para fins de escolha de tais personagens do Concurso de
Quadrilhas Interestadual e Estadual do Mossoró Cidade Junina 2022, sendo conferido aos vencedores um troféu. Houve empate e foi decidido através da ordem de classificação da
quadrilha representante.  A referida nota exigida no não fez parte da pontuação geral da quadrilha. Sendo assim: Melhor Rei: Ceará Junino e Melhor Marcador: Ceará Junino. Na
oportunidade, não havendo mais nada a tratar, as 04h21min, do dia 25 de junho de 2022 (sábado), foi encerrado o Concurso Interestadual Estilizado, e foi lavrada a presente ATA e
devidamente assinada pelos membros da comissão Organizadora e Apuradora do evento.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022
ETEVALDO ALMEIDA SILVA

Secretário Municipal de Cultura
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Secretaria Municipal da Fazenda

Tribunal Administrativo de Tributos Municipais (TATM)

Presidente: Hugnelson Vieira da Silva

Secretária: Vânia Maria Pereira

NOTIFICAÇÃO – PAUTA DE JULGAMENTO -
TATM

A Secretária do Tribunal Administrativo de Tributos
Municipais (TATM), por determinação do Sr. Presidente
Hugnelson Vieira da Silva, TORNA PÚBLICO que
será(ão) julgados em segunda instância administrativa, na
sessão ordinária do dia 28 de junho de 2022, na sala de
Reuniões do TATM, na Secretaria Municipal da Fazenda,
com endereço na Avenida Alberto Maranhão, n°1180, a
partir das 10h30min, o(s) processo(s) administrativo(s) a
seguir relacionado(s).

Fica esclarecido que, de acordo com o art. 59 do
Regimento Interno do TATM, aos contribuintes
interessados nos processos em julgamento será permitida
a participação nas discussões, por seus representantes
legais ou por intermédio de advogado habilitado com o
devido instrumento de mandato.

Será(ão) julgado(s) na primeira sessão subsequente,
independentemente de nova publicação, os recursos cuja
decisão tenha sido adiada, em razão de pedido de vista, de
eventual não comparecimento de relator, falta de tempo
na Sessão marcada, ou por outro motivo justificado
conforme decidido pelos Conselheiros do tribunal. 

1) Processo Eletrônico (PFA de Origem 2021.017765-3–
SEFAZ) 

Recorrente: Fazenda Pública Municipal 

Recorrido (a): M F de Melo Hotelaria Ltda 

Assunto: Prescrição Mobiliária – Recurso de Ofício

2) Processo Eletrônico (PFA de Origem 2021.017769-6–
SEFAZ) 

Recorrente: Fazenda Pública Municipal

Recorrido (a): M F de Melo Hotelaria Ltda

Assunto: Prescrição Mobiliária – Recurso de Ofício 

3) Processo Eletrônico (PFA de Origem 2022.006723-0–
SEFAZ) 

Recorrente: Fazenda Pública Municipal

Recorrida: Ilca Bezerra da Costa Calherdo

Assunto: Prescrição Imobiliária – Recurso de Ofício 

4) Processo nº 0158/2016 - TATM (PFA de Origem
2016.005739-0– SEFAZ) 

Recorrente: Paulo Henrique Fernandes de Melo

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Assunto: Não Incidência de ITIV – Recurso Voluntário 

Sala das Reuniões do Tribunal Administrativo de Tributos
Municipais, em Mossoró, 22 de junho de 2022.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

Tribunal Administrativo de Tributos Municipais (TATM)

Presidente: Hugnelson Vieira da Silva

Secretária: Vânia Maria Pereira

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A Secretária do Tribunal Administrativo de Tributos
Municipais, em nome do Sr. Presidente Hugnelson Vieira
da Silva, NOTIFICA que o Proc. nº 0205/2016  - TATM
- (PFA de Origem 2011.005223-9 SEFAZ), referente ao
Auto de Infração, nº 500267111, tendo como recorrido a
empresa CIA ENERG DO RIO GRANDE DO NORTE
(COSERN) será julgado em 2ª instância no dia 05 de
julho de 2022. A sessão acontecerá na sala de Reuniões
do TATM, na Secretaria Municipal da Fazenda, com
endereço na Avenida Alberto Maranhão, nº 1180, a partir
das 10h30min.

De acordo com o art. 59 do Regimento Interno deste
Tribunal, aos contribuintes interessados nos processos em
julgamento será permitida a participação nas discussões,
por seus representantes legais ou por intermédio de
advogado habilitado com o devido instrumento de
mandato.

OBS: Serão julgados na primeira Sessão Subsequente,
independentemente de nova publicação, os recursos cuja
Decisão tenha sido adiada, em razão de pedido de vista,
de eventual não comparecimento de relator, falta de
tempo na Sessão marcada, ou por outro motivo justificado
conforme decidido pelos Conselheiros do tribunal.

Sala das Reuniões do Tribunal Administrativo de Tributos
Municipais, em Mossoró, 23 de junho de 2022.

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania

RESOLUÇÃO Nº 011/2022 - CMAS

Designar membros para compor a Comissão responsável
pela Eleição dos representantes da Sociedade Civil para
assento no CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do
Município de Mossoró-RN, órgão deliberativo e paritário
responsável pela formulação, controle, acompanhamento e
fiscalização da Política Municipal de Assistência Social,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº
1.026, de 18 de dezembro de 1995, alterada pela Lei
Municipal nº 2.813, de 29 de dezembro de 2011.
CONSIDERANDO Regimento Interno e as Leis que
regem esse egrégio conselho; CONSIDERANDO as
reuniões ordinárias desse egrégio conselho realizadas em
12 de maio e 09 de junho de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR Comissão responsável pela Eleição
dos representantes da Sociedade Civil para assento no
CMAS.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o artigo 1º, será
composta pelos seguintes membros:

I – Márcio Freitas de Paiva – Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS);

II – Rita de Cássia da Silva Medeiros – Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC);

III – Márcia da Silva Pereira Castro – Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte – Faculdade de Serviço
Social (UERN/FASSO).

Art. 2º A comissão de que trata este instrumento será
presidida pela indicação de seus membros.

  Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação. 

Mossoró-RN, 27 de junho de 2022

ANA CLÉBIA NOGUEIRA PINTO DE MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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