
AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, Processo Licitatório Nº. 005/2020, 
com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MÁQUINA 
DE LAVAR ROUPA, COM REGISTRO DE PRE-
ÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 31/03/2020 às 
09h00min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endere-
ço eletrônico: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no 
horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 17h00min. Macaíba/RN, 16/03/2020. Pregoeira/
PMM

DECRETO Nº 1.919/2020.                                                               

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no 
âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Esta-
do do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 60, inc. VII  e X, da Lei 
Orgânica do Município. 
Considerando o panorama mundial a respeito da 
elevada capacidade de propagação do novo corona-
vírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para 
causar surtos;
Considerando o aumento exponencial dos casos do 
novo coronavírus (COVID-19) no Brasil;
Considerando o fato de a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 
2020, que a contaminação com o novo coronavírus 
(COVID-19) caracteriza pandemia;
Considerando a taxa de mortalidade da COVID-19, 
que se eleva entre idosos e pessoas portadoras de 
doenças crônicas;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fe-
vereiro de 2020 que estabeleceu a quarentena como 
forma de enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando o Decreto Estadual nº 295.12, de 13 
de março de 2020, que dispõe de medidas temporá-
rias de prevenção ao contágio pelo do novo corona-
vírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo 
Estadual,
Considerando a necessidade de manutenção da pres-
tação dos serviços públicos.

D E C R E T A:

Art. 1º Os órgãos e as entidades da administração 
pública municipal direta e indireta deverão adotar, 

para fins de prevenção da transmissão do novo co-
ronavírus (COVID-19), as medidas determinadas 
neste Decreto.
Art. 2º Ficam suspensos, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias:
 I - o atendimento presencial do público externo que 
puder ser prestado por meio eletrônico ou telefôni-
co;
II - as atividades de capacitação, de treinamento ou 
de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou en-
tidades da administração pública municipal direta e 
indireta que impliquem a aglomeração de 100 (cem) 
ou mais pessoas;
III - a participação, a serviço, de servidores em even-
tos ou em viagens internacionais ou interestaduais.
§ 1º No âmbito dos gabinetes dos Secretários mu-
nicipais  e do Dirigente da MacaíbaPrev, compete 
aos respectivos titulares dispor sobre as restrições ao 
atendimento presencial do público externo.
§ 2º Eventuais exceções ao disposto nos incisos II e 
III deste artigo deverão ser autorizadas pelo Gabine-
te Civil do Prefeito (GAC).
Art. 3º Os servidores  públicos que estiverem fora do 
território do Estado do Rio Grande do Norte na data 
de publicação deste Decreto ou durante sua vigência 
deverão, antes de retornarem às atividades, informar 
à chefia imediata as localidades por onde tenham es-
tado, apresentando os documentos comprobatórios 
da viagem.
Parágrafo único.  A obrigação de comunicação de 
que trata o caput também se aplica aos servidores e 
contratados que possuem contato ou convívio direto 
com caso suspeito ou confirmado de contaminação 
pelo novo coronavírus (COVID 19).
Art. 4º Aos servidores públicos que tenham regres-
sado, nos últimos 14 (quatorze) dias contados da 
publicação deste Decreto ou que venham a regres-
sar durante sua vigência, de localidades em que há 
transmissão comunitária do novo coronavírus (CO-
VID 19), conforme boletim epidemiológico da Se-
cretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), bem 
como aqueles que tenham contato ou convívio direto 
com caso suspeito ou confirmado, deverão ser apli-
cadas as seguintes medidas:
I - os que apresentem sintomas (sintomáticos) de 
contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) 
deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de 
sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (qua-
torze) dias ou conforme determinação médica;
II - os que não apresentem sintomas (assintomáti-
cos) de contaminação pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) deverão desempenhar, em domicílio, em 
regime excepcional, pelo prazo de 14 (quatorze) 
dias, a contar do retorno ao Estado, as funções deter-
minadas pela chefia imediata, respeitadas as atribui-
ções do cargo, vedada a sua participação em reuni-
ões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito 
da repartição pública.
§ 1º O desempenho das atividades do servidor ou do 
empregado público a que tenha sido aplicado o re-
gime de trabalho de que trata o inciso II deste artigo 
dependerá do cumprimento das metas e dos níveis 
de produtividade estabelecidos pelo Secretário da 
Pasta ou pelo Dirigente Máximo da MacaíbaPrev.

 § 2º Na hipótese do inciso II deste artigo, caso seja 
imprescindível a execução presencial das atribui-
ções do cargo, haverá a dispensa da prestação de 
serviço, que será objeto de posterior compensação 
de jornada.
§ 3º Exaurido o período de quarentena, o retorno ao 
serviço dependerá de avaliação médica prévia que 
ateste a aptidão ao trabalho.
§ 4º A avaliação médica que trata o § 3º poderá ser 
realizada pela Junta Médica do Município ou por 
profissional da rede pública ou privada de saúde.
Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º deste Decreto 
se estende, no que couber, a todo e qualquer agente 
público, remunerado ou não, que mantenha ou não 
vínculo com a administração pública municipal, 
bem como membro de colegiado, estagiário ou em-
pregado de prestadoras de serviço, ficando vedada a 
participação em reuniões presenciais ou a realização 
de tarefas no âmbito da repartição pública.
Art. 6º Os gestores dos contratos de prestação de 
serviço deverão notificar as empresas contratadas 
para que, sob pena de responsabilização contratual 
em caso de omissão:
I - adotem todos os meios necessários para o cumpri-
mento das determinações constantes no art. 5º deste 
Decreto;
II - conscientizem seus funcionários quanto aos ris-
cos de contaminação pelo novo coronavírus (CO-
VID-19) e quanto à necessidade de reportarem a 
ocorrência dos sintomas.
Art. 7º Enquanto durar o estado de pandemia pelo 
novo coronavírus (COVID-19), ficam os Secretários 
Municipais e o Dirigente da MacaíbaPrev autoriza-
dos a liberarem os servidores para execução de suas 
atividades em regime excepcional, resguardando-se 
que o número de pessoas em atividade presencial 
seja suficiente para a adequada prestação do serviço 
público.
Parágrafo único. Será priorizada a tramitação dos 
processos em regime excepcional de servidores que:
I - forem portadores de doenças respiratórias crôni-
cas, devidamente comprovadas por atestado médico;
II - estiverem gestantes;
III - tiverem filho menor de 1 (um) ano; 
IV - forem maiores de 60 (sessenta) anos.
Art. 8º De acordo com a situação epidemiológica do 
novo coronavírus (COVID 19) no contexto mundial 
e nacional fica facultada a suspensão de férias e li-
cenças de servidores de setores estratégicos para o 
enfrentamento da pandemia.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação e terá validade pelo prazo de 30 (trinta) 
dias.                     
                     

  Macaíba/RN, 16 de março de 2020.

 Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal

...................................................................................
DECRETO Nº 1920/2020. 

Regulamenta, no âmbito do Município de Maca-
íba, o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Esta-
do do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 60, inc. VII, da Lei Or-
gânica do Município. 
Considerando a situação de emergência de saúde 
pública de importância internacional declarada pela 
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando a rápida taxa de avanço do contágio 
do novo coronavírus (COVID-19), tanto internacio-
nal quanto nacionalmente;
Considerando a absoluta necessidade de adoção de 
medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos 
da pandemia em questão, a fim de proteger de forma 
adequada a saúde e a vida da população macaibense;
Considerando a confirmação da presença do novo 
coronavírus (COVID-19) em território estadual.

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do 
Município de Macaíba, o disposto na Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional em decor-
rência da infecção humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19).
Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância nacional e internacional, 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), pode-
rão ser adotadas as seguintes medidas de saúde para 
resposta à emergência de saúde pública:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de: a) 
exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tra-
tamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de 
cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas na-
turais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização justa; e
VII - autorização excepcional e temporária para a 
importação de produtos sujeitos à vigilância sanitá-
ria sem registro na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação 
de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em in-
vestigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar 
a propagação da infecção e transmissão local.
§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser 
determinada por prescrição médica ou por recomen-
dação do agente de vigilância epidemiológica, por 
um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se 
estender por até igual período, conforme resultado 
laboratorial que comprove o risco de transmissão.
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato mé-
dico deverá ser efetuada, preferencialmente, em 
domicílio, podendo ser feita em hospitais públicos 
ou privados, conforme recomendação médica, a de-
pender do estado clínico do paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando 
o diagnóstico laboratorial for negativo para o SARS-
COV-2, causador da COVID-19.
§ 4º A determinação da medida de isolamento por 
prescrição médica deverá ser acompanhada do ter-
mo de consentimento livre e esclarecido do pacien-
te, conforme modelo estabelecido no Anexo I da 
Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Minis-
tério da Saúde.
§ 5º A medida de isolamento por recomendação do 
agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no cur-
so da investigação epidemiológica e abrangerá so-

mente os casos de contactantes próximos a pessoas 
sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e deverá 
ocorrer em domicílio.
§ 6º A medida de isolamento por recomendação será 
feita por meio de notificação expressa à pessoa con-
tactante, devidamente fundamentada, observado o 
modelo previsto no Anexo II da Portaria nº 356, de 
2020, do Ministério da Saúde.
§ 7º Fica estabelecido o isolamento domiciliar pre-
ventivo voluntário, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, 
a todos os viajantes assintomáticos que retornarem 
de localidades afetadas pela COVID-19, deven-
do ser procurado o serviço de saúde mais próximo 
(Unidade Básica de Saúde, Unidade de Pronto Aten-
dimento ou Serviços de Urgência e Emergência), 
públicos ou privados, diante do surgimento de qual-
quer sintoma característico.
Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo 
garantir a manutenção do cuidado e das ações de vi-
gilância em local certo e determinado.
§ 1º A medida de quarentena será determinada me-
diante ato administrativo formal devidamente mo-
tivado, a ser editada pelo Secretário Municipal de 
Saúde e publicada no Diário Oficial do Município 
(DOM) e amplamente divulgada pelos meios de co-
municação.
§ 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo 
de até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo 
tempo necessário para reduzir a transmissão comu-
nitária e garantir a manutenção dos serviços de saú-
de no Municio de Macaíba.
§ 3º A extensão do prazo da quarentena de que trata 
o § 2º dependerá de prévia avaliação do Comitê Ges-
tor de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, 
previsto na Portaria Municipal nº 067, de 12 de Mar-
ço de 2020.
§ 4º A medida de quarentena não poderá ser determi-
nada ou mantida após o encerramento da Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional. 
Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamen-
to e quarentena previstas neste Decreto acarretará a 
responsabilização civil e penal, nos termos previstos 
em lei.
Parágrafo único. Caberá ao médico ou agente de vi-
gilância epidemiológica informar à autoridade poli-
cial e ao Ministério Público sobre o descumprimento 
de que trata o caput.
Art. 6º As medidas de realização compulsória no in-
ciso III do art. 3º da Lei n° 13.979, de 2020, serão 
indicadas mediante ato médico ou por profissional 
de saúde.
Parágrafo único. Não depende de indicação médi-
ca ou de profissional de saúde as medidas previstas 
nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 3º deste 
Decreto.
Art. 7º A medida de requisição de bens e serviços 
de pessoas naturais e jurídicas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronavírus (COVID-19) 
será determinada pelo Secretário Municipal de Saú-
de, vedada a delegação, assegurado o direito à justa 
indenização.
Art. 8º A confirmação laboratorial da infecção pela 
COVID-19 observará os procedimentos descritos na 
Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde.
Art. 9º O Secretário Municipal de Saúde deverá 
acompanhar as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus (COVID-19) 
previstas no art. 2º deste Decreto.
Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento 
e quarentena deverão ser observados os protocolos 
clínicos do novo coronavírus (COVID-19) e as di-
retrizes estabelecidas pelo Ministério da saúde e no 
Plano Estadual de Contingência para Infecção Hu-
mana pelo COVID-19, com a finalidade de garantir 
a execução das medidas profiláticas e o tratamento 
necessário.
Art. 11. O encerramento da aplicação das medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional em decorrência da in-
fecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) 

fica condicionada à situação de Emergência de Saú-
de Pública de Importância Nacional, declarada por 
meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro 
de 2020, no Ministério da Saúde.
Art. 12. Fica a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, dispensada da licitação para a 
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde des-
tinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput 
deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquan-
to perdurar a emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus, com 
base em ato publicado pelo Ministério da Saúde, 
observando-se, no que couber, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas 
com fulcro neste Decreto devem ser imediatamente 
disponibilizadas no sítio oficial do Municipio, na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, 
no que couber, além das informações previstas no 
art. 8º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011, o nome do contratado, o número de 
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contra-
tação ou aquisição.
Art. 13. Fica autorizada a requisição de bens móveis 
e imóveis e de serviços de pessoas naturais e jurí-
dicas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (COVID-19), em favor do inte-
resse da saúde pública, assegurado o direito à justa 
indenização.
Art. 14. Fica autorizado o Secretário Municipal de 
Saúde Pública, em função da evolução da pandemia 
da COVID-19, ouvido o Comitê Gestor de Preven-
ção e Enfrentamento ao COVID-19, a determinar a 
suspensão de:
I - eventos de massa;
II - atividades de capacitação, de treinamento ou 
eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entida-
des da administração pública e de entidades de natu-
reza privada que impliquem a aglomeração de mais 
de 100 (cem) pessoas;
III - atividades escolares, públicas ou privadas, em 
qualquer dos níveis e modalidades de educação.
Art. 15. Os serviços privados de saúde deverão ga-
rantir assistência aos seus usuários e seguir todas as 
recomendações da autoridade sanitária, de acordo 
com a legislação vigente e nos termos do Plano Es-
tadual de Contingência para Infecção Humana pelo 
COVID-19.
Art. 16. Consideram-se como fases da pandemia por 
COVID-19:
I - Caso Importado: quando há presença de casos 
confirmados de pessoas que se infectaram em outro 
país;
II - Transmissão local: quando ainda é possível rela-
cionar o doente ao caso confirmado;
III - Transmissão comunitária (sustentada): quando 
não é possível identificar o vínculo epidemiológi-
co; a partir da 5º (quinta) geração de transmissão 
de caso; quando há a identificação de, pelo menos, 
um resultado positivo na vigilância sentinela de sín-
drome gripal; ou quando há identificação de, pelo 
menos, um caso internado por síndrome respiratória 
aguda grave.
Art. 17. Consideram-se eventos de massa (grandes 
eventos, eventos especiais, eventos de grande porte), 
para os fins do disposto neste Decreto, as atividades 
coletivas de natureza cultural, esportiva, comercial, 
religiosa, social ou política, por tempo pré-deter-
minado, com concentração ou fluxo excepcional 
de pessoas, de origem nacional ou internacional, e 
que, segundo a avaliação das ameaças, das vulne-
rabilidades e dos riscos à saúde pública, exijam a 
atuação coordenada de órgãos de saúde pública da 
gestão municipal, estadual e federal e requeiram o 
fornecimento de serviços especiais de saúde, públi-
cos ou privados.
Art. 18. Fica autorizada a abertura de créditos ex-
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traordinários, em favor da Secretaria Municipal de 
Saúde, para o custeio das medidas previstas neste 
Decreto.
Art. 19. O Secretário Municipal de Saúde editará os 
atos complementares necessários à execução do dis-
posto neste Decreto.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos enquanto durar a de-
claração de situação de Emergência de Saúde Pú-
blica de Importância Nacional, declarada por meio 
da Portaria nº 188/GM/MS, de 2020, no Ministério 
da Saúde. 

Macaíba/RN, 16 de março de 2020.

 Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal

...................................................................................

PORTARIA Nº 067/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Esta-
do do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribui-
ções que legais são conferidas por Lei, em especial, 
o que dispõe o art. 61, VII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e, ainda,
CONSIDERANDO as medidas dispostas na Lei Fe-
deral nº 13.979/2020.
CONSIDERANDO a Portaria nº 356/2020 do Mi-
nistério da Saúde que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 
13.979/2020.
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de em-
preender Políticas de Saúde para enfrentamento do 
coronavírus (COVID-19).

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o COMITÊ GESTOR DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CO-
VID-19.
Art. 2º O COMITÊ GESTOR DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 será o respon-
sável pela gestão e execução, em âmbito municipal, 
das medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional, decor-
rente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Art. 3º O COMITÊ GESTOR DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, será compos-
to pelos seguintes membros:

Rep. da Gestão Gisleyne Karla Medeiros da Silva – 
Titular

Juedson Costa de Oliveira – Suplente

Rep. da Vigilância 
Epidemiológica

Natalia Raiane Silva Vieira – Titular

Maria Isabelle Silva da Costa de Souza 
Vieira – Suplente

Rep. da Vigilância 
Sanitária

Kacia Régia Rodrigues Vieira

Rep. do Suporte 
Laboratorial

Kezia Patricio de Lima Leite Araujo 
Vieira – Titular

Elianderson Lira Bezerra – Suplente

Rep. da Assistência 
em Saúde

Irlia Maria da Silva Pereira de Paula – 
Titular

Liana de Lima Pereira Santos – Suplente

Rep. da Assistência 
Farmacêutica

Carlos Frank Prudencio Bezerra – Titular

Wanderlan Ivison da Silva França – 
Suplente

Rep. da Comuni-
cação

Jose Roberto de Medeiros – Titular

Sergio Silva do Nascimento – Suplente

Rep. da Sec. Muni-
cipal de Educação

Domingos Savio Silva de Oliveira – 
Titular

Fernanda Carla Ribeiro de Sousa – 
Suplente

Rep. da Sec. Muni-
cipal de Trabalho e 
Assitência Social

Andrea Carla Ferreira da Silva Bezerra 
– Titular

Ana Hellena Torres da Costa Ribeiro – 
Suplente

Rep. de Centro de 
Educação e Pesqui-
sa em Saúde

Carolina de Araújo Damásio Santos

Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
                                                    

 Macaiba – RN, 12 de Março de 2020.

Fernando Cunha Lima Bezerra
PREFEITO MUNICIPAL 

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
...................................................................................
PORTARIA Nº 069/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Esta-
do do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribui-
ções que lhes são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO o que é preceituado no art. 37, II 
do Texto Magno Brasileiro.

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 61, VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de 
manter as atividades da Administração Pública Mu-
nicipal.

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear, Interinamente, a Senhora MARIA 
DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS SILVA, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 307.198.364-68, matrí-
cula nº 7609-2, como TESOUREIRA em substitui-
ção ao Senhor JOÃO AMARAL DANTAS JUNIOR 
-  Tesoureiro, que se encontrará de férias durante o 

período de 16 a 04 de março de 2020, de acordo com 
o requerimento da servidor.

Art. 2º - Durante o período do gozo de férias por 
parte do Titular da Pasta, o exercício da função de 
Tesoureira Interina será remunerado mediante sub-
sídio equivalente ao cargo de CC-A1 da Adminis-
tração Municipal. 

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

Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 Macaíba – RN, 16 de março de 2020.

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal
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