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EXTRATOS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA - INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1921/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
005/2021

CONTRATANTE: Município de Macaíba, através 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo;
 CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; OBJETO: Forneci-
mento de água no Município de Macaíba/ RN; 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.034,00 (hum 
mil e trinta e quatro reais); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ;
VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2021; 
Autoridade Responsável: Billy Jean Mangabeira Vi-
turino – Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
004/2021

CONTRATANTE: Município de Macaíba, através 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
 CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; OBJETO: Forneci-
mento de água no Município de Macaíba/RN; 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 12.821,60 
(doze mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta 
centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ; VIGÊNCIA: Janeiro 
a Dezembro/2021; 
Autoridade Responsável: Alessandro Ricardo Costa 
de Araújo – Secretário Municipal de Infraestrutura.
...................................................................................

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2021

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Município de Macaíba - MacaibaPREV; 
CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; 
OBJETO: Fornecimento de água no Município de 
Macaíba/RN;
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 149,93 (cento 
e quarenta e nove reais e noventa e três centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, XXII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros - PJ; Vigência: Janeiro a Dezembro/2021;
 Autoridade Responsável: Edma de Araújo Dantas 
Maia  – Diretora Presidente do MacaibaPREV

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
003/2020

CONTRATANTE: Secretária Municipal de Saúde;
CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; 
OBJETO: Fornecimento de água no Município de 
Macaíba/RN; 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 12.676,84 
(doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta 
e quatro centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-
ceiros - PJ; VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2021; 
Autoridade Responsável: Roberta Guilhermina Cor-
deiro da Silva – Secretária Municipal de Saúde
...................................................................................

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
015/2021

CONTRATANTE: Município de Macaíba; 
CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; 
OBJETO: Fornecimento de água no Município de 
Macaíba/RN; 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 3.339,82 (três 
mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois 
centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ; 
VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2021; Autoridade 
Responsável: Edvaldo Emídio da Silva Júnior - Pre-
feito.
...................................................................................

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
006/2021

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Traba-
lho e Assistência Social; CONTRATADA: Com-
panhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte 
– CAERN;
OBJETO: Fornecimento de água no Município de 
Macaíba/RN; VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 
4.536,98 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais 
e noventa e oito centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ; 
VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2021;
Autoridade Responsável: Raquel Barbosa Silva Ro-
drigues – Secretária Municipal de Trabalho e Assis-
tência Social.
...................................................................................

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
016/2021

CONTRATANTE: Município de Macaíba, através 

da Secretaria Municipal de Educação; 
CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte – CAERN; 
OBJETO: Fornecimento de água no Município de 
Macaíba/RN; 
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 9.909,16 (nove 
mil novecentos e nove reais e dezesseis centavos); 
BASE LEGAL: Artigo 24, VIII da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 3.3.90.39 – Ou-
tros Serviços de Terceiros - PJ; 
VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2021;
Autoridade Responsável: Ademar Teixeira da Silva 
Júnior – Secretário Adjunto Municipal de Educação.

LEI N° 2.169/2021

ALTERA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL MUNICIPAL E ESTABELECE 
REGRAS DE TRANSIÇÃO EM CONSONÂCIA 
COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 
N° 103/2019, COM INTRODUÇÃO DE 
ALTERAÇÕES NO TEXTO DA LEI N° 
1695/2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
MACAÍBA, estado do rio Grande do Norte, no uso 
de suas atribuições legais, em especial, o art. 61, II, 
da Lei Orgânica do Município.

 FAZ SABER que a Câmera Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

 Art. 1° Ficam introduzidas alterações 
na Lei n° 1.695/2014 adequando o sistema de 
Previdência social Municipal, impondo regras de 
transição, em consonância com os dispositivos 
insertos na Emenda Constitucional n° 103/2019, nos 
termos a seguir delineados: 

 Art. 2° O artigo 13, incisos I e II passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. ................................................................... 
 
I – contribuição previdência dos segurados 
ativos, descritos no inciso I do artigo 4° desta 
Lei, é de 14% (quatorze por cento) sobre a sua 
remuneração de contribuição;
 
II – contribuição previdenciária dos segurados 
inativos e dos pensionistas, descritos no inciso II 
do artigo 4° e na Secção IX, do Capítulo V desta 
Lei, é de 14% (quatorze por cento) incidentes 
sobre a parcela dos proventos e das pensões 
concedidas pelo RPS MACAÍBA que supere o 
limite máximo estabelecido para o Regime Geral 
da Previdência Social.
Parágrafo único: Quando houver déficit atuarial, a 
contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas 
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incidirá sobre o valor dos proventos de aposentadorias e 
de pensões que supere (três) salários mínimos nacionais.

Parágrafo Único: (vetado)

Art. 3°. O artigo 33, incisos I e II, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 33.....................................................................

I- Quanto ao servidor
f) (revogado)

g) (revogado)

h) (revogado)

II - Quanto ao dependente:

b) (revogado)”

Art. 4° Altera o Capítulo IV, Titulo Único, com a 
introdução do art. 33-A, nos termos a seguir:

“Art. 33-A “As rubricas remuneratórias 
denominadas de auxílio-doença, salário-família, 
salário maternidade e auxilio-reclusão, excluídos 
do rol de benefícios previdenciários do RPPS 
do município de Macaíba, serão pagos, quando 
devidos, nos termos desta Lei e dos demais 
dispositivos da legislação aplicável, diretamente 
pelo Ente Federativo e não correrão à conta 
do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Macaíba - MACAIBAPREV, sendo 
de inteira e exclusiva responsabilidade, tanto 
financeira, quanto orçamentária, do município 
de Macaíba.”

Art. 5°. O artigo 35, §  1° e 3° passam a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 35. O servidor, homem ou mulher, ser 
aposentado, compulsoriamente, aos 75 (setenta 
e cinco) anos de idade, conforme estabelecido no 
inciso II do §1°, do art. 40 da Constituição Federal 
e na forma desta Lei, com direito a proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados na forma estabelecida no artigo 65, 
observando-se, ainda, o disposto no artigo 78.

§ 1 ° servidor com 74 (sessenta e quatro) anos 
deve comparecer ao órgão gestor do RPPS 
MACAIBA para apresentar a documentação 
necessária ao processamento de sua aposentação, 
até 60 (sessenta) dias antes de seu aniversário 
de 75 (setenta e cinco) anos. Caso não haja 
comparecimento, sua aposentação será efetuada, 
automaticamente, com base nos dados financeiros 
e de tempo de contribuição existentes no banco de 
dados do órgão ou entidade ao qual se encontra 
vinculado.

§ 3° Os efeitos da concessão da Aposentadoria 
Compulsória retroagirão à data em que o servidor 
completa 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Art. 5. Altera a redação do artigo 36, da forma 
seguinte:

Art. 36. O servidor fará jus à aposentadoria 
voluntária por Idade e tempo de contribuição 
com proventos calculados na forma prevista no 
artigo 65, desde que preencha, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:

I- 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço 
público;

II- 65 (sessenta e cinco) anos de idade e 35 (trinta e 
cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, 
e 62 (sessenta e dois) anos de idade e 30 (trinta) 
anos de tempo de contribuição, se mulher.

Art. 6° O “caput” do artigo 37 sofre a seguinte 
alteração:

Art. 37. O servidor fará jus a aposentadoria 
voluntária por idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, 
calculados na forma prevista no artigo 65, desde 
que preencha, cumulativamente, as seguintes 
requisitos:

1-20 (vinte) anos de efetive exercício no serviço 
público:
...................................................................................
III- 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher.

Art. 7. Ficam Introduzidas alterações no artigo 39, 
55 1 e 8:

Art. 39. .....................................................................

§ 8° A analise de que perígrafo anterior, com 
emissão do respectivo laudo pericial, e os recursos 
decorrentes da discordância de segurado quanto 
ao teor do referido laudo, serão efetuadas pela 
Junta Medica Oficial do Município, de forma 
monocrática e colegiada, respectivamente.

Art. 8° Revoga dispositivo do artigo 41 na forma 
a seguir:

Art. 41. .....................................................................

§  7° (revogado)”

Art. 9 O artigo 42 e parágrafos passam a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 42. .....................................................................
§ 2° (revogado)”.
Art. 47. A pensão por morte é concedida a 
dependente de segurado é será equivalente a uma 
cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do 
valor da aposentadoria recebida pelo segurado 
ao servidor ou daquela a que teria direito se 
fosse aposentado por incapacidade permanente 
na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) 
pontos percentuais por dependente, até o máximo 
de 100% (cem por cento).

§ 1°As cotas por dependente cessarão com a 
perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos 
demais dependentes, preservado o valor de 100% 
(cem por cento) da pensão por morte quando o 
número de dependentes remanescente for igual 
ou superior a 5 (cinco).

§ 2° Na hipótese de existir dependente inválido 
ou com deficiência intelectual, mental ou grave, 
o valor da pensão por morte de que trata o caput 
será equivalente a:

I- 100% (cem por cento) da aposentadoria 
recebida pelo segurado ou servidor ou daquela 
a que teria direito se fosse aposentado por 
Incapacidade permanente na data do óbito, até o 
limite máximo de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social; e

II- uma cota familiar de 50% (cinquenta por 
cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 
100% (cem por cento), para o valor que supere o 
limite máximo de benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.

§  3° Quando não houver mais dependente 
inválido ou com deficiência intelectual, mental 
ou grave, o valor da pensão será recalculado na 
forma do disposto no caput e no § 1°.

Art. 48. São beneficiários das pensões:

I- o cônjuge;

II- o cônjuge divorciado ou separado 
judicialmente ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente:

III - o companheiro ou companheira que 
comprove união estável como entidade familiar:

IV- o filho de qualquer condição que atenda a um 
dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos

b) seja inválido;

c) tenha deficiência intelectual ou mental:

V- a mãe e o pai que comprovem dependência 
econômica do servidor

VI- o irmão de qualquer condição que comprove 
dependência econômica do servidor e atenda a 
um dos requisitos previstos no inciso IV.

§ 1° A concessão de pensão aos beneficiários de 
que tratam os incisos I a IV do caput exclui os 
beneficiários referidos nos incisos V e VI.

§ 2° A concessão de pensão aos beneficiários de 
que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário 
referido no inciso VI.

Art. 49. Perde a direito à pensão por morte:

I- após o trânsito em julgado, o beneficiário con-
denado pela prática de crime de que tenha dolo-
samente resultado a morte do servidor:

II- o cônjuge, o companheiro ou a companheira 
se comprovado, a qualquer tempo, simulação ou 
fraude no casamento ou na união estável, ou a 
formalização desses com o fim exclusivo de cons-
tituir beneficio previdenciário, apuradas em pro-
cesso judicial no qual será assegurado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa.

Art. 50. Será concedida pensão provisória por 
morte presumida do servidor, nos seguintes ca-
sos:

I- declaração de ausência, pela autoridade judi-
ciária competente;

II- desaparecimento em desabamento, inun-
dação, Incêndio ou acidente não caracterizado 
como serviço;

III- desaparecimento no desempenho das atribui-
ções do cargo ou em missão de segurança.

Parágrafo único. A pensão provisória será trans-
formada em vitalícia ou temporária, conforme o 
caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, 
ressalvado o eventual reaparecimento do servi-
dor, hipótese em que o beneficio será automatica-
mente cancelado.

Art. 51 Acarreta perda da qualidade de benefi-
ciário:

I - o seu falecimento;

II- a anulação do casamento, quando a decisão 
ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge:

III - a cessação da invalidez, em se tratando de 
beneficiado inválido, ou o afastamento da defi-
ciência, em se tratando de beneficiário com de-
ficiência;

IV- o implemento da idade de 21 (vinte e um) 
anos, pelo filho ou irmão;
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V- a acumulação de pensão;

VI - a renúncia expressa; e

VII - em relação aos beneficiários de que tratam 
os incisos I a III do caput do art. 48.

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocor-
rer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento ou a 
união estável tiverem sido iniciados em menos de 
2 (dois) anos antes do óbito do servidor
 b) o decurso dos seguintes períodos, estabeleci-
dos de acordo com a idade pensionista na data de 
óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) 
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos 
após a inicio do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) 
anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e 
seis) anos de idade:

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte 
e nove) anos de idade:

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quaren-
ta) anos de idade:

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 
(quarenta e três) anos de Idade:

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais 
anos de idade.
Art. 52 As pensões serão automaticamente atuali-
zadas na mesma data e na mesma proporção dos 
reajustes aplicados aos proventos concedidos.

Art. 53 É vedada a acumulação de mais de uma 
pensão por morte deixada por cônjuge ou com-
panheiro, no âmbito do mesmo regime de previ-
dência social, ressalvadas as pensões do mesmo 
instituidor decorrentes do exercício de cargos 
acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição 
Federal.

§  1° Será ainda admitida acumulação de pensão no 
caso de pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro de um regime de previdência social 
com pensão por morte concedida por outro regime 
de previdência
§ 2° As restrições previstas neste artigo não sendo 
aplicadas se o direito aos benefícios houver sido 
adquirido antes da data de entrada em vigor des-
ta Lei

Art. 11. O art. 57, caput, § 7°, passam a produzir 
seus efeitos nos termos que se seguem:
Art. 57. O auxilio-reclusão consiste na importân-
cia mensal devida aos dependentes do segurado 
recolhido à prisão, que não receber remuneração 
ou subsídio, nem estiver em gozo de licença medi-
ca ou aposentadoria e corresponde a dois terços 
(2/3) da ultima remuneração de contribuição do 
segurado, não podendo exceder o valor de 1 (um) 
salário-mínimo vigente no país, nos termos da le-
gislação federal aplicável à espécie.
§ 1° (revogado)
§ 2° (revogado)

§ 7° Caso o segurado venha a ser ressarcido com 
e pagamento da remuneração correspondente ao 
período em que esteve preso, e seus dependentes 
tenham recebida auxilio-reclusão, o valor corres-
pondente ao período de gozo do beneficio dever 
ser restituído ao Município pelo segurado ou por 
seus dependentes, aplicando-se os juros e índices 
de atualização até a efetiva devolução.

Art. 12. O art. 59 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 59 servidor municipal que tenha ingressado 
no serviço publico em cargo efetivo até a data de 
entrada em vigor desta Lei poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulati-
vamente, os seguintes requisitos:

I- 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, 
e 6l (sessenta e um) anos de idade, se homem, 
observado o disposto no § 1°.

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, 
e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no ser-
viço público;

IV-5 (cinco) anos no carro efetivo em que se de 
aposentadoria; e

V- somatório da idade e do tempo de contri-
buição, incluídas as funções, equivalente a 86 
(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa  
e seis) pontos, se homem, observado o disposto 
nos § 2° e 3°.

§ 1 ° A partir de l° de janeiro de 2022, a idade mínima 
a que se refere o incise I do caput será de 57 (57 cin-
quenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta 
e dois) anos de idade, se homem.

§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2022, a pontuação a  
que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada 
ano de 1(um) ponto, até atingir e limite de 100 (cem) 
pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se 
homem.

§ 3° A idade e o tempo de contribuição sendo apuradas 
em dias para e cálculo de somatório de pontos a que se 
referem o inciso V do caput e o § 2°.

§ 4° Para o titular do cargo de professor que com-
provar exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo 
de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput 
serão:

I- 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, 56 
(cinquenta e seis) anos de idade, se homem:

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 
30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 
1°de janeiro de 2022.

§ 5° O somatório da idade e do tempo de contribuição 
de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que 
se refere o §4°, incluídas as frações, será de 81 (oitenta 
e um) pontos, se mulher, 91 (noventa e um) pontos, se 
homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1° de  
janeiro de 2022, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o 
limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 
(cem) pontos, se homem.
§ 6° Os preventos das aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto  neste artigo corresponderão:
I- à totalidade da remunerado do servidor publico no 
cargo efetivo em que se dera aposentadoria, observado 
o disposto no § 8°, para o servidor publico que tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 
de dezembro de 2003, desde que tenha, no mínimo, 62 
(sessenta e dois ano de idade, se mulher, e 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade, se homem, ou, para as titulares 
do cargo de professor de que trata o § 4°, 57 (cinquenta 
e sete) anos de idade, se mulher, e 60 sessenta) anos de 
idade, se homem:

I- à totalidade da remunerado do servidor publico no cargo 
efetivo em que se dera aposentadoria, observado o disposto no 
§ 8°, para o servidor publico que tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, desde que 
tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois ano de idade, se mulher, 
e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para as 
titulares do cargo de professor de que trata o § 4°, 57 (cinquenta 
e sete) anos de idade, se mulher, e 60 sessenta) anos de idade, 
se homem:

II- ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não 
contemplado no inciso l.

§ 7° Os proventos das aposentadorias concedidas nos termas de 
disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refe-
re o § 2° do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:

I- de acordo com o disposto no art. 7 da Emenda Constitucional 
n° 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos 
previstos no Inciso I do §  6; ou II - nos termos estabelecidos 
para a Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista 
no inciso II do § 6°.

§ 8° Considera-se remuneração de servidor público no cargo 
efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com 
fundamento no disposto no inciso I do § 6° ou no inciso I do §  2° 
do art. 20, o valor constituído pelo vencimento e pelas vantagens 
pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em e lei, 
acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens 
pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

I - se a cargo estiver sujeito a variações na carga horaria, o valor 
das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo de 
valor da remuneração de servidor público e cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria, considerando-se media aritmética 
simples dessa carga horária proporcional ao número de anos 
completos de recebimento e contribuição, contínuos ou interca-
lados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

II- se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por 
estarem vinculadas a indicadores de desempenho,  produtivida-
de ou situação similar, o valor integrará o cálculo da remunera-
ção do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias per-
manentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, 
proporcional ao número de anos completos de recebimento e de 
respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação 
ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao 
tempo total de percepção da vantagem.

Art. 13. Ficam alterados dispositivos legais insertos 
no art. 64, passando a surtir seus efeitos, nos seguin-
tes moldes:

Art. 64...................................................................
................................................................

§ 1° O abono previsto no caput será concedido, 
nas mesmas condições, ao servidor referido no 
artigo 59 desta Lei, que tenha cumprido todos 
os requisitos para obtenção da aposentadoria 
voluntária, com preventos integrais ou propor-
cionais, com base nos critérios da legislação 
então vigente. 

§  2° O recebimento do abono de permanência 
para servidor que cumpriu todos os requisitos 
para obtenção da aposentadoria voluntária, 
com proventos integrais ou proporcionais, em 
qualquer das hipóteses previstas nos artigos 
36 e 59, conforme previsto no caput § 1°, não 
constitui impedimento à concessão de beneficio 
de acordo com outra regra vigente, desde que 
cumpridos os requisitos previstos para essas 
hipóteses,  garantida ao servidor a opção pela 
mais vantajosa. 

§  6° O Abono de que trata este artigo será con-
cedido, depois de requerido e após concluída a 
análise de pedido feita pelo segurado junto ao 
setor responsável pela gestão de Recursos Hu-
manos dos entes municipais, sendo obrigatório 
ouvir o órgão gestor do RPPS MACAIBA quan-
to ao cumprimento dos requisitos para aposen-
tação, previstos no caput, garantido a retroa-
tividade do pagamento à data de protocolo da 
solicitação do segurado.
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Art. 14. Fica inserida nova redação ao art. 65:

Art. 65. No cálculo dos proventos de aposenta-
dorias referidas nos art. 34, 35, 36, 37, 38 e 59, 
será utilizada a média aritmética simples dos 
salários de contribuição e das remunerações 
adotados como base para contribuições, atua-
lizados monetariamente, correspondentes a 
100% (cem por cento) do período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde o 
início da contribuição, se posterior àquela com-
petência.

§ 1° O valor do beneficio de aposentadoria cor-
responder a 70% (setenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput, 
com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais 
para cada ano de contribuição que exceder o 
tempo de 20 (vinte) anos

§  2° O valor do beneficio de aposentadoria 
corresponder a 100% (cem por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput:

I- no caso do inciso I do § 2°, do art. 20 da 
Emenda Constitucional n 103/2019.

II- no caso de aposentadoria por incapacidade 
permanente quando decorrer de acidente de 
trabalho de doença profissional e de doença do 
trabalho.

§ 7° Os benefícios calculados nos termos do 
disposto neste artigo serão reajustados nos 
termos estabelecidos para o regime Geral da 
Previdência Social.

Art. 15 Ficam revogados os art. 54, 55, 56, 60, 61, 
62 e 63.

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário.

Macaíba/RN, 05 de fevereiro 2021.

Edivaldo Emídio da Silva Júnior
Prefeito Municipal

Republicada por incorreção*

PORTARIA Nº 001/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fis-
cal Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato 
abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida  
pela empresa.
RESOLVE, 
Art. 1º Designar a servidora FERNANDA CARLA 
RIBEIRO DE SOUSA, matrícula nº 19062, como 
Fiscal Titular e GERSON EUGENIO COSTA, 
matrícula nº 95869, como Fiscal Substituto 
do Contrato vinculado Pregão Presencial  n° 
60/2018, celebrado com a empresa DATACOM 
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - CNPJ: 
08.628.957/0001-99 para serviço de suporte de 
software de gestão educacional, visando atender às 
necessidades da Secretaria  Municipal de Educação.

Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 002/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fiscal 
Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato 
abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 

vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida  
pela empresa.

RESOLVE,
 
Art. 1º Designar a servidora MARIA ZILDA 
DE SOUZA, matrícula Nº 13315, como Fiscal 
Titular e FERNANDA PATRÍCIA SILVA DO 
NASCIMENTO, matrícula nº 107840, como 
Fiscal Substituto do Contrato vinculado ao Pregão 
Eletrônico Nº 078/2020 celebrado com a empresa 
CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP,  CNPJ 20.800.899/0001-34, para a 
prestação de serviço terceirizado de Mão de Obra 
para Manutenção, Conservação e Limpeza.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de 
fevereiro de 2019.

Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 003/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fiscal 
Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato abaixo. 
O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

PORTARIAS
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CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da 
forma de sua execução, em razão do fato superveniente 
ou de outro qualquer, que possa comprometer a 
aderência contratual e seu efetivo resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta  cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora MARIA ZILDA DE 
SOUZA, matrícula nº 13315, como Fiscal Titular 
e FERNANDA CARLA RIBEIRO DE SOUSA, 
matrícula nº 95869, como Fiscal Substituta do 
Contrato celebrado com a empresa SINDICATO 
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
URBANOS DE PASSAGEIROS DO 
MUNICÍPIO DO NATAL-SETURN - CNPJ: 
02.967.096/0001-97 para fornecimento de vales-
transporte urbano, visando atender às necessidades 
da Secretaria  Municipal de Educação.

Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 004/2020 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fiscal 
Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato 
abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta  cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora MARIA ZILDA 
DE SOUZA, matrícula nº 13315, como Fiscal 
Titular e FERNANDA CARLA RIBEIRO 
DE SOUSA, matrícula nº 95869, como Fiscal 
Substituta do Contrato celebrado com a empresa 
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE 
BILHETES ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ: 
10.697.087/0001-51 para fornecimento de vales-
transporte intermunicipal, visando atender às 
necessidades da Secretaria  Municipal de Educação.
Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 005/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fiscal 
Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato 
abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida 
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora FERNANDA 
CARLA RIBEIRO DE SOUSA, matrícula 
nº 19062, como Fiscal Titular e GERSON 
EUGENIO COSTA, matrícula nº 95869, como 
Fiscal Substituto do Contrato vinculado Pregão 
Presencial  n° 20/2019, celebrado com a empresa 
IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 
11.097.617/0001-93 para locação de copiadoras, 
visando atender às necessidades da Secretaria  
Municipal de Educação.

Publique-se e Cumpra-se;
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Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 006/2021 – SME

Designa servidores para exercer a função de Fiscal 
Titular, Fiscal Substituto e Gestor do contrato 
abaixo. 

O Secretário Municipal de Educação do Município 
de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1655 de 
18 de junho de 2013 e o Decreto Municipal nº 1722 
de 16 de maio de 2014 e, 

CONSIDERANDO, que cabe à Administração, 
nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III 
e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados através de um 
representante da Administração; 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem 
manter fiscal formalmente designado durante toda a 
vigência dos contratos celebrados pela entidade. 

CONSIDERANDO a letra f, inciso VII do artigo 
16 da Resolução nº 11/2016-TCE/RN0, a qual 
recomenda o ato de designação de representante 
da Administração para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato.

CONSIDERANDO que as principais atribuições 
dos Fiscais Contratuais são: 

I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados ao Município 
de Macaíba-RN. Inclui-se ai, o cuidado com o 
encerramento do contrato, para que a administração 
não sofra de descontinuidade do serviço ou 
fornecimento.

II - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação 
e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
III- Ter autonomia, independência fiscalizatória 
e condições saudáveis para a realização da 
fiscalização;
IV - Conhecer e reunir-se com o preposto da 
contratada (arts. 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a 
finalidade de definir e estabelecer as estratégias 
da execução do objeto, bem como traçar metas 
de controle, fiscalização e acompanhamento do 
contrato;
V - Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas 
as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do Edital da Licitação 
e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.
VI - Comunicar à Administração a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação 
da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa 
comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;
VII - Recusar serviço ou fornecimento irregular, não 
aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital e seus anexos, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese 
de outro oferecido em proposta e com qualidade 
superior ao especificado e aceito pela Administração;
VIII- Comunicar por escrito qualquer falta cometida  
pela empresa.

RESOLVE, 

Art. 1º Designar a servidora FERNANDA 
PATRÍCIA SILVA DO NASCIMENTO, 
matrícula Nº 107840, como Fiscal Titular e 
FERNANDA CARLA RIBEIRO DE SOUSA, 
matrícula nº 19062, como Fiscal Substituto do 
Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 

078/2020 celebrado com a empresa CONTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-
EPP,  CNPJ 20.800.899/0001-34, para a prestação 
de serviço terceirizado de Mão de Obra para 
Manutenção, Conservação e Limpeza.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria nº 01/2019 de 25 de 
fevereiro de 2019.

Publique-se e Cumpra-se;

Macaíba/RN, em 04 de fevereiro de 2021.

Maria José Paiva Soares
Secretária Municipal de Educação

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

PORTARIA Nº 259/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora RALINE EMANUELE 
DA SILVA BIGÓIS, inscrita no CPF/MF sob o nº 
060.621.834-30, para exercer o cargo em comissão 
de SUPERVISORA ADMINISTRATIVA, símbo-
lo CC.3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito
...................................................................................

PORTARIA Nº 260/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º: Exonerar, a pedido o senhor AGRÍCIO 
JOSÉ IZIDORO LAPENDA JÚNIOR, inscri-
to no CPF/MF sob o nº 835.206.352-91, do cargo 
comissionado de DIRETOR EXECUTIVO DO 
CENTRO DE SAÚDE DR. LUIZ ANTONIO 
FONSECA SANTOS, sob o símbolo CC.AA.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 01 de 
fevereiro de 2021.

 
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito
................................................................................... 

PORTARIA Nº 261/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor AGRÍCIO JOSÉ IZI-
DORO LAPENDA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 835.206.352-91, para o cargo em comissão 
de SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, sob o símbolo CC.A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 262/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a senhora ANA PRISCILA DA 
SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 108.687.824-
83, para o cargo em comissão de COORDENA-
DORA DE REDE, sob o símbolo CC.4, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 263/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor JOSÉ VIANA DOS SAN-
TOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.888.264-50, 
para o cargo em comissão de COORDENADOR 
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DE AGRICULTURA IRRIGADA, sob o símbolo 
CC.4, lotado na Secretaria Municipal de Agricultu-
ra, Pecuária e Pesca.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 268/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, MÍRIA RIBEIRO 
PRAÇA, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.891.234-
40, para o cargo em comissão de GERENTE DE 
EPIDEMIOLOGIA, sob o símbolo CC-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 269/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, CLÍCIA ROSANNE 
SOUZA CLEMENTINO, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 074.337.314-66, para o cargo em comissão de 
ASSESSORIA DE NÍVEL ESPECIALIZADO, 
sob o símbolo CC-4, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

PORTARIA Nº 270/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, ELIANE GUEDES 
DIAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 008.718.074-
08, para o cargo em comissão de ASSESSORIA DE 
NÍVEL ESPECIALIZADO, sob o símbolo CC-4, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito
...................................................................................

PORTARIA Nº 271/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, MANOEL MAR-
COS DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 021.953.078-54, para o cargo em comissão de 
DIRETOR DE CONTROLE DAS INFORMA-
ÇÕES AMBULATÓRIAIS E HOSPITALARES, 
sob o símbolo CC-3, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 272/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, ANA PATRÍCIA 
FRANCO DE LIMA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
044.986.714-57, para o cargo em comissão de AS-
SISTENTE DE GABINETE, sob o símbolo CC-3, 
lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 273/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, EDNALVA LIMA DA 
SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 069.997.884-
05, para o cargo em comissão de DIRETORA DE 
ARQUIVO, sob o símbolo CC-3, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 274/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, JOSÉ ACIOLÍ NETO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 565.614.904-87, para 
o cargo em comissão de ASSESSOR DE NÍVEL 
ESPECIALIZADO, sob o símbolo CC-4, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
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publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 
EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito
...................................................................................

PORTARIA Nº 275/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, ALEXANDRE AUGUS-
TO SOUZA MEDEIROS, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 090.008.714-50, para o cargo em comissão de 
DIRETOR DO SETOR DE PRAÇA E ARBORI-
ZAÇÃO, sob o símbolo CC-3, lotado na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 276/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, MARCILIO MA-
CHADO DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 474.663.834-91, para o cargo em comissão de 
CORDENADOR DE SANIDADE, MANEJO 
REPRODUTIVO E RESERVA ALIMENTAR, 
sob o símbolo CC-4, lotadona Secretaria Municipal 
de Agricultura Pecuária e Pesca.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

PORTARIA Nº 277/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º: Exonerar, a pedido, a senhora MARIA 
APARECIDA DE MELO, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 620.087.904-44, do cargo em comissão de 
DIRETORA DE PORTE III, da Escola Municipal 
Elviro Xavier de Souza, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2021

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

 

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 278/2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora MARIANA XA-
VIER DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
106.156.664-18, para o cargo em comissão de DI-
RETORA EXECUTIVA DO CENTRO CLÍNI-
CO DR. LUIZ ANTONIO FONSECA SANTOS, 
sob o símbolo CC.AA, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde. 

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021. 

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021. 

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR 
Prefeito 

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

PORTARIA Nº 279/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor MARCÍLIO MÁRCIO 
DA SILVA IDALINO, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 079.718.394-99, para o cargo em comissão de 
ASSESSOR DE NÍVEL ESPECIALIZADO, sob 
o símbolo CC.4, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 280/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições que lhes são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO as regras insertas no artigo 11 da 
Lei Municipal nº 1.466/2010, que instituiu o Plano de 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magis-
tério da Educação Básica Municipal de Macaíba;

CONSIDERANDO que o dispositivo legal acima 
narrado trata das promoções de classes do corpo 
docente municipal, carecendo para a sua efetivação 
de uma prévia avaliação da Comissão de Gestão do 
Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais 
do Magistério da Educação Básica Pública Munici-
pal de Macaíba, nos moldes ensinados no artigo 14 
do Diploma Legal em comento (Lei nº 1.466/2010);

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de 
nomear os integrantes da referida Comissão, inclusi-
ve, com participação de representantes de Entidades 
de Classe dos servidores integrantes do quadro de 
pessoal deste Município;

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear os integrantes da Comissão de Ges-
tão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profis-
sionais do Magistério da Educação Básica Pública 
Municipal de Macaíba, na forma a seguir esboçada:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Edu-
cação:
a) Maria José Paiva Soares
Função: Presidente
b) Ana Keline R. M. Florentino
Função: Membro
c) Ademar Teixeira da Silva Júnior
Função: Membro
d) Maria das Graças Feitosa Veras
Função: Membro

II - Representantes de Entidades Sindicais
a) Adriana Lima de Araújo Silva - Sindica-
to dos Servidores Públicos Municipais de Macaíba
Função: Membro
b) Alcântara Ramos Neto - Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Macaíba
Função: Membro
c) Itamires de Lima Caetano - Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do 
Norte.
Função: Membro

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 3º: Revogam-se os dispositivos da Portaria nº 
443/2019.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 05 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 283/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor ANDRÉ LUIZ IRI-
NEU FERREIRA inscrito no CPF/MF sob o nº 
067.300.804-50, para o cargo em comissão de DI-
RETOR DE CONSTRUÇÃO, DE PATRIMÔ-
NIO E DE FISCALIZAÇÃO, sob o símbolo CC.3, 
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 285/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, JUALLYSON THIA-
GO DA SILVA ARAÚJO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 054.789.334-57, para o cargo em comissão de 
DIRETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL, sob o 
símbolo CC-3, lotada na Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 287/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 

Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a senhora, MICHELINE EU-
FRÁZIO DE MOURA, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 751.716.944-00, para o cargo em comissão de 
AUXILIAR DE ATENDIMENTO, sob o símbolo 
CC-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 288/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, GILBERTO PINHEI-
RO FEITOSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
807.671.334-04, para o cargo em comissão de AS-
SESSOR, sob o símbolo CC-2, lotado na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 289/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, JOSÉ FILIPE PINHEI-
RO BORGES DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 074.332.754-36, para o cargo em comissão de 
GERENTE DO CONTENCIOSO, sob o símbolo 
CC-2, lotado na Procuradoria-Geral do Município.

Art. 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de fe-
vereiro de 2021. 

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 290/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, EDIVALDO BAR-
BOSA DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
049.285.694-07, para o cargo em comissão de DI-
RETOR DE INFORMÁTICA, sob o símbolo CC-
3, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 291/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, FELIPE FAUSTI-
NO AVELINO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
085.067.254-61, para o cargo em comissão de ANA-
LISTA DE PROJETOS, sob o símbolo CC-A, lota-
do na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 292/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
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Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, CRISTIANE KATE-
LINE DE ANDRADE OLIVEIRA MONTEIRO, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 090.149.164-00, para o 
cargo em comissão de GERENTE DE LEGISLA-
ÇÃO E NORMAS, sob o símbolo CC-2, lotado na 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 293/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, ARISTELA TATIANY 
DA SILVA NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 069.265.424-06, para o cargo em comissão 
de GERENTE DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 
sob o símbolo CC-2, lotada na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 294/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, ALEXSANDRO 
MOURA GOMES, inscrito no CPF/MF sob o nº 
875.822.104-25, para o cargo em comissão de DI-
RETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 
sob o símbolo CC-3, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 295/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 o senhor, BRUNO FELIPE ME-
DEIROS DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/
MF sob o nº 086.031.224-07, para o cargo em co-
missão de DIRETOR DE PRODUÇÃO VEGE-
TAL, sob o símbolo CC-3, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pecuária e Pesca.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 296/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a senhora, MARIA APARE-
CIDA DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
024.199.144-73, para o cargo em comissão de SE-
CRETÁRIA DE GABINETE, sob o símbolo CC-
3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

PORTARIA Nº 297/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, CÉLIA MARIA LIMA 
CRUZ, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.409.054-
51, para o cargo em comissão de COORDENADO-
RA DE CADASTRO, sob o símbolo CC-4, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 298/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, MARCIONILA 
NAYARA SOUZA DA SILVA, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 073.814.524-64, para o cargo em comissão 
de GERENTE DE PROCEDIMENTOS JUDI-
CIAIS, sob o símbolo CC-2, lotada na Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 299/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.
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RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a senhora, GLEIDE JAIANE 
ABREU ALVES, inscrita no CPF/MF sob o nº 
108.335.434-58, para o cargo em comissão de DI-
RETORA DE PATRIMÔNIO, sob o símbolo 
CC-3, lotada na Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 300/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, MATEUS FELIPE 
SOUZA MAFRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 
090.230.044-00, para o cargo em comissão de GE-
RENTE DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE 
LAZER, sob o símbolo CC-2, lotado na Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 301/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, JOSÉ FERNANDO LIMA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 078.032.274-65, para o car-
go em comissão de DIRETOR DE EVENTOS, sob o 
símbolo CC-3, lotado na Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 302/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear a senhora, MARIA EDUARDA DA 
SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº 700.979.114-70, 
para o cargo em comissão de GERENTE DE SE-
CRETARIA, sob o símbolo CC-2, lotada na Secreta-
ria Municipal de Desenvolvido Econômico.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 303/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 man-
ter as atividades da Administração Pública Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear o senhor, MÁRIO VICTOR 
DE SOUZA ALVES, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 103.601.054-67, para o cargo em comissão de 

DIRETOR DE PRODUÇÃO VEGETAL, sob o 
símbolo CC-3, lotada na Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito

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

PORTARIA Nº 304/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atri-
buições 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 a senhora, GABRIELLA SYBEL-
LE DE ARAÚJO COSTA, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 008.430.034-56, para o cargo em comissão de 
DIRETORA DE ARQUIVO, sob o símbolo CC-3, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Palácio Auta de Souza, em Macaíba/RN, 08 de 
fevereiro de 2021.

EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Prefeito
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Marijara Luz Ribeiro Chaves 
 1° Secretária
José Aroldo da Silva Costa 
 2º Secretário
Aluízio Silvio Soares
Ana Catarina Silva Borges Derio
Erika Patrícia Emídio da Silva
Igor Augusto Fernandes Targino
Ismarleide Fernandes Duarte
Jailson Alves de Brito
Jefferson Stanley da Silva
João Maria de Medeiros 
José da Cunha Bezerra Macedo
Luiz Gonzaga Soares
Ricardo Francisco da Silva
Rita de Cássia de Oliveira Pereira
Silvanio Tafarel de Moura Bezerra

PODER JUDICIÁRIO

1ª Vara Cível da Comarca de 
Macaíba/RN
Dra. Luíza Cavalcante Passos Frye 
Peixoto
Secretaria 3271-3253

2ª Vara da Família da Comarca de 
Macaíba/RN
Dr. Rivaldo Pereira Neto
Secretaria 3271-3797

Vara Criminal
Dr. Felipe Luiz Machado Barros
Secretaria 3271-5074

Juizado Especial Cívil e Criminal
Dra. Lilian Rejane da Silva
Secretaria 3271-5076

MINISTÉRIO PÚBLICO

1ª Promotoria
Dra. Iveluska Alves X. da Costa Lemos
3271-6841

2ª Promotoria
Dra. Gerliana Maria Silva Araújo Rocha

3ª Promotoria
Dra. Rachel Medeiros Germano

4ª Promotoria
Dra. Lara Maia Teixeira de Morais
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