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GABINETE DO PREFEITO DECRETO N°. 002/2019-GP/PMAB. 

 

DISPÕE DOS CRITÉRIOS FINAIS PARA O 

REGISTRO DO PONTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, 

no uso de suas atribuições legais, principalmente as que lhe conferem a 

Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência impõe a todo agente 

público o dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento funcional; 

 

CONSIDERANDO que o decreto 001/2019 foi minuciosamente 

analisado e revisado a fim de se alcançar uma melhor prestação dos 

serviços publicos. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido no ambito da admisntração pública: 

Atualização do registro funcional por meio do censo (on line e 

presencial); Cadastro biométrico para registro do ponto e apuração de 

frequência dos servidores públicos do Município de Areia Branca(RN). 

 

Art. 2º. O servidor realizará a atualização de seus dados pessoal de 

forma eletrônica (on line), tipo censo eletronico funcional, 

preenchendo as fichas que serão disponibilizadas no sitio eletronico a 

partir do dia 14 a 20 de Fevereiro do 2019, que ficará disponivel no 

registro eletrônico da efetividade funcional por sistema eletrônico. 

 

Art. 3º. Os servidores efetivos e comissionados que após realizarem a 

atualização cadastral eletrónica estão obrigados a homologar seu 

devido registro junto a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos para que seja validado seu dados pessoais 

(presencial), bem como declaração de bens, de títulos e declaração de 

vinculos conforme o caso, no período de 21 á 28 de Fevereiro do ano 

em curso conforme cronograma abaixo: 

Data Horário Secretaria 

 

21/22 

 

08:00 às 12:00 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social/Secretaria 

Municipal de Finanças e 

Gerência de 
Tributação/Administração/Gab

inete Civil/Procuradoria Geral 

do Municipio/Ouvidoria Geral 
do Município/Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo/Gerência 
de Meio Ambiente e Turismo 

21/22 13:00 às 17:00 Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer.  

23 08:00 às 12:00 Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer.  

25/26 08:00 às 12:00 e 13:00 às 

17:00 

Secretaria Municipal de 

Saúde/Secretaria Municipal de 

Agricultura, Abastecimento, 
Pesca e Recursos Hídricos. 

27 08:00 às 12:00 e 13:00 às 

17:00 

Gerência Executiva de Defesa 

Patrimonial  

28 08:00 às 12:00 e 13:00 às 

17:00 

Remanescentes  

 

Art. 4º. O registro eletrônico da efetividade funcional será realizado 

pessoalmente em relógio biométrico, através de sistema que 

armazenará, diariamente, de forma automatizada, seus horários de 

entrada e saída, e horário de almoço. 

 

Parágrafo único. O registro eletrônico da efetividade funcional por 

sistema eletrônico será efetuado por identificação biométrica por 

impressão digital. 

 

Art. 5º. Ficam dispensados do controle de ponto o Prefeito e Vice-

Prefeito, os Secretários Municipais, os Gerentes, Assessores Jurídicos, 

Controlador Geral, Contador Geral, Ouvidor Geral, bem como os 

servidores em atividade de campo externo. 

 

Art. 6º. Fica vedado ao servidor municipal efetuar registro de 

efetividade, além dos limites de sua jornada, conforme sua carga 

horária semanal de trabalho, conforme sua carga horária semanal de 

trabalho, exceto, quando feito por necessidade do serviço e mediante 

autorização prévia do chefe imediato até o limite legal. 

 

§1º. Os afastamentos legais e autorizações prévias serão registrados no 

sistema de registro eletrônico da efetividade. 

 

§2º. O servidor que deixar de cumprir a carga horária diária de trabalho 

por motivo de falta e atraso, deverá providenciar a justificativa, em até 

48 horas seguintes, perante a chefia imediata e esta encaminhar a 

justificativa em formulário próprio ao Setor de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Administração, que após análise e em caso de 

deferimento pelo titular da pasta, comunicará a Secretaria de 

Administração através de memorando, e esta realizará a sua 

regularização por meioeletrônico. 

 

Art. 7º. O controle eletrônico de ponto deverá ser implantado, de 

forma gradativa, tendo início nos setores e órgãos localizadas na Zona 

Urbana e posteriormente na Zona Rural do Município. 

 

Art. 8º. O horário geral de expediente dos servidores públicos deste 

município, sera regulamentado da seguinte forma: 

 

§1º. Conforme a nomeação, lotação ou contratação do servidor no 

ambito do serviço público municipal, respeitando as jornadas de 20, 30 

e 40 horas/semanais; 

 

§2º. A apuração da efetividade observará os horários de expediente 

geral entre as 07:00 as 17:00 horas, com intervalo de 1h ou 2h de 

almoço a ser acordado com a chefia imediata, salvo às exceções que se 

enquadrem no §3º deste decreto.  

 

§3º. Os demais servidores que detêm horários diferenciados, em face 

da carga horária e jornada de trabalho, a administração deverá 

estabelecer período diferenciado, devendo o responsável por cada 

unidade funcional estabelecer o controle de carga horária e do ponto 

eletrónico dos servidores, informando ao setor de recursos humanos a 

carga horária especifica de cada categoria funcional, quando for o caso. 
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§4º. Os profissionais do magistério/professor terão registrado no ponto 

eletrônico apenas 25 (vinte e cinco) horas/semanais em razão da reserva 

da hora/atividade. 

 

Art. 9º. Os servidores municipais submetidos ao sistema de registro 

eletrônico da efetividade funcional poderão antecipar ou prorrogar em 

10 (dez) minutos, no máximo, diariamente, as entradas e saídas do local 

de trabalho. 

 

§1º. Os 10 (dez) minutos referidos no caput deste artigo, não serão 

utilizados para efeitos de descontos remuneratórios, exceto quando 

excederem ao limite máximo de 1 (uma) vez por semana ou até 5 (cinco) 

vezes no mês. 

 

§ 2º. Em caso de saldo de débito de horas remanescentes ao final do 

mês, deverá o servidor compensá-lo até o último dia do mês subsequente 

ao do cômputo do débito, sob pena de perda da parcela referente à 

remuneração diária, proporcional às horas faltantes. 

 

§3º. Na hipótese do § 2º deste artigo, o período de compensação será 

previamente acordado com a chefia imediata observada a conveniência 

para o serviço. 

 

§4º. Não será autorizada a compensação de carga horária quando for 

incompatível com a natureza da função ou com o local de trabalho. 

 

§5º. As horas excedentes referidas no caput do presente artigo, poderão 

ser consideras para fins de compensações (folga), até o limite máximo 

de 16 horas mensais. 

 

§6º. Em caso de saldo de crédito de horas remanescentes ao final do 

mês, referidos no § 1º, será concedido ao servidor o direito de usufruí- lo 

até o último dia do mês subsequente ao do cômputo do crédito. 

 

§7º. Não será autorizada a compensação de carga horária quando for 

incompatível com a natureza da função ou com o local de trabalho. 

 

§8º. A carga horária previamente autorizada e executada para fins de 

compensação não será convertida em pecúnia. 

 

§9º. As faltas injustificadas não serão passíveis de compensação e 

deverão ser registradas pela chefia imediata. 

 

Art. 10º. O não cumprimento integral da jornada de trabalho mensal ou 

não compensação de horas até o término do mês subsequente ao da falta 

homologada implicará na perda proporcional dos vencimentos. 

 

Art. 11º. O ponto facultativo, conforme seja decretado pelo Chefe do 

Poder Executivo, não é aplicado nas unidades que desenvolvem serviços 

ou atividades consideradas de natureza essencial, ou que tenham jornada 

de trabalho estabelecida em regime de plantão ou em escala de 

revezamento ininterrupta. 

 

Art. 12º- Fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos: 

 

I - Efetuar o cadastro funcional eletronico (censo) e registro 

biométrico dos servidores para a utilização do sistema; 

 

II - Providenciar o cadastro e a baixa do usuário nosistema; 

 

III - Gerenciar o processo de implantação do controle de 

efetividade; 

 

IV - Designar servidor para executar o recolhimento dos relatórios 

de frequência e informar as ocorrências ao setor de Folha de Pagamento; 

 

V - Apontar inconsistências encontradas nos relatórios de 

frequência para providencias pelas autoridadescompetentes; 

 

VI - Garantir que os dados dos equipamentos de controle de 

frequência sejam recolhidos até o 10º (décimo) dia de cada mês; 

 

VII - Acompanhar e controlar a frequência do servidor e adotar 

medidas administrativas cabíveis para garantir a fiel execução deste 

Decreto; 

 

VIII - Elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos 

Administrativos; 

 

Art. 13º- O descumprimento dos critérios 

estabelecidos neste Decreto, sujeitará os servidores às medidas 

administrativas disciplinares estabelecidas em legislação vigente. 

 

Art. 14º- Os casos omissos neste regulamento ou as dúvidas suscitadas 

quanto ao cumprimento deste decreto serão dirimidos pela Secretaria 

Municipal de Administração e RecursosHumanos. 

 

Art. 15º- O controle da efetividade funcional dos servidores onde 

ainda não tiver relógio de ponto, continuará sendo realizado de acordo 

com os procedimentos atualmente vigentes, através de registro em 

livro de ponto. 

 

Art. 16º- Este decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário, em especial ao Decreto 

001/2019. 
 

Gabinete da Prefeita de Areia Branca, aos 14 dias do mês de fevereiro de 

2019. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS                       

 

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
 

 

 

 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19021401GC 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

RESULTADO DO PREGÃO Nº 005/2019 

 

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público 

que o Pregão Presencial SRP N.º 005/2019, objetivando o registro de 

preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de 
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Oxigênio Medicinal para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Areia Branca/RN, realizado no 

dia 13 de fevereiro de 2019 às 08:30 (oito e trinta) horas teve como 

vencedoras as empresas licitantes M S de Oliveira Souza - ME - CNPJ 

- 08.457.917/0001-21 nos Itens 01 com valor unitário de R$ 1.390,00 

(um mil trezentos e noventa reais), 02 R$ 3,15 (três reais e quinze 

centavos) e 06 R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos) perfazendo o 

valor global de R$ 60.328,00 (sessenta mil trezentos e vinte e oito 

reais) e Império Comercio e Representações Eireli - CNPJ - 

22.289.432/0001-05 nos Itens 03 com valor unitário de R$ 3,00 (três 

reais), 04 R$ 3,00 (três reais) e 05 R$ 8,50 (oito reais e cinquenta 

centavos) perfazendo o valor global de R$ 80.737,00 (oitenta mil 

setecentos e trinta e sete reais) totalizando o valor global final da 

licitação em R$ 141.065,00 (cento e quarenta e um mil e sessenta e 

cinco reais).  

Areia Branca/RN, em 14 de fevereiro de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro. 

 
 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19021401CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 005/2019 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN no uso de suas 

atribuições legais, adjudica o resultado da licitação na modalidade 

Pregão Presencial SRP Nº. 005/2019, que tem como objeto o registro 

de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de 

Oxigênio Medicinal para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Areia Branca/RN, realizado no 

dia 13 de fevereiro de 2019 às 08:30 (oito e trinta) horas a empresa 

licitante Império Comercio e Representações Eireli - CNPJ - 

22.289.432/0001-05 o valor global de R$ 80.737,00 (oitenta mil 

setecentos e trinta e sete reais).  

Areia Branca/RN, em 14 de fevereiro de 2019.  

 

ANTÔNIO LOPES NETO.  

Pregoeiro da CPL 

 

. 
 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19021402CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 005/2019 

 

A Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de suas 

atribuições legais, homologa o resultado do julgamento da adjudicação 

exarada pelo pregoeiro municipal da licitação na modalidade Pregão 

Presencial SRP Nº. 005/2019, objetivando o registro de preços para 

futura e eventual aquisição de forma parcelada de Oxigênio 

Medicinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Areia Branca/RN, em 13 de fevereiro de 2019 

o valor global de R$ 80.737,00 (oitenta mil setecentos e trinta e sete 

reais) a empresa licitante Império Comercio e Representações Eireli - 

CNPJ - 22.289.432/0001-05.  

Areia Branca/RN, em 14 de fevereiro de 2019.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS                       

 

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19021403CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE ARP DO PREGÃO 005/2019 

 

 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO/VALOR: Império Comercio e Representações 

Eireli. 

CNPJ - 22.289.432/0001-05. 

R$ 80.737,00 (oitenta mil setecentos e trinta e sete reais). 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

forma parcelada de Oxigênio Medicinal para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Areia Branca/RN. 

ELEMENTO DE DESPESA:  3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA: 13 de fevereiro de 2019 a 12 de fevereiro de 2020. 

 

Areia Branca/RN, em 14 de fevereiro de 2019.  

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS                       

 

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 
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