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PORTARIA Nº 247/2019-GC 

 Republicada por incorreção 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE REITEGRAÇÃO DE 

SERVIDOR. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais,  

Art. 1º. Retifica portaria 149/2019.  

ONDE SE LER: , 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora 

NERIALBA FERNANDES DE MELO (CPF:200.224.924-53), 

para o cargo público em Comissão de AUXILAR DE 

SERVIÇOS GERAIS,  da Sec. Municipal de assistência Social.  

LEIA-SE: 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora 

NERIALBA FERNANDES DE MELO (CPF:200.224.924-53), 

para o cargo público efetivo de AUXILAR DE SERVIÇOS 

GERAIS, da Sec. Municipal de assistência Social.  

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data retroativa ao dia 29 

de Janeiro de 2019, revogando as disposições em contrários. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 05 de Abril 2019. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  
 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040501GC 

 
 

PORTARIA Nº 248/2019-GC 

 Republicada por incorreção 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE REITEGRAÇÃO DE 

SERVIDOR. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais,  

Art. 1º. Retifica portaria 150/2019.  

ONDE SE LER: , 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora MARIA 

ELIANDA DE MELO MENDONÇA (CPF: 597.282.054-49) 

para o cargo público em Comissão de AUXILAR DE 

SERVIÇOS GERAIS,  da Sec. Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer . 

LEIA-SE: 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora MARIA 

ELIANDA DE MELO MENDONÇA (CPF: 597.282.054-49) 

para o cargo público efetivo de AUXILAR DE SERVIÇOS 

GERAIS,  da Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer . 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data retroativa ao dia 29 

de Janeiro de 2019, revogando as disposições em contrários. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 05 de Abril 2019. 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita do Município de Areia Branca. 
 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040502GC 

 

PORTARIA Nº 249/2019-GC 

 Republicada por incorreção 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE REITEGRAÇÃO DE 

SERVIDOR. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais,  

Art. 1º. Retifica portaria 163/2019.  

ONDE SE LER: , 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora LUZINETE 

HELENA DE SOUZA SILVA (CPF: 222.631.524-15) para o 

cargo público em Comissão de AUXILAR DE SERVIÇOS 

GERAIS,  da Sec. Municipal de Assistência Social.  

LEIA-SE: 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora LUZINETE 

HELENA DE SOUZA SILVA (CPF: 222.631.524-15) para o 

cargo público efetivo de AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS,  

da Sec. Municipal de Assistência Social.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data retroativa ao dia 19 

de Fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrários. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 05 de Abril 2019. 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040503GC 
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PORTARIA Nº 250/2019-GC 

 Republicada por incorreção 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE REITEGRAÇÃO DE 

SERVIDOR. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais,  

Art. 1º. Retifica portaria 241/2019.  

ONDE SE LER: , 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora 

FRANCISCA VERA GADELHA DE SOUSA (CPF: 

702.675.104-20) para o cargo público em Comissão de Auxiliar 

de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde Pública. 

LEIA-SE: 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora 

FRANCISCA VERA GADELHA DE SOUSA (CPF: 

702.675.104-20) para o cargo público efetivo de Auxiliar de 

Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde Pública. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data retroativa ao dia 27 

de Março de 2019, revogando as disposições em contrários. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 05 de Abril 2019. 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  

 
Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040504GC 

 

 

PORTARIA Nº 251/2019-GC 

 Republicada por incorreção 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE REITEGRAÇÃO DE 

SERVIDOR. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos 

termos da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas 

Legais,  

Art. 1º. Retifica portaria 242/2019.  

ONDE SE LER: , 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora MARIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA (CPF: 405.541.714-49) para o 

cargo público em Comissão de Administrador Escolar, da SEC. 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER. 

LEIA-SE: 

Art. 1º - REINTEGRAÇÃO da servidora MARIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA (CPF: 405.541.714-49) para o 

cargo público efetivo de Administrador Escolar, da SEC. 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data retroativa ao 

dia 27 de Março de 2019, revogando as disposições em 

contrários. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

Areia Branca/RN, 05 de Abril 2019. 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  

 
 

 

 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040405GC 

 

 

 

PORTARIA Nº 001/2019. 

 

Dispõe sobre Remoção de servidor público 

municipal da Administração Pública do Município 

de Areia Branca-RN e dá outras providências. 

 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer do Município de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, nomeada por meio da Portaria nº 01/2019-GC, 

de 03/01/2019, no exercício das suas funções e no uso de suas 

atribuições legais. 

 

Considerando que a remoção “é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 

mudança de sede” (Art. 36 da Lei Federal nº 8112/90), observado 

o interesse da administração, a equivalência de vencimentos e a 

manutenção da essência das atribuições e requisitos do cargo;  

 

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 1148/2009, de 

30/12/2009, particularmente os Art. 17, 21 e 24, respectivamente, 

que tratam da competência e dos tipos de aplicação da remoção 

no âmbito do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal;  

 

 

Considerando, por fim, o “Relatório de Encaminhamento de 

Servidor” encaminhado pela Direção da Escola Municipal 

Valdecir Nunes da Silva, em 00/03/2019;  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Autorizar a Remoção, por necessidade do interesse do 

ensino, da Servidora Pública Municipal ROSÂNGELA 

GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula nº 16695/1, cargo 

Supervisão Escolar, lotada anteriormente na Escola Municipal 

Valdecir Nunes da Silva, para exercer suas funções na Escola 

Municipal Aluizio Alves, localizada no à rua Jorge Caminha, nº 

06 - Centro – nesta cidade, a partir de 22/03/2019, nos termos da 

Lei 1.148/2009, de 30/12/2009 – Plano de Cargos, Carreira e 
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Remuneração do Magistério Público Municipal do Município de 

Areia Branca-RN.    

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Secretária de Educação.  

 

 

Areia Branca-RN, 05 de abril de 2019. 

 

 

Maria Aparecida de Medeiros Costa Silva 

Secretária Municipal de Educação 

Port. 01/2019-GC 

 

 

PORTARIA Nº 247 /2019 

 

 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA- 

RN, no uso de suas atribuições Legais, notadamente o que lhe 

confere o art.56, Inciso V, da Lei Orgânica e, considerando 

também a Lei Federal nº 11.494/2007, de 20/06/2007; 

 

 Considerando a Portaria 481/2013-FNDE, que dispõe 

sobre a constituição e funcionamento dos Conselhos do FUNDEB 

e, particularmente o Art. 4º § 1º inciso II e Art. 5º da citada 

Portaria;  

 

Considerando também a Carta Renúncia do senhor 

Maurilio Pinto Ribeiro Junior, em 30/01/2019, renunciando ao 

cargo de Presidente do Conselho do FUNDEB deste município, 

bem como da condição de membro representante do segmento 

dos Professores da Educação Básica Pública, conforme nomeado 

por meio da Portaria nº 366/2017, de 20/11/2017, publicada no 

Diário Oficial do Município Ano XV Edição nº 0056, em 

28/11/2017;  

 

 Considerando, portanto, a vacância do referido cargo e a 

“Ata da Assembleia Geral Extraordinária para substituição de 

representante dos Professores para o CACS FUNDEB”, 

realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Areia Branca e Grossos, em 28/03/2019;  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º.- NOMEAR o servidor público municipal abaixo 

relacionado como membro representante do segmento dos 

Professores da Educação Básica Pública junto ao Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB deste município, de 

acordo com a Lei Municipal nº 1.280/2015, de 07/10/2015, que 

alterou o art.3º. caput, da Lei Municipal 1046/2007 de 

29/03/2007, a saber. 

 

I – Representante dos Professores da Educação Básica 

Pública: 

  

Titular: ELIEZER BATISTA ALBINO – CPF: 429.835.174-20  

 

Art.2º - O mandato do conselheiro nomeado nesta Portaria terá a 

duração complementar ao período do mandato já iniciado através 

da Portaria nº 366/2017, a ser encerrado em 20/11/2019.  

 

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

 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  

 

P A L A C E T E  C O R O N E L  F A U S T O 

 

Areia Branca- RN, 05 de abril de 2019.  

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 003/2019 

 

Dispõe sobre chamamento público para selecionar 

organizações da Sociedade civil interessadas em firmar 

parceria com o município de Areia Branca/RN por 

intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – COMDICA Areia 

Branca/RN financiadas a partir do Certificado de 

Autorização para Captação de Recursos Financeiros para 

o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente referente ao ano de 2019. 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente COMDICA Areia Branca/RN, no uso 

das suas atribuições que lhe confere a Constituição da República 

Federativa do Brasil; a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho 

de1990; a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de2014; o 

Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008; a Resolução nº 

137 do CONANDA, de 21 de janeiro de 2010, Lei Municipal nº 

869/97 de 27 de setembro de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 

1018/2006 de 11 de janeiro de 2006, alterada pela Lei Municipal 

n° 1.254/2014 de 10 de dezembro de 2014. 

 

 

Considerando a Resolução Nº. 001/2019, de 07 de 

fevereiro de 2019, que dispõe sobre a Criação do Certificado de 
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autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Aprovar os procedimentos e critérios para selecionar 

organizações da Sociedade civil interessadas em firmar parceria 

com o município de Areia Branca/RN por intermédio do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA Areia Branca/RN financiadas a partir do Certificado 

de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

referente ao ano de 2019 para fins de atendimento de crianças 

e/ou adolescentes dentro da faixa etária de 00 (zero) a 18 

(dezoito) anos de idade  incompletos, nos termos do artigo 2º, 

caput, da Lei Federal nº 8.069/1990.  

 

§ 1º - Os recursos a serem destinados para execução dos projetos 

que vierem a ser selecionados ficarão condicionados à captação 

dos recursos das ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do município de Areia Branca/RN. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Areia Branca, 05 de abril de 2019. 

 

 

Najara Katilliany C. Souza 

Presidente 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 004/2019, de 05 de abril de 2019. 

 

 

Dispõe sobre a Criação do Certificado de 

autorização para Captação de Recursos Financeiros 

para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, do município de Areia Branca/RN. 

 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – COMDICA Areia Branca/RN, no uso 

das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal , Lei 

Municipal nº 869/97 de 27 de setembro de 1997, alterada pela Lei 

Municipal nº 1018/2006 de 11 de janeiro de 2006, alterada pela 

Lei Municipal n° 1.254/2014 de 10 de dezembro de 2014. e de 

acordo com a reunião ordinária deste colegiado no dia 07 de 

Fevereiro de 2019, RESOLVE: 

 

Art. - 1º Criar o Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente FUMCAD com a finalidade de ampliar 

e facilitar os mecanismos de captação de recursos, com vistas ao 

financiamento da Política Municipal, por meio de programas, 

projetos e ações de defesa e atendimento dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. 

 

§ 1º - Para efeitos legais o Certificado constitui-se em documento 

oficial impresso pela Secretaria Executiva do COMDICA Areia 

Branca/RN, assinado pelo Presidente. 

 

§ 2º - O Certificado deverá ser nominativo em favor de 

Organização Pública ou Social, de caráter Municipal, com prazo 

de validade expresso, limitado ao período de 12 meses. 

 

§ 3º - O Certificado tem a expressa finalidade da captação de 

recursos, nominativo ao programa, ou projeto, ou ações de defesa 

a que se destinam os depósitos realizados por pessoas físicas ou 

jurídicas passíveis de dedução para fins de Imposto de Renda. 

 

Art. 2º - A concessão do Certificado de Autorização para 

Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente do município de Areia Branca/RN é de 

competência exclusiva da Plenária do COMDICA Areia 

Branca/RN, após aprovação dos projetos. 

 

Parágrafo Único O COMDICA Areia Branca/RN expedirá 

anualmente Edital para recebimento de projetos específicos para 

este fim. 

 

Art. 3º - Os recursos captados pela organização serão depositados 

pelo contribuinte diretamente na conta do FUMCAD, cujas 

especificações estarão contidas no Certificado, devendo ainda o 

comprovante de depósito ser apresentado ao Conselho para 

emissão de recibo. 

 

Parágrafo Único: Para efeitos de controle administrativo e 

identificação dos depósitos efetuados ao projeto, quando da 

apresentação do comprovante de depósitos bancário, o 

contribuinte deverá apresentar documento informando o nome da 

Organização e o Programa, Projetos ou Ações a que se destina 

sua contribuição. 

 

Art. 4º - A transferência dos recursos do FUMCAD para a 

organização será objeto de Termo de Convênio e obedecerá às 
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normas vigentes para execução dos recursos públicos. 

 

Art. 5º - O COMDICA Areia Branca/RN reserva-se ao direito de 

redirecionar 20% (vinte por cento) dos recursos financeiros 

doados ao projeto da organização, para outras ações e projetos, 

observadas as diretrizes aprovadas em Plenária.  

 

Art. 6º - Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Areia Branca, 05 de abril de 2019. 

Najara Katilliany C. Souza 

Presidente 

 

 

RESOLUÇÃO Nº. 005/2019, de 05 de Abril de 2019. 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão 

Especial Eleitoral, encarregada de 

organizar o Processo de Escolha 

Unificada dos membros do Conselho 

Tutelar. 

 

Art. 1
o
. Constituir Comissão Especial Eleitoral, 

encarregada de organizar o processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar do Município de Areia 

Branca/RN. 

 

Art. 2
o
. A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos 

seguintes conselheiros: 

1) Najara Katilliany C. Souza - Presidente, representante do 

Governo; 

2) Karla Kaliane da S. Castro - Coordenadora, representante do 

Governo; 

3) Susete Ramalho Damasceno - Primeira Fiscal, representante 

da Sociedade Civil; 

4) Francisca Maria Batista -  Segundo Fiscal, representante da 

Sociedade Civil; 

 

 

§ 1º. Cabe à Comissão Especial Eleitoral, pelo voto da 

maioria de seus membros, eleger seu coordenador.  

 

Art. 3º. Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

I - Conduzir o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar, cumprindo o disposto no Edital nº 001/2019, 

elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, e demais normas aplicáveis; 

II - Analisar e decidir, em primeira instância 

administrativa, os pedidos de registro e impugnação de 

candidaturas e outros incidentes ocorridos na realização do 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

III - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes 

inscritos; 

IV - Receber as impugnações apresentadas contra 

candidatos que não atendam os requisitos exigidos, fornecendo 

protocolo ao impugnante; 

V - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-

lhes prazo para apresentação de defesa; 

VI - Decidir, em primeira instância administrativa, 

acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, 

ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada 

de documentos e a realização de outras diligências; 

VII - Realizar reunião destinada a dar conhecimento 

formal das regras do processo de escolha aos candidatos 

considerados habilitados para o processo eleitoral, que firmarão 

compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções 

previstas na legislação local; 

VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e 

apuração dos votos; 

IX - Realizar, com apoio do Poder Executivo Municipal, 

as gestões necessárias à obtenção de urnas eletrônicas e listas de 

eleitores, efetuando todo planejamento necessário para que sejam 

cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive pela Resolução nº 

22.685/2007 do TSE; 

X - Providenciar a confecção das células para votação 

manual, conforme modelo a ser aprovado; 

XI - Adotar todas as providências necessárias para a 

realização do pleito, podendo, para tanto, selecionar, 

preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os 

mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, 

que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do 

processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do 

pleito; 

XII - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou 
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Guarda Municipal local, a designação de efetivo para garantir a 

ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração; 

XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias 

de fatos que constituam violação das regras de campanha por 

parte dos candidatos ou à sua ordem;  

XIV - Analisar e decidir, em primeira instância 

administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes 

ocorridos no dia da votação; 

XV - Divulgar, imediatamente após a apuração, o 

resultado oficial da votação; 

XVI - Notificar pessoalmente o Ministério Público, com 

a antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e locais 

de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 

XVII - Divulgar amplamente o pleito à população, com o 

auxílio do COMDCA e do Poder Executivo Municipal, 

estimulando ao máximo a participação dos eleitores; 

XVIII - Resolver os casos omissos. 

 

Art. 4º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer 

à Comissão Especial Eleitoral Assessoria Técnica, inclusive 

Jurídica, necessária ao regular desempenho de suas 

atribuições. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Areia Branca/RN, 05 de abril de 2019. 

Najara Katilliany C. Souzaag 

Presidente do COMDCA 

(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) 

 
 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 006/2019 - COMDCA – AREIA 

BRANCA/RN 

 

Aprova os critérios 

para o Segundo 

Processo de Escolha 

Unificada para 

membros do Conselho 

Tutelar do município 

de Areia Branca/RN, 

para a Gestão 

2020/2023. 

 

O colegiado do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do município de 

AREIA BRANCA/RN, no uso de suas atribuições conferida pela 

Lei Municipal nº 869/97 de 27 de Setembro de 1997, alterada 

pela Lei Municipal nº 1018/2006 de 11 de Janeiro de 2006, 

Alterada pela Lei Municipal n° 1.254/2014 de 10 de Dezembro 

de 2014, Alterada pela Lei Municipal n° 1.264/2015 de 04 de 

Maio de 2015,  

Considerando a Lei Nº Lei nº 8.069, de 13 de julho 1990, alterada 

pela Lei Nº 12.696, de 25 de julho de 2012, a RESOLUÇÃO do 

CONANDA Nº 170, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014, a 

RESOLUÇAO do CONSEC Nº 118/2019, de 11 de março de 

2019 que trata do mandato de 04 anos e o Processo de Escolha 

Unificada para Conselheiros Tutelares em todo Brasil, em reunião 

ordinária no dia 04 de abril de 2019, Resolve 

 

Art. 1º - Aprovar os critérios para o Segundo Processo de 

Escolha em Data Unificada para os Membros do Conselho 

Tutelar para o quadriênio 2020/2023, conforme as normas 

estabelecidas no Edital Nº 002/2019, conforme segue em anexo. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Areia Branca, 05 de abril de 2019. 

Najara Katilliany C. Souza 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente 

 

 

EDITAL Nº 002/2019 - COMDCA – 

 AREIA BRANCA/RN 

 

 

SEGUNDO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE 

AREIA BRANCA-RN, GESTÃO 2020/2023. 
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A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

AREIA BRANCA/RN, no uso da atribuição que lhe é conferida 

pela Lei Municipal nº 869/97 de 27 de Setembro de 1997, 

alterada pela Lei Municipal nº 1018/2006 de 11 de Janeiro de 

2006, Alterada pela Lei Municipal n° 1.254/2014 de 10 de 

Dezembro de 2014, Alterada pela Lei Municipal n° 1.264/2015 

de 04 de Maio de 2015, torna público o presente Edital para o 

Processo de Escolha em Data Unificada para os Membros do 

Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, aprovado pela 

Resolução Nº 006/2019, de 04 de abril de 2019. 

 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA  

1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (COMDCA) do Município de Areia Branca torna 

público o Processo de Escolha Unificado para Membros do 

Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, disciplinado com 

base na Lei nº 8.069/90 (ECA), na Resolução 152/2012 do 

CONANDA, na Resolução nº 170/2014 do CONANDA, na 

Resolução 170/2014 do CONSEC, na Lei Municipal nº  869/97 

de 27 de Setembro de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 

1018/2006 de 11 de Janeiro de 2006, Alterada pela Lei Municipal 

n° 1.254/2014 de 10 de Dezembro de 2014, Alterada pela Lei 

Municipal n° 1.264/2015 de 04 de Maio de 2015 e na Resolução 

nº  06/2019 do COMDCA, sendo realizado sob a 

responsabilidade deste sob a fiscalização do Ministério Público 

que atua perante o Juízo da Infância e Juventude desta Comarca 

dições estabelecidas neste Edital. 

1.2. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo COMDCA, 

composta paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, 

conforme Resolução nº 005/2019, é a responsável pela 

organização e condução do processo de escolha. 

 

2. CONSELHO TUTELAR 

2.1. Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  

2.2.   Em cada Município haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho 

Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros, escolhidos pela 

população local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 

(uma) recondução, mediante novo processo de escolha. 

2.3. O Conselheiro Tutelar fará jus ao recebimento de 

vencimentos mensais no valor de um salário mínimo regente, 

além de direitos de caráter previdenciário, gozo de férias anuais 

remuneradas e acrescidas de 1/3 (um terço) sobre o valor da 

remuneração, licenças maternidade e paternidade, gratificação 

natalina. 

2.4. O Conselheiro Tutelar cumprirá uma carga horária semanal 

de 40h, de segunda a sexta, das 07hs ás 11hs e das 13hs às 17hs, 

bem como, se submeterá a regime de sobreaviso e plantões (sem 

folga e remuneração no exercício do sobreaviso e plantões); 

2.5. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão 

previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS  

3.1. Reconhecida idoneidade moral, atestada por duas pessoas 

alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição do 

respectivo Conselho Tutelar, observados os impedimentos 

legais relativos ao grau de parentesco, estabelecidos na Lei 

Municipal nº 869/1997 e no artigo 140 da Lei n° 8.069/90 (ECA); 

3.2. Idade superior a vinte e um anos no ato da inscrição; 

3.3. Residência e domicílio eleitoral no município, comprovado 

por certidão da Justiça Eleitoral; 

3.4. Não possuir antecedentes criminais e cíveis na Justiça 

Estadual e na Justiça Federal; 

3.5. Experiência na atuação na área da infância e juventude de, no 

mínimo, 02 (dois) anos no município, relacionada à promoção, 
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proteção, protagonismo, controle social e gestão pública dos 

direitos da criança e adolescente; 

3.6. Solicitação da candidatura individual, não sendo admitida a 

composição de chapas; 

3.7. Possuir ensino médio completo, concluído até a data da 

inscrição;  

3.8. Disponibilidade para exercer a função pública de conselheiro 

tutelar com dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante 

de qualquer outra atividade pública ou privada. (Resolução 

Conanda nº 170/2014, art. 38) 

3.9- Aprovação em processo avaliativo ou prova de 

conhecimentos sobre os direitos da criança e do adolescente; 

3.10 – Possuir Certificado atualizado de Curso de Informática. 

 

4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á 

pela inscrição por meio de requerimento, e será efetuada no prazo 

e nas condições estabelecidas neste Edital.  

4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 

período de: 22 de abril a 03 de maio de 2019, das 08h00min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00min; 

4.3. As informações prestadas na inscrição são de total 

responsabilidade do candidato.  

4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar 

original e cópia dos documentos a seguir: 

a) Formulário de inscrição individual devidamente preenchido, 

conforme modelo constante do ANEXO I deste Edital;  

b) Documentos de identidade pessoal com foto (RG, carteira de 

habilitação, carteira de trabalho ou identidade funcional) e CPF; 

c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC); 

d) Comprovante de residência, título de eleitor e certidão emitida 

pela Justiça Eleitoral atestando o domicílio no Município do 

processo de escolha; 

e) Certidão negativa de antecedentes expedida pela Justiça 

Estadual e Justiça Federal, cível e criminal; 

g) Atestado/declaração de idoneidade moral, assinada por duas 

pessoas, alistadas eleitoralmente no município ou área de 

jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, conforme modelo 

constante do ANEXO III do presente edital; 

h) Declaração de pelo menos 01 (uma) instituição da área da 

infância e juventude do município de Areia Branca/RN, que 

comprove atuação do candidato por, no mínimo, 02 (dois) anos na 

promoção, proteção, controle social e gestão política dos direitos 

da criança e do adolescente, conforme modelo constante do 

ANEXO VI do presente edital;  

i) Declaração de disponibilidade para o exercício da função 

pública de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, vedado o 

exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou 

privada, conforme modelo constante do ANEXO II deste edital; 

j) Declaração de responsabilidade acerca das informações 

prestadas ou cláusula constante do termo de inscrição onde o 

candidato se responsabilize pelas informações prestadas no 

momento da inscrição, consoante modelo constante do ANEXO 

IV do presente edital. 

l) Certificado atualizado do Curso de Informática. 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA  

5.1. Publicação do Edital: 05/04/2019 

5.2. Inscrições e entrega de documentos no período de 

22/04/2019 a 03/05/2019; 

5.3. Publicação da relação dos candidatos inscritos: 06/05/2019; 

5.4. Prazo para impugnação de candidatura: 07/05/2019 a 

13/05/2019; 
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5.5. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 

20/05/2019 a 24/05/2019; 

5.6. Julgamento de eventuais impugnações: 29/05/2019; 

5.7. Publicação da lista preliminar de candidaturas habilitadas: 

30/05/2019  

5.8. Recursos para o COMDCA: 30/05/2019 a 31/05/2019 

5.9. Publicação da relação definitiva das candidaturas deferidas, 

inclusive com o julgamento de eventual recurso pelo CMDCA: 

04/06/2019; 

5.10. Exame de conhecimento específico com caráter 

eliminatório, contendo 20  questões de caráter objetivo sobre a 

Lei 8.069/1990, considerando-se apto o candidato que acertar no 

mínimo 50% da prova: 07/07/2019; 

5.11. Prazo para publicação do gabarito e relação dos aprovados: 

até 10/07/2019;  

5.12. Prazo para recurso: 11/07/2019 a 15/07/2019;  

5.13. Publicação da relação dos candidatos habilitados e do 

resultado dos recursos: até 22/07/2019; 

5.14. Reunião para conhecimento formal das regras do processo 

de escolha: 24/07/2019; 

5.15. Prazo para envio dos dados dos candidatos habilitados ao 

CONSEC para inseminação das urnas eletrônicas pelo Tribunal 

Regional Eleitoral: 02/08/2019; 

5.16. Reunião para seleção dos locais de votação: 24/08/2019; 

5.17. Treinamento de Orientação aos mesários, escrutinadores, 

suplentese pessoal de apoio técnico aos locais de votação, no 

TRE – 23/09/2019 a 30/09/2019 

5.18. Período da campanha eleitoral: 29/08/2019 a 29/09/2019; 

5.19. Divulgação dos locais do processo de escolha: 16/09/2019; 

5.20. Reunião de treinamento com mesários e escrutinadores: 

26/09/2019; 

5.21. Data do processo de escolha unificado: 06/10/2019; 

5.22. Divulgação do resultado: até 07/10/2019; 

5.23. Prazo para recurso: 08/10/2019 a 14/10/2019; 

5.24. Julgamento dos recursos: 15/10/2019 a 18/10/2019; 

5.25. Divulgação do resultado homologado pelo Presidente do 

CMDCA: 23/10/2019; 

5.26. Formação inicial: 04/11/2019 a 13/12/2019; 

5.27. Posse: 10/01/2020. 

 

6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

6.1. O COMDCA, por meio de sua Comissão Especial Eleitoral, 

procederá à análise dos documentos apresentados em consonância 

com o disposto no item 4.4 do presente Edital, seguida da 

publicação da relação dos candidatos inscritos dentro do prazo 

previsto. 

6.2. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com 

o número mínimo de 10 (dez) pretendentes devidamente 

habilitados. 

6.3. Caso o número de pretendentes seja inferior a 10 (dez), o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo 

para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de 

posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso, 

conforme disposição do art. 13, §1º da Resolução nº 170/2014 – 

CONANDA.  

6.4. Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 

habilitados, o prazo de inscrições será prorrogado. 

6.5. O COMDCA deverá envidar esforços para que o número de 

candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de 

escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes, 

promovendo divulgação ampla em rádios, meios oficiais de 

publicação, afixação do edital em sede de órgãos públicos, carros 

de som, dentre outros. 

7.  DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS  
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7.1. A partir da publicação do Edital com a lista dos candidatos 

inscritos, conforme modelo constante do ANEXO VIII, poderá 

qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de 

capacidade civil, requerer, no prazo consignado, à Comissão 

Especial Eleitoral a impugnação de candidaturas, em petição 

fundamentada, acompanhada das respectivas provas. 

7.2. O Ministério Público Estadual, na condição de fiscal do 

processo de escolha, tem legitimidade para impugnar 

candidaturas, em igual prazo; 

7.3. O candidato que tiver sua candidatura impugnada deverá ser 

notificado no prazo de 02 (dois) dias, e poderá apresentar defesa 

no prazo consignado nesse edital. 

7.4. A Comissão Especial Eleitoral analisará a defesa 

apresentada, podendo ouvir testemunhas, determinar a juntada de 

documentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, da 

Resolução n. 170/2014 do CONANDA. 

7.5. O resultado da análise da impugnação pela Comissão 

Especial Eleitoral e a lista definitiva de candidatos serão 

divulgadas até o dia 30/05/2019, com comunicação ao Ministério 

Público. 

 

8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO  

 

8.1. O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 

28/07/2019 (domingo), na Escola Municipal Geralda Cruz, no 

horário das 08h00min ás 12h00min. 

8.2. O exame de conhecimento específico consistirá em prova 

objetiva de caráter eliminatório com as seguintes regras:  

I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

II – O exame de conhecimento constará de 20 (vinte) questões 

objetivas, valendo 10 (dez) pontos no total; 

III – Será aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 06 

(seis) pontos; 

IV – A prova será elaborada pelo Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, através de uma comissão a ser 

instituída especificamente para esse fim e será composta por 

profissionais com notório e reconhecido conhecimento sobre a 

Lei Federal nº 8.069/90. 

8.3. A divulgação do gabarito ocorrerá no dia 29/07/2019, no site 

da Prefeitura Municipal. 

8.4. O resultado dos aprovados e classificados no exame de 

aferição de conhecimentos será publicado no dia 31/07/2019. 

8.5. Do resultado do exame caberá recurso à comissão especial no 

prazo de 03 (três) dias. 

8.6. Após análise pela Comissão Especial, será divulgada lista 

definitiva dos candidatos aptos à eleição até o dia 12/08/2019. 

 

9. DA TERCEIRA ETAPA – DIA DA ESCOLHA DOS 

CONSELHEIROS 

9.1. O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em data unificada 

em todo o território nacional: 06 de outubro de 2019, das 

08h00min  às 16h00min. 

9.2.  O voto será facultativo e secreto. 

9.3.  Serão considerados aptos a votar no processo de escolha os 

eleitores alistados ou com domicílio eleitoral transferido para o 

município de Areia Branca até a data de 30 de agosto de 2019, 

conforme relação disponível pelo TRE; 

9.4. Não poderão votar os eleitores cujos dados não constem do 

Caderno de Votação fornecido pela Justiça Eleitoral. 

9.5. Para comprovar a identidade do eleitor perante a Mesa 

Receptora de Votos, serão aceitos os seguintes documentos: 

a) via digital do título de eleitor (e-Título), desde que haja 

cadastro com fotografia; 

b) carteira de identidade, passaporte ou outro documento oficial 

com foto de valor legal equivalente, desde que possível a 

comprovar a identidade do eleitor; 

c) carteira de reservista; 
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d) carteira de trabalho; 

e) carteira nacional de habilitação. 

9.6.  A divulgação dos locais de escolha ocorrerá até o dia 16 de 

setembro de 2019 e caberá ao COMDCA fazer ampla divulgação 

dos locais, utilizando todos os meios de comunicação possíveis. 

9.7. Em caso de votação manual, será permitido uso apenas das 

cédulas cujo modelo foi aprovado pelo COMDCA, com a 

assinatura dos membros da Mesa Receptora de Votos; 

9.8. Será considerado inválido o voto manual: 

a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da Mesa 

Receptora de Votos; 

c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 

d) em branco; 

e) que tiver o sigilo violado. 

9.8. As Mesas Receptoras de Votos serão compostas por 

membros do COMDCA e/ou servidores municipais, devidamente 

cadastrados pela Comissão Especial Eleitoral. 

9.9. Não poderá compor a Mesa Receptora de Votos o candidato 

inscrito e seus parentes (cônjuge, companheiro, ascendentes, 

descendentes e colaterais até terceiro grau). 

9.10. Compete a cada Mesa Receptora de Votos: 

a) Solucionar, imediatamente, dificuldades ou dúvidas que 

ocorram durante a votação; 

b) Lavrar a Ata de Votação, anotando eventuais ocorrências. 

 

10. DAS CONDUTAS VEDADAS 

10. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é 

vedado ao candidato, antes e durante as votações, a prática das 

seguintes condutas:  

I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização 

da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral; 

II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade 

pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, 

equipamentos e serviços da administração pública municipal; 

III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro 

mecanismo que comprometa a candidatura individual do 

interessado (art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA); 

IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de jornal, 

rádio, televisão, out-doors, carros de som ou equivalente, ou 

espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a 

manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial 

de computadores; 

V – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, 

uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de 

propaganda no dia da eleição; 

VI - o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional 

e dos meios de comunicação, tanto durante a campanha eleitoral 

quanto durante o desenrolar da votação, notadamente: 

a) a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 

pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou 

cestas básicas; 

b) o transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da 

eleição; 

c) práticas desleais de qualquer natureza; 

VII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em 

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 

publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

a) entidade ou governo estrangeiro; 

b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 

mantida com recursos provenientes do Poder Público; 

c) concessionário ou permissionário de serviço público; 

d) entidade de direito privado que receba, na condição de 

beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição 

legal; 

e) entidade de utilidade pública; 

f) entidade de classe ou sindical; 
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g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do 

exterior; 

h) entidades beneficentes e religiosas; 

i) entidades esportivas; 

j) organizações não-governamentais que recebam recursos 

públicos; 

l) organizações da sociedade civil de interesse público. 

 

11. DO RESULTADO FINAL 

12.1.A apuração ocorrerá logo após o encerramento da votação 

mediante contagem manual das cédulas coletadas por cada uma 

das urnas ou pela contagem final dos Boletins de Urnas extraídos 

de urnas eletrônicas. 

§ 1º. O resultado deverá ser afixado no local da apuração final, no 

mural e site da Prefeitura de Areia Branca e no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como 

publicado no Diário Oficial do Município, ofertando ampla 

publicidade. 

§ 2º. Deverá ser lavrada Ata de Apuração, no qual constem todos 

os incidentes suscitados e respectivas decisões. 

12.2. A Comissão Especial divulgará o nome dos 05 (cinco) 

conselheiros tutelares escolhidos e dos suplentes. 

 

12. EMPATE  

11.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação, 

sucessivamente: o candidato que obtiver maior nota no Exame de 

Conhecimento Específico; com maior tempo de experiência na 

promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança 

e do adolescente; o candidato com residência no domicílio há 

mais tempo, ou, persistindo o empate, o candidato com idade 

mais elevada. 

 

13. DOS RECURSOS  

13.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser 

dirigidos ao Coordenador da Comissão Especial do Processo de 

Escolha e protocolados na Secretaria do COMDCA, respeitados 

os prazos estabelecidos neste Edital;  

13.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

13.3. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Especial do 

Processo de Escolha é irrecorrível na esfera administrativa.  

 

14. QUARTA ETAPA – FORMAÇÃO INICIAL 

10.1. Esta etapa consiste na capacitação dos conselheiros 

tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos 

classificados em, no mínimo, 75% da carga horária ofertada, o 

que será confirmado através de lista de presença, sob pena de sua 

eliminação.  

10.2. A Comissão divulgará até o dia 29/10/2019, o local e a hora 

de realização da capacitação. 

10.3. O COMDCA poderá aderir à capacitação que venha a ser 

promovida pelo CONSEC. 

15.  DA POSSE 

A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pela Senhora Prefeita 

Municipal no dia 10 de janeiro de 2020. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial 

Eleitoral, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 

8.069/90, na Resolução n° 170 do CONANDA , na Resolução do 

CONSEC e pela Lei Municipal nº 1018/2006 de 11 de Janeiro de 

2006, Alterada pela Lei Municipal n° 1.254/2014 de 10 de 

Dezembro de 2014, Alterada pela Lei Municipal n° 1.264/2015 

de 04 de Maio de 2015 

15.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 

publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao 

processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares. 

15.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste 

Edital implicará na exclusão/cassação do candidato do pleito, 



 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

ANO XVI - Nº 046 Edição - Areia Branca/RN,  05 de abril de 2019. 
 

13  

após prévio procedimento administrativo apuratório instaurado 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Publique-se. 

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e 

Câmara Municipal local. 

Areia Branca, 05 de abril de 2019. 

Najara Katilliany C. Souza 

Presidente do CMDCA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PRESIDENTE DA CPL E MEMBROS 

RESULTADO DA TP Nº 002/2019 

 

O Presidente da CPL do Município de Areia Branca/RN 

torna público que a Tomada de Preços N.º 002/2019, 

objetivando a contratação de empresa especializada no ramo 

de construção civil para serviços de continuação da execução 

de reforma do Prédio que abriga o Centro de Referência em 

Assistência Social - CRAS - no Bairro Ilha no município de 

Areia Branca/RN, realizado no dia 02 de abril de 2019 às 14:00 

(catorze) horas teve como vencedor a empresa licitante R T 

Locação, Construção e Serviços Eireli - ME. - CNPJ - 

28.117.228/0001-85, com o valor global de R$ 184.424,76 

(cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro 

reais e setenta e seis centavos).  

 

Areia Branca/RN, em 05 de abril de 2019.  

 

Antônio Lopes Neto.  

Presidente da CPL. 
Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040401CPL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PRESIDENTE DA CPL E MEMBROS 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA TP 002/2019 

 

A Prefeita do Município Areia Branca/RN no uso de suas 

atribuições legais, adjudica e homologa o resultado da licitação na 

modalidade Tomada de Preços Nº. 002/2019, que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada no ramo de 

construção civil para serviços de continuação da execução de 

reforma do Prédio que abriga o Centro de Referência em 

Assistência Social - CRAS - no Bairro Ilha no município de 

Areia Branca/RN, realizada no dia 02 de abril de 2019 às 14:00 

(catorze) horas a empresa licitante R T Locação, Construção e 

Serviços Eireli - ME. - CNPJ - 28.117.228/0001-85, o valor 

global de R$ 184.424,76 (cento e oitenta e quatro mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).  

 

Areia Branca/RN, em 05 de abril de 2019.  
 

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  
 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040402CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN. 

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADA: F. Raimundo Filho EIRELI.    

CNPJ – 22.309.459/0001-04. 

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de construção 

de divisórias com blocos de gesso tipo parede, serviço de 

emassamento em gesso, serviço de pintura com tinta látex e 

assentamento de portas. 

BASE LEGAL: Artigo 24, inc. II, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 

VALOR: R$ 17.399,25 (Dezessete mil, trezentos e noventa e 

nove reais e vinte e cinco centavos). 

 

Areia Branca/RN, em 05 de abril de 2019. 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca.  
 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040403CPL 

 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

Espécie:  Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 15/2019. 

Contratante: Município de Areia Branca/RN – CNPJ: 

08.077.265/0001-08 

Contratada: EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM 

INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 04.471.402/0001-25 

Objeto: Reajuste de 24,85% sobre o valor original do Contrato nº 

15/2019.  

Data de Assinatura: 03 de abril de 2019 

Valor do Aditivo: R$ 101.482,65 (cento e um mil, quatrocentos 

e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) 
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Amparo Legal:  art. 65, parágrafo I da Lei 8.666/93, conforme 

Pregão Presencial nº 7/2018 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças 

Prefeita Constitucional. 

MODESIO BATISTA DE MORAIS JÚNIOR - Contratado  

 
Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040404CPL 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2019 

A Prefeitura de Areia Branca/RN, de acordo com a legislação em 

vigor torna público a contratação relativa ao Processo 

Administrativo nº 127/2018, na modalidade Pregão Presencial 

sob o número 20/2018. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

BRANCA  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Aluguel de 

Brinquedos Infláveis, máquina de pipoca e algodão doce, mesas e 

cadeiras, tendas e banheiros químicos para atendimento as 

atividades de eventos, campanhas e datas comemorativas do 

Município de Areia Branca. 

CONTRATADA: JD RECREAÇÃO COMERCIO & SERVIÇOS 

CNPJ: 20.143.200/0001-00 

VALOR GLOBAL: R$ 162.250,92 (cento e sessenta e dois mil, 

duzentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) 

VIGÊNCIA: 03/04/2019 a 31/12/2019 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 

Areia Branca/RN, 05 de abril de 2019 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  

José Divanir de Oliveira - JD RECREAÇÃO COMERCIO & 

SERVIÇOS 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040405CPL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Espécie:  Termo Aditivo nº 3 ao Contrato nº 29/2017. 

Contratante: Município de Areia Branca/RN – CNPJ: 

08.077.265/0001-08 

Contratada: VALOREM - ESTUDOS, ESTRATEGIA, 

GESTÃO E NEGOCIOS - CNPJ 03.433.298/0001-11 

Objeto: Reajuste de 7,13% sobre o original do Contrato nº 

29/2017.  

Data de Assinatura: 03 de abril de 2019 

Valor do Aditivo: R$ 48.078,00 (quarenta e oito mil e setenta e 

oito reais) 

 

Amparo Legal:  art. 65, parágrafo I da Lei 8.666/93, conforme 

Pregão Presencial nº 22/2017 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita Constitucional. 

Nágela Karine Nunes de Freitas - Contratado  
Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040406CPL 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Espécie:  Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 16/2019. 

Contratante: Município de Areia Branca/RN – CNPJ: 

08.077.265/0001-08 

Contratada: J & B MERCANTIL LTDA - CNPJ 

24.922.398/0001-81 

Objeto: Reajuste de 24,9% sobre o valor original do Contrato nº 

16/2019.  

Data de Assinatura: 03 de abril de 2019 

Valor do Aditivo: R$ 18.634,68 (dezoito mil, seiscentos e trinta 

e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

 

Amparo Legal:  art. 65, parágrafo I da Lei 8.666/93, conforme 

Pregão Presencial nº 14/2018 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita Constitucional. 

Jose Edmilson de Azevedo  

Contratado  

 
Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040407CPL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

 

Espécie:  Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 16/2019. 
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Contratante: Município de Areia Branca/RN – CNPJ: 

08.077.265/0001-08 

Contratada: J & B MERCANTIL LTDA - CNPJ 

24.922.398/0001-81 

Objeto: Reajuste de 24,9% sobre o valor original do Contrato nº 

16/2019.  

Data de Assinatura: 05 de abril de 2019 

Valor do Aditivo: R$ 18.634,68 (dezoito mil, seiscentos e trinta 

e quatro reais e sessenta e oito centavos) 

 

Amparo Legal:  art. 65, parágrafo I da Lei 8.666/93, conforme 

Pregão Presencial nº 14/2018 

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças   

Prefeita Constitucional. 

 

Jose Edmilson de Azevedo   

Contratado  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por: 

Luciana Felix de Lima 

Código Identificador: 19040408CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


