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   GABINETE CIVIL 

 

PORTARIA N° 088 /2018. 

 

DISPÕE SOBRE COMISSÃO INTERSETORIAL 

PRÓ-SELO UNICEF PELOS DIREITOS DA 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM AREIA 

BRANCA/RN. 

 

        A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais e com 

fundamento no inciso V do Art. 56 da Lei Orgânica do 

Município, faz saber o seguinte: 

  
CONSIDERANDO que o Selo UNICEF é uma estratégia 

dos Municípios visando à promoção dos direitos das crianças e 

dos adolescentes em todo o Brasil; 
CONSIDERANDO que através do selo serão 

desenvolvidas as capacidades dos gestores municipais e atores 

locais, monitoradas e avaliadas por políticas públicas e o 

impacto da gestão municipal e da participação social na vida de 

meninas e meninos; 

CONSIDERANDO, finalmente, que os Municípios inscritos 

no Selo UNICEF assumem o compromisso de melhorar a vida 

de crianças e adolescentes, implementando e aprimorando 

programas e políticas de atenção à infância, garantindo os 

direitos das crianças e adolescentes. 

  

DECRETA: 

  

Art. 1º – Fica constituída COMISSÃO MUNICIPAL 

INTERSETORIAL PRÓ-SELO UNICEF PELOS DIREITOS 

DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, com vista a planejar, 

executar e acompanhar as ações previstas na metodologia do 

SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO – Edição 2017-

2020, para conquista do reconhecimento na proteção integral – 

um dos pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente no 

centro da agenda pública do município, composta pelos 

seguintes membros: 

   

Jakeson Marley Michael de Souza – Articulador 

Najara Katilliany C. Souza – Presidente do COMDCA 

Josiel Ferreira de Melo – Mobilizador de Adolescente 

 

Assistência Social: 

Izabel Mendonça Alexandria Cavalcante – Titular 

Francisco Janio Filgueira Aires – Suplente 

 

Saúde:  

Virgílio Bertoldo do Amaral Neto – Titular 

João Jerônimo Rebouças Neto – Suplente 

 

Educação:  

Karla Kaliane da Silva Castro – Titular 

Maria de Fatima Luz Lemos – Suplente 

 

Esporte:  

Elton Wagner Seixas da Silva - Titular 

   Adeilson Ferreira de Brito – Suplente 

 

Comunicação:  

Elisangela Maria de Lemos – Titular 

Aldo Soares de Almeida – Suplente 

 

Cultura:  

Keilla Jussara Ferreira Costa - Titular 

Antônio Aldemir Seixas da Silva – Suplente 

 

Conselho Tutelar: 

Raimundo Andrade Duarte Neto – Titular 

Izabel Tavernard Neta – Suplente 

 

Segurança:  

Francisco Roberto da Silva Souza – Titular 

Anderson Medeiros Cabral – Suplente 

  

Gabinete Civil:  

Dario Silva e Lima – Titular 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças - Suplente 

  

  

Parágrafo primeiro - A Comissão prevista no artigo 1º poderá ser 

alterada a qualquer momento por ato da Prefeita Municipal. 

  

Art.2º - A Comissão perdurará durante a edição do Selo 

UNICEF 2017-2020. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  

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

  

Gabinete da Prefeita, 25 de Maio de 2018. 

 

  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 
Publicado por:  

Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18052501GC  
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: Joaquim Maciel de Maria Neto 

CPF: 413.228.784-04 

OBJETO: Locação de imóvel para o Funcionamento da Casa de 

Apoio em Natal. 

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). 

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 0066 – Edição Normal - Areia Branca/RN, 25 de maio de 2018. 
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   BASE LEGAL: Art. 24 X da Lei Federal nº 8.666/93. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física. 

VIGENCIA:  Até 31 de Dezembro 2018. 

 

Areia Branca/RN, em 25 de maio de 2018.  

 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 
Publicado por:  

Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18052502GC  
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

CNPJ: 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: NP CAPACITACAO E SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA 

CNPJ: 07.797.967/0001-95 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 

comparação de preços praticados pela Administração Pública. 

VALOR GLOBAL: R$ 7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa 

reais). 

BASE LEGAL: Art. 24 II da Lei Federal nº 8.666/93. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídicas. 

VIGENCIA: 12 meses. 

 

Areia Branca/RN, em 25 de maio de 2018.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 
Publicado por:  

Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18052503GC  
 

  

EDITAL Nº 001/2018 - SMAS 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 

PROGRAMA BOLSA ESTUDANTE 

A Prefeitura Municipal de Areia Branca, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, torna públicos os prazos e as 

normas de seleção para ingresso no Programa de Bolsa 

Estudante 2018.2, em conformidade com a Lei Municipal nº 

1.334/2018 de 04 de abril de 2018. 

I - DO OBJETIVO 

1. Ampliar as condições de permanência dos/as estudantes do 

município de Areia Branca, que precisam se deslocar para outras 

cidades, em razão, dos cursos acadêmicos que estão 

matriculados, contribuindo para a igualdade de oportunidades no 

exercício das atividades acadêmicas; minimizando os efeitos das 

desigualdades socioeconômicas e culturais por meio de auxílio 

financeiro ao/a estudante, que vise assegurar sua freqüência e 

permanência com êxito nos cursos. 

II - DA INSCRIÇÃO 

 

2. As inscrições para o Edital nº 001/2018-SMAS serão 

realizadas no período de 28/05 a 08/06 do ano em curso, na 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS. Para a 

inscrição, o/a estudante deverá preencher manualmente a ficha 

de inscrição e questionário socioeconômico com os devidos 

documentos exigidos e anexados, de modo, ao final da seleção 

ser preenchido as 85 (oitenta e cinco) vagas, sendo destinadas 

5% (cinco por cento) para pessoas com deficiências. 

 

3. Poderão pleitear as bolsas de estudos, somente aqueles que 

possuírem conjuntamente os seguintes requisitos: 

a) Residir o aluno no Município há pelo menos 03 (três) 

anos na data da inscrição no Programa; 

b) Ter renda família limitada até 02 (dois) salários mínimos 

vigentes à época da concessão; 

c) Estar matriculado em instituição de ensino superior ou 

técnico, desde que reconhecido pelo MEC; 

d) Não ter o interessado diploma de curso universitário  

anterior nem estar matriculado em outro curso de ensino 

superior ou técnico; 

e) Os alunos matriculados em curso profissionalizantes e 

cursos em instituições de ensino público, reconhecido 

pelo MEC, serão abrangidos por essa lei.  

 

 

 

IV - DA DOCUMENTAÇÃO 

 

4. O candidato para realizar a inscrição terá que apresentar dos 

seguintes documentos: 

a) 1 Foto ¾ colorida; 

b) Comprovante de renda familiar (todos os membros); 

III - DAS ETAPAS DO  PRO CESSO  

ETA
PA 

PRO CESSO  DATA LO CAL 

 
Etapa 

1 

 
Publicação do 

edital. 

 
25/05 

 
Diário Oficial do Município - 

DOM 
 
Etapa 

2 

 
Período de 

Inscrição 

 
28/05 a 08/06 

 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SMAS 

 
Etapa 
3 

 
Analise das 
Inscrições 

 
9 a 29/06 

 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SMAS 

 

Etapa 
4 

 

Resultado Parcial 

 

02/07 

 

Diário Oficial do 
Município - DOM 

 
Etapa 
5 

 
Recursos 

 
03/07 

 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social 

- SMAS 
 

Etapa 
6 

 

Resultado Final 

 

05/07 

 

Diário Oficial do 
Município 

 

Etapa 
7 

 

Após o período de recurso e 
devidamente homologado o 
resultado final, os selecionados 

deverão fazer a assinatura do 
termo de compromisso e 
fornecer os dados bancários 
para o credito mensal do valor 

da bolsa. 

 

09 a 
13/07 

 

Secretaria 
Municipal de 
Administração e de 

Gestão de 
Recursos Humanos 
- SMAGRH 
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c) CPF (originais e copias); 

d) RG (originais e copias); 

e) Comprovante de Residência familiar (originais e copias); 

f) Cópia de certidão de nascimento de todos os membros da 

família que residem com o estudante (originais e copias); 

g) Histórico escolar atualizado (originais e copias); 

h) Laudo médico – para os que se declararem deficiente 

(originais e copias); 

i) Procuração devidamente assinada, caso inscrição seja 

feita por terceiros (originais e copias). 

4. 1. Os documentos originais poderão ser solicitados a qualquer 

momento, durante a vigência do Programa, a título de 

conferência da veracidade das informações prestadas. Devendo 

o/a estudante apresentá-los, obrigatoriamente, a Secretaria de 

Assistência Social.  

V – DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E RECURSO 

5. A seleção dos candidatos e julgamento dos inscritos será feito 

com base no preenchimento do Formulário e Questionário, cujo 

modelo será disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SMAS, e que servirá, também, de 

instrumento para classificação, de acordo com a pontuação 

obtida no mesmo. 

5. 1. Os alunos que obtiverem maior número de pontos serão os 

classificados, até o numero Maximo de bolsas, e terão que 

comprovar as informações prestadas no questionário, e ainda, 

poderão receber a visita de uma Assistente Social do Município, 

para elaboração do relatório socioeconômico. 

5. 2. Caso não sejam comprovadas as informações  prestadas 

pelo aluno, este perderá sua vaga, que será preenchida pelo 

candidato imediatamente posterior, e assim sucess ivamente. 

5. 3. Caso haja empate na somatória dos pontos  obtidos através 

do questionário, terá preferência aquele que: 

a) Possuir menor renda per capita; 

b) Possuir melhor classificação no processo seletivo que o 

garantiu ingresso em sua instituição de ensino; 

c) Possuir maior número de pessoas que coabitem na 

mesma residência; 

d) Possuir menor idade. 

6. Após a divulgação dos  resultados, o/a estudante e/ou seu/sua 

representante legal terá 01 (um) dia para apresentar, por escrito, 

seu recurso do resultado/preliminar, junto a Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SMAS. 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7. O ato de inscrição gera a compreensão de que o/a candidato/a 

conhece as exigências do presente Edital e de que aceita as 

condições da seleção não podendo invocar o seu 

desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

8. O candidato que não comparecer no prazo estipulado pelo 

edital será desclassificado, sendo convocado o primeiro suplente 

da lista estabelecido pelo resultado do processo seletivo  

9. A inexatidão das declarações, as irregularidades nos 

documentos ou outras de qualquer natureza, que não atendam às 

exigências deste edital, ocorridas em qualquer fase do processo, 

eliminarão o/a estudante da seleção, ou, se identificadas, 

posteriormente, impedirão o seu ingresso ou permanência no 

Programa de Bolsa, anulando-se todos os atos e efeitos 

decorrentes da sua inscrição. 

10. As inverdades ou omissões de dados relevantes, assim como 

fraude ou falsificação de documentos que visem burlar o 

processo seletivo, serão motivo de cancelamento da bolsa. 

Sendo, ainda, passível de medidas administrativas, disciplinares 

e legais cabíveis. 

11. Desde que a documentação esteja devidamente assinada, 

qualquer pessoa designada através de procuração pelo/a 

estudante poderá realizar a entrega junto ao setor responsável 

pelo Programa. 

12. O/A estudante que se submeter a esse Edital 01/2018-SMAS, 

mas que não seja contemplado/a, por estar fora do perfil ou por 

não haver disponibilidade orçamentária, caso haja, 

posteriormente, alteração em sua condição socioeconômica e 

disponibilidade orçamentária, poderá ser incluído/da no 

Programa mediante avaliação do Serviço Social, respeitando-se 

a lista de espera, caso exista. 

13. Para atendimento dos recursos interpostos será respeitada a 

disposição orçamentária e a ordem de prioridade. 

14. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela 

Comissão do Programa Bolsas, junto a Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SMAS. 

Areia Branca/RN, 24 de maio de 2018. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN 

 

FRANCISCO JÂNIO FILGUEIRA AIRES 

Secretario Municipal de Assistência Social 

 
Publicado por:  

Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18052504GC  
 

 

 

REGULAMENTO 

PROGRAMA BOLSA ESTUDANTE/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Areia Branca, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.077.265/0001-08, em conformidade com 

artigo 13º da Lei Municipal nº 1.334/2018 - Altera a Lei 

Municipal 856 de 1997, e Institui o Programa de Concessão de 

Bolsa para Estudantes, estabelece o presente regulamento que 

regerá as condições para a concessão de Bolsas para alunos 

universitários e de cursos técnicos, devidamente matriculados 

nas respectivas instituições de ensino. 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 - O ato de inscrição gera a compreensão de que o/a candidato/a 

conhece as exigências do presente Edital e de que aceita as 

condições da seleção não podendo invocar o seu desconhecimento 

a qualquer título, época ou pretexto. 

2 - O período de inscrição para o Programa Bolsa Estudante será 

de 28/05 a 08/06 de 2018. 

3 - Para a inscrição, o/a candidato deverá preencher manualmente 

a ficha de inscrição e questionário socioeconômico com os 
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devidos documentos as 85 vagas, sendo destinadas 5% (cinco por 

cento) para pessoas com deficiência. 

4. A seleção e classificação dos candidatos e respectivo 

julgamento dos inscritos será feito com base no preenchimento 

do Formulário e Questionário, cujo modelo será disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS. 

5 – Após o período de recurso e devidamente homologado o 

resultado final, os selecionados deverão fazer a assinatura do 

termo de compromisso e fornecer os dados bancários para o 

credito mensal do valor da bolsa, entre os dias 09/07 a 13/07 de 

2018 na Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de 

Recursos Humanos – SMAGRH da Prefeitura de Areia Branca. 

6 - A inexatidão das declarações, as irregularidades nos 

documentos ou outras de qualquer natureza, que não atendam às 

exigências deste edital, ocorridas em qualquer fase do processo, 

eliminarão o/a estudante da seleção, ou, se identificadas, 

posteriormente, impedirão o seu regular ingresso no Programa 

de Bolsa, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua 

inscrição. 

7 - As inverdades ou omissões de dados relevantes, assim como 

fraude ou falsificação de documentos que visem burlar o 

processo seletivo, serão motivos de cancelamento da bolsa do 

inscrito. Sendo, ainda, passível de medidas administrativas, 

cíveis e penais. 

8 - Desde que a documentação esteja devidamente assinada, 

qualquer pessoa designada através de procuração pelo/a 

estudante poderá realizar a entrega dessa documentação junto ao 

setor responsável pelo Programa. 

9 - Após a divulgação dos resultados, o/a estudante e/ou s eu/sua 

representante legal terá 01 (um) dia para apresentar, por escrito , 

seu recurso do resultado/preliminar. 

10 - O/A estudante que se submeter a esse Edital 2018.2, mas 

que não seja contemplado/a, por estar fora do perfil ou por não 

haver disponibilidade orçamentária, caso haja, posteriormente, 

alteração em sua condição socioeconômica e disponibilidade 

orçamentária, poderá ser incluído/da no Programa mediante 

avaliação da Comissão do Programa, respeitando-se a lista de 

espera, caso exista. 

11 - Para atendimento dos recursos interpostos será respeitada a 

disposição orçamentária e a ordem de prioridade. 

12 - Os casos omissos deste regulamento e do Edital serão 

resolvidos pela Comissão do Programa Bolsa, junto a Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SMAS. 

 

II – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

  

13 - O benefício é intransferível e não extensivo, em hipótese 

alguma, aos parentes ou a quaisquer outros  terceiros. 

14 - Estarão excluídos automaticamente deste programa, sob 

exclusivo critério das instituições de ensino, os alunos 

universitários e de cursos técnicos que sofrerem sanção 

disciplinar. 

15 - Eventual tolerância das instituições de ensino com relação 

ao não cumprimento de quaisquer obrigações descritas neste 

documento não constituirá renovação, sendo facultado a 

qualquer momento, exigir o cumprimento das condições 

contratuais ou suspender integral ou parcialmente o benefício 

concedido. 

16 - Perderá o benefício o aluno beneficiário do programa que 

solicitar o trancamento e/ou cancelamento de sua matrícula, 

independentemente do motivo, sendo permitida a transferência 

entre cursos superiores de graduação presencial. 

17 - Os beneficiados devem aceitar todas as condições aqui 

descritas sem nenhuma restrição e os casos omissos serão 

resolvidos pela Comissão do Programa; 

18 - Este regulamento constitui parte integrante do Programa de 

Bolsas do Município de Areia Branca/RN, estando em 

conformidade com a Lei Municipal nº 1.334/2018, sendo 

obrigatório o conhecimento de todo o conteúdo da referida lei, 

pelo candidato (a). 

19 - O presente Regulamento pode ser alterado por proposição 

da Comissão do Programa de Bolsas Estudantil do Município. 

20 - O presente Regulamento será afixado em local de grande 

circulação na sede do município. 

21 - O presente regulamento entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando disposições em contrario. 

 

Areia Branca/RN, 24 de maio de 2018. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

FRANCISCO JÂNIO FILGUEIRA AIRES 

Secretario Municipal de Assistência Social 
 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                                    Código Identificador: 18052505GC  
 


