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LEI MUNICIPAL Nº 1.345, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
 

 

 

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AREIA BRANCA/RN, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais, fundamentado no que estabelece o 

parágrafo 3º do Artigo 42 da Lei Orgânica do Município; 

considerando o silêncio do Prefeito, decorrido o prazo regimental, 

quanto a sua obrigação de vetar ou sancionar e promulgar o 

Projeto de Lei Municipal nº 021/2015 de iniciativa do Poder 

Legislativo Municipal, aprovado em primeira e única votação em 

08 de setembro de 2015. 

  

Faço saber que a Câmara Municipal DECRETOU, pelo 

silêncio po poder Executivo Municipal, e eu Ruidenberg Ferreira 

Souto Filho, Presidente, promulgo a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOISIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização no 

âmbito do Poder Legislativo Municipal, organizada sob a forma 

de Sistema de Controle Interno, objetivando atender os termos do 

art. 59 da Lei complementar 101/2000, em consonância com o 

artigo 31 da Constituição Federal e terá como base a escrituração 

e as demonstrações contábeis, bem como, os relatórios de 

execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros 

procedimentos consoantes a instrumentos produzidos e 

estabelecidos pela legislação em vigor no que se refere aos órgãos 

de controle interno e externo Poder. 

 Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se: 

a) Controle interno, o conjunto de recursos, métodos e 

processos adotados pela gerência do setor público, com a 

finalidade de comprovar fatos, corrigir e impedir erros, 

fraudes e combater a ineficiência do Setor Público; 

b) Sistema de controle Interno: conjunto de unidades 

técnicas articuladas a partir de uma unidade central de 

coordenação, orientadas para o desempenho das 

atribuições de controle interno; 

c) Auditoria: constante e minucioso exame total, parcial ou 

pontual dos atos e fatos administrativos no âmbito de 

fatos contábeis gerados e identificados por sua natureza, 

baseado em normas gerais e legais e de Auditoria. 

 

Art. 3º - De forma integrada com o Poder Executivo Municipal, o 

Poder Legislativo atuará com base na Lei Complementar de nª 

9.155, de 11 de Dezembro de 2009, com os objetivos de 

fiscalizar, controlar os procedimentos da administração pública 

direta e indireta e fundacional contido nas normas e 

procedimentos administrativos de prestação de contas.  

 

CAPÍTULO II 

 

DA FISCALIZAÇÃO E SUA 

ABRANGÊNCIA 

 

Art. 4º - A fiscalização da Câmara Municipal, será exercido pelo 

Sistema de controle Interno, com sua atuação prévia, em 

detrimento aos atos administrativos, objetivará a avaliação da 

ação governamental e da gestão fiscal de seus administradores, 

por intermédio da fiscalização contábil, financeira orçamentária, 

operacional e patrimonial, obedecendo aos princípios 

constitucionais, em especial, o princípio da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tendo 

também como princípio, a legitimidade e economicidade no 

âmbito da Poder Publico Municipal. 

 

CAPÍTULO III 

 

DO SISTEMA DE CONTROLE 

INTERNO E SUA FINALIDADE 

 

Art. 5º - O Sistema de Controle Interno, através do seu 

responsável, possuirá independência profissional para atuar no 

desempenho das atribuições que lhe são conferidas, no âmbito do 

controle, nos órgãos e entidades desta Casa Legislativa, com nível 

de assessoramento, tendo como objetivo, a execução das 

atividades de controle, alicerçado na realização de auditorias, com 

finalidades de: 

I - Realizar verificação de regularidade da programação 

orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas 

previstas nas leis orçamentárias, no mínimo uma vez por ano; 

II–Avaliar o controle de repasse pelo Poder Executivo Municipal, 

estabelecendo o cumprimento do que determina o Art. 29-A da 

Constituição Federal; 

III – Exercer o controle e verificar as limitações quanto da 

realização dos gastos do Poder legislativo; 

         IV – Acompanhar, controlar e emitir pareceres a respeito 

dos gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal, de 

acordo com o que determina o art. 20 da LRF, mantendo controle 

e adotando medidas para reconduzir aos limites estabelecidos em 

lei; 

V – Realizar o acompanhamento e controle dos subsídios dos 

vereadores, verificando sempre às limitações impostas pela 

 



 
 

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 139  Edição Normal - Areia Branca/RN, 19 de outubro de 2018. 
 

2  

Constituição Federal, em seu artigo 37, Inciso XI e Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

VI – Exercer o controle e fiscalização nas limitações dos gastos 

da Câmara Municipal, principalmente, em relação as despesas de 

custeio, obedecendo os limites previstos na CF e Lei de 

Responsabilidade  fiscal; 

VII – Manter o controle patrimonial nos processos de aquisição 

de bens de uso do Poder Legislativo, mantendo registro e 

tombamento, no que estabelece o que determina a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

VIII – Acompanhar a formalização dos processos de licitação e a 

formalização dos contratos de fornecimento e prestação de 

serviços; 

IX – Realizar a adequação de normas para a realização de 

processos de diárias, verificando os requisitos e controle, bem 

como, a realização de processos de adiantamentos e pagamento 

das mesmas; 

X – Manter o controle e estabelecer normas para o uso de 

veículos oficial e veículos locados para a Câmara Municipal; 

XI – Elaboração, revisão e divulgação dos Relatórios de Gestão 

Fiscal da Câmara Municipal, inclusive, mantendo a sua 

regularidade junto aos órgãos de fiscalização externa, realizando 

o envio para o Tribunal de Contas,nos prazos e condições 

estabelecidos em Lei; 

XII – Apoiar, no âmbito do Poder Legislativo, as ações de 

fiscalização promovida pelo Tribunal e Contas; 

XIII– Verificar as limitações e condições impostas nas inscrições 

de Restos a Pagar. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO 

Art. 6º - Fica criado na estrutura administrativa do Poder 

legislativo, Órgão Central do Sistema de Controle Interno, 

vinculada ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Areia Branca, denominada de Unidade de Controle Interno do 

Poder legislativo, e terá sua estrutura composta de cargos 

constantes do anexo I da presente lei. 

Art. 7º - O titular dos Órgãos responsáveis pelo Controle Interno 

da Câmara Municipal deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

I – Possuir nível de escolaridade superior e demonstrar 

conhecimento sobre a matéria orçamentária, financeira, contábil, 

jurídica e administração pública; 

II – Idoneidade moral e reputação ilibada; 

III – Ter conceitos relacionados ao controle interno e à atividade 

de auditoria. 

Art. 8º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de 

função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno 

constantes do anexo I, do artigo 5º desta Lei, pessoas que nos 

últimos 05 (cinco) anos:  

I – Tenham sido  rejeitadas as contas por órgãos de fiscalização,  

na qualidade de gestor ou responsável; 

II – Tenha sido julgado por ato lesivo, onero, criminal e 

administrativo, previsto contra o patrimônio público. 

§1º - Além dos impedimentos constantes no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com 

função nas atividades de Controle Interno exercer: 

a) Atividade político-partidária; 

b) Patrocinar causa contra a Administração Pública 

Municipal. 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DA UNDADE DE CONTROLE 

INTERNO 

Art.º 9 - Compete a Unidade de Controle Interno do Poder 

Legislativo subsidiar a Presidência da Câmara Municipal de 

Vereadores de Areia Branca, nas avaliações de atividades 

relacionadas no controle externo, e ainda: 

I - Apoiar as unidades executoras, vinculadas as secretarias e aos 

demais órgãos municipais, em rotinas operacionais, identificando 

e avaliando as unidades de controle do município; 

II – Verificar a consistência de dados contidos no Relatório de 

Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da LRF; 

III – exercer fiscalização nas operações de crédito, garantias, 

direitos e haveres do Município; 

IV – realizar verificação e adotar providências para recondução 

dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de 

que trata a LRF; 

V – Verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da 

despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 

23 da LRF; 

VI – realizar observações e realizar verificações dos limites e das 

condições para a realização de operações de crédito e as 

inscrições em Restos a Pagar; 

VII – verificar a aplicação de recursos com alienação de ativos, 

tendo em vista as restrições impostas no artigo 44 da LRF; 

VIII – avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas 

no Plano Plurianual – PPA  e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO; 

IX –avaliar resultados, eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos da 

administração municipal; 

X – Verificar a compatibilidades da LOA com os demais 

instrumentos de planejamento da administração municipal; 

XI – realizar auditorias na gestão de recursos públicos 

municipais, que forem disponibilizados as entidades públicas e 

privadas, e ainda, os que forem entregues em forma de convênios 

e subvenções e a concessão de renuncia de receitas municipais; 

XII – apurar a regularidade dos atos e fatos praticados por agentes 

públicos, na utilização de recursos municipais, dando ciência aos 

órgãos de controle externo do Tribunal de Contas do Estado; 

XIV – verificar os procedimentos contidos na Lei 8.666, e as 

adequações contidas, nos procedimentos licitatórios e seus 

respectivos contratos celebrados pela administração municipal; 

XV – acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais, 

nos termos de Resolução do Tribunal de Contas do Estado; 

XVI – apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, 

inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos; 

XVII – organizar e definir o planejamento e os procedimentos 

para realização de auditorias internas. 

 

CAPÍTULO VI 

DO APOIO AS AÇÕES DO CONTROLE EXTERNO 

Art.10º - No apoio as ações do controle externo exercido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, - 
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TCE/RN, o sistema de controle interno do Poder Legislativo 

deverá desempenhar, dentre outras atribuições que lhes forem 

conferidas, as seguintes funções: 

                I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por 

determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação 

semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, enviando ao TCE os respectivos 

relatórios, na forma estabelecida na Resolução d do Tribunal de 

Contas; 

                II – realizara auditoria nas contas, emitindo relatório, 

certificado de auditoria e parecer;  

               III – alertar formalmente a autoridade administrativa 

competente para que instaure Tomada de Conta Especial sempre 

que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências ou 

comprovada irregularidade para fins de tomada de providências; 

  Art. 11º - Nenhum processo, documento ou informação poderá 

ser sonegado aos integrantes do controle interno, no exercício das 

atribuições de auditoria e avaliação.  

CAPÍTULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 12º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 

darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 

responsabilidade e de responderem solidariamente, nos termos do 

artigo 74 da Constituição Federal; 

                 §1º - A comunicação ao Tribunal de Contas, na 

situação prevista no caput deste artigo, o dirigente do Órgão de 

Controle Interno informará as providências adotadas para:   

                  I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada 

ou comprovada; 

                  II – determinar a instauração de auditoria e 

providenciar o seu ressarcimento do eventual dano causado ao 

erário público; 

                  §2º - Na situação prevista no caput deste artigo, 

quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as 

normas para tomada de contas especial, nos termos da Resolução 

específica do Tribunal de Contas.        

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 13º - O Coordenador responsável pelo Controle Interno do 

Poder Legislativo Municipal, deverá por ocasião dos preparativos 

das prestações de contas periódicas, firmará e anexará aos 

demonstrativos mensais ou anuais, os respectivos relatórios 

circunstanciados, atestando a documentação se a mesma sofreu 

análise por parte da unidade, destacando qualquer irregularidade 

nelas ocorridas, que tenham sido sanadas ou não. 

Parágrafo único – É vedado, no relatório de que trata este artigo, a 

assinatura de servidor que não seja o coordenador de Controle 

Interno, ou o seu substituto legal, nele identificado. 

Art. 14º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, 

de responsabilidade do Poder Legislativo, correção à conta das 

dotações orçamentárias, constantes no Anexo II. 

Art. 15º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogas as disposições em contrário. 

APROVADO NA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE AREIA BRANCA, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EM 08 DE 

SETEMBRO DE 2015. 

 

 

 

 

____________________________________ 

RUIDENBERG FERREIRA SOUTO FILHO 

Presidente da Câmara Municipal de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I DO PROJETO DE LEI Nº 1.345/2018 

 

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO. 

 

CARGO                              QUANTIDADE          

PROVIMENTO      VENCIMENTO 

 

AUDITOR INTERNO01                     COMISSIONADO         R$  

2.500,00 

AUDITOR ADJUNTO                        01                           

COMISSIONADO            R$  2.000,00 

ASSESSOR  ADMINISTRATIVO        01                           

COMISSIONADO           R$  1.500,00    

 

 

ANEXO II PROJETO DE LEI Nº 1.345/2018 

 

DOTAÇÕES CONSTANTES DO ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA – EXERCÍCIO 

2015. 

 

CÓDIGO                                                      ESPECIFICAÇÃO 

01 LEGISLATIVO 

001.031                                                            AÇÃO 

LEGISLATIVA   

01.031.001                                                       GESTÃO 

ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 

01.031.0002                                                     MANUTENÇÃO 

DO CONTROLE INTERNO 

3190.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – 

PESSOAL CIVL 

3390.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL 

3390.30.00 -  MATERIAL DE CONSUMO 

3390.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA FÍSICA 

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 
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LEI MUNICIPAL N.º 1.346, DE 19 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

FIXA OS FERIADOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

A PREFEITA DE AREIA BRANCA, usando das 

atribuições que lhe confere o artigo art. 56 inciso I da Lei 

Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores 

aprovam e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1° - São considerados FERIADOS MUNICIPAIS, tendo 

em vista as tradições populares e religiosas, e em conformidade 

com o disposto na Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 

1995, alterado pela lei nº 9.335, de 10 de dezembro de 1996, sem 

prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais: 

I - 15 de Agosto - Dia de Nossa Senhora dos Navegantes; 

II - 22 de Outubro - Dia da Emancipação 

Política/Administrativa da Cidade; 

III - 30 de Novembro – Dia do Evangélico (instituída pela Lei 

Municipal nº 1.258/14); 

IV - 08 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição 

(Padroeira da Cidade). 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA 

BRANCA/RN, EM 19 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  

Prefeita do Município de Areia Branca/RN  
 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                            Código Identificador: 18101901GC 

 

PORTARIA Nº 152/2018-GC 

 
 

EMENTA: EXONERAÇÃO POR MOTIVO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

 

 

 

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, 

 

RESOLVE: 

 

      

Art. 1º. EXONERAR por motivo de aposentadoria por 

invalidez o servidor, JOÃO NOGUEIRA FILHO, mat. 

0001060, CPF: 750.707.904-04 do Cargo Efetivo de 

CARPINTEIRO, da Secretaria Municipal de infraestrutura 

Obras e Saneamento, da Prefeitura Municipal de Areia Branca. 

 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 

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

Palacete Coronel Fausto, 

 

Areia Branca/RN, 17 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                            Código Identificador: 18101902GC 
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PORTARIA Nº 153/2018-GC 

 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO 

EFETIVO DE BIOQUÍMICA.  

 

 

 

 

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,  

 

CONSIDERANDO, determinação judicial exarada nos autos do 

processo nº 0101406-33.2013.8.20.0113, a qual  determinou a 

nomeação da candidata aprovada  PRISCILA BARBOSA DE 

QUEIROZ  para o cargo de Bioquímica. 

 

 

 RESOLVE: 

 

      

Art. 1º. NOMEAR, a senhora PRISCILA BARBOSA 

DE QUEIROZ, para o cargo público EFETIVO de Bioquímica 

da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Areia Branca/RN. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 

 

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

 

Palacete Coronel Fausto, 

 

 

Areia Branca/RN, 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                            Código Identificador: 18101903GC 

PORTARIA N° 154/2018. 

 

DISPÕE SOBRE PODERES CONCEDIDOS A GESTORES 

PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

   

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES 

REBOUÇAS, Prefeita Municipal de Areia Branca/RN, no uso de 

suas atribuições legais; 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º Retificar Portaria 103 de 20 de junho de 2018, 

 

ONDE SE LÊ:  

 

Art. 1º - DELEGAR poderes para a senhora, Maria de 

Fátima Luz Lemos; Secretária Municipal de Educação do 

Município de Areia Branca-RN; CPF nº 336.045.254, para 

realizarem conjuntamente com a Prefeita Municipal, IRANEIDE 

XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS, CPF 

307193134-49, as transações referentes à Secretaria Municipal de 

Educação, CNPJ nº 30.697.626/0001, abaixo descritas: 

1) Abrir contas de depósitos; 

2) Solicitar saldos, extratos e comprovantes; 

3) Efetuar resgates/aplicações financeiras; 

4) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

5) Efetuar pagamentos por meio eletrônicos; 

6) Liberar arquivos de pagamentos por meios 

eletrônicos; 

7) Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 

financeiro; 

8) Solicitar saldos/extratos de investimentos; 

9) Emitir comprovantes; 

10) Efetuar transferência para mesma titularidade; 

11) Encerrar constas de depósitos; 

12) Assinar instrumento de convênio e contrato de 

prestação de serviços; 

 

LEIA-SE:  

 

Art. 1º DELEGAR poderes para a senhora, Maria de 

Fátima Luz Lemos; Secretária Municipal de Educação do 

Município de Areia Branca-RN; CPF nº 336.045.254, e para o 

Senhor, Ronaldo Nicácio Filho; Tesoureiro da Secretaria 

Municipal de Educação; CPF nº 297.262.634-68, para realizarem 
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conjuntamente com a Prefeita Municipal, as transações referentes 

à Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 30.697.626/0001-

60, abaixo descritas: 

 

1) Abrir contas de depósitos; 

2) Solicitar saldos, extratos e comprovantes; 

3) Efetuar resgates/aplicações financeiras; 

4) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

5) Efetuar pagamentos por meio eletrônicos; 

6) Liberar arquivos de pagamentos por meios 

eletrônicos; 

7) Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 

financeiro; 

8) Solicitar saldos/extratos de investimentos; 

9) Emitir comprovantes; 

10) Efetuar transferência para mesma titularidade; 

11) Encerrar constas de depósitos; 

12) Assinar instrumento de convênio e contrato de 

prestação de serviços; 

 

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na dará da sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

 Gabinete da Prefeita, 19 de outubro de 2018. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101904GC 
 

                                             

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: JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

 

CNPJ: 13.264.685/0001-25 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO BONÉ PARA O COMPLEMENTO DO 

FARDAMENTO PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DE 

AREIA BRANCA/RN.    

 

VALOR GLOBAL: R$ 1.941,80 (MIL NOVECENTOS E 

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

 

BASE LEGAL: ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – PESSOA JÚRIDICA. 

 
 

 

 

 

Gabinete da Prefeita, 19 de outubro de 2018. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101905GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 /RN, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: CELIA MEDEIROS SOARES FONSECA 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Monsenhor Ismar Fernandes de Queiroz, Bairro 

– Centro - AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 750.681.764-00    RG:  1.166.473 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua: Francisco de Abreu S/N Bairro- Nossa Senhora 

dos Navegantes – AREIA BRANCA/RN, destinado ao 

alojamento das famílias de acordo com o Programa Moradia 

Provisória, conforme Lei Municipal nº 1007/2005. Fundamentado 

no artigo 24 incisos X da lei 8.666/93 e suas alterações 

subsequentes. 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE 

TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 03/09/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 
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contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

 

Areia branca/RN, em 03 de setembro de 2018. 

 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

___________________________________________________ 

CÊLIA MEDEIROS SOARES FONSECA 

Contratada 

CPF: 750.681.764-00 

 

  

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101906GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: ANA CONCEBIDA DA FONSECA 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Mestre Silvério Barreto N°32   Bairro Centro, 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 736.400.694-04    RG: 00.436.440 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Projetada ala Balde Salina N° 17 Bairro Centro – 

AREIA BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de 

acordo com o Programa moradia Temporária, conforme Lei 

Municipal nº 1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da 

lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes. 

 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 01/08/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 
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a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Agosto de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

ANA CONCEBIDA DA FONSECA 

Contratada 

CPF: 736.400.694-04 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101907GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: LUZIA DA SILVA PIMENTEL 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Antônio Jose de Oliveira N° 90 Pedrinhas, 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 736.400.694-04    RG: 00.486.529 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Antônio Jose de Oliveira N° 91 Pedrinhas – 

AREIA BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de 

acordo com o Programa moradia Temporária, conforme Lei 

Municipal nº 1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da 

lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes. 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 01/08/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 
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fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

                                                                         Areia Branca/RN, 

em 01 de Agosto de 2018.   

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

LUZIA DA SILVA PIMENTEL 

Contratada 

CPF: 877.963.174-68 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101908GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRA DE 

SOUZA 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Coronel Liberalino N° 104   Bairro Centro, 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 369.460.524-04    RG: 1.856.925 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Dom Bosco II N° 25 Bairro Ilha – AREIA 

BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de acordo 

com o Programa moradia Temporária, conforme Lei Municipal nº 

1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da lei 8.666/93 

e suas alterações subsequentes. 

 

 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL  

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTENÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada     

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 02/07/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 
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A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Agosto de 2018.   

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRA DE SOUZA 

Contratada 

CPF: 369.460.524-04 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRA DE 

SOUZA 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Coronel Liberalino N° 104   Bairro Centro, 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 369.460.524-04    RG: 1.856.925 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Dom Bosco II N° 25 Bairro Ilha – AREIA 

BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de acordo 

com o Programa moradia Temporária, conforme Lei Municipal nº 

1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da lei 8.666/93 

e suas alterações subsequentes. 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 02/07/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 
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recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Agosto de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRA DE SOUZA 

Contratada 

CPF: 369.460.524-04 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: PONTA DO MEL, N° S/N - AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 538.470.754-20    RG: 1.023.347 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua: Professor João Paulino de Oliveira N° 9 – Ponta 

do Mel.  AREIA BRANCA/RN, destinado ao alojamento da 

família de acordo com o Programa moradia Provisória, conforme 

Lei Municipal nº 1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos 

X da lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36  OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 01/08/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 
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Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

h)  

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Agosto de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO 

Contratada 

CPF: 538.470.754-20 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SOUZA 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Coronel Liberalino N° 311, Bairro – Centro - 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 098.090.404-82    RG: 220.323 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua: Natal S/N Bairro- Nordestes – AREIA 

BRANCA/RN, Destinado ao alojamento das famílias de acordo 

com o Programa Moradia Provisória, conforme Lei Municipal nº 

1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da lei 8.666/93 

e suas alterações subsequentes. 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 02/01/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 
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a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 02 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

___________________________________________________ 

MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SOUZA 

Contratada 

CPF: 098.090.404-82 

 

  

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101912GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: REGIO FERREIRA DE PAIVA 

Nacionalidade: BRASILEIRO 

Endereço: Rua: Desembargador Silvério Soares N°10 Bairro – 

Centro AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 466.774-024-87    RG: 997.346 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Projetada N°09 Bairro Praia do Upanema – 

AREIA BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de 

acordo com o Programa Moradia Provisória, conforme Lei 

Municipal nº 1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da 

lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes. 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL  

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                   2036         MANUTENÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada     

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 03/09/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 
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recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 02 de Setembro de 2018.   

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

REGIO FERREIRA DE PAIVA 

Contratado 

CPF: 466.774.024-87 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 

                                                             Código Identificador: 18101913GC 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome: SILVIO CASSIANO 

Nacionalidade: BRASILEIRO 

Endereço: Rua: Luiz Agostinho Sobrinho, N°37- Ilha, AREIA 

BRANCA/RN.  

CPF: 638.978.734-00    RG: 1.148.763 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Luiz Agostinho SobrinhoN°32 Bairro Ilha – 

AREIA BRANCA/RN, Destinado ao alojamento de famílias das 

acordo com o Programa moradia Temporária, conforme Lei 

Municipal nº 1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da 

lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes. 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 01/08/2018 a 31/12/2019. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 
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informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Julho de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

SILVIO CASSIANO 

Contratado 

CPF: 638.978.734-00 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por:  
Luciana Felix de Lima 
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CONTRATO DE MORADIA PROVISÓRIA 

 

       Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem a 

Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, com sede a Praça da 

Conceição, S/N centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.077.265/0001-08, neste ato representada pela Senhora Prefeita 

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, brasileira, casada, 

portadora do RG. nº 000.458.313 itep/RN, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 301.193.134-49, Residente e domiciliada  a Rua Senador 

Duarte Filho nº 111 – Praia de Upanema, e no uso de suas 

atribuições constitucionais, e em consequência, designada 

CONTRATANTE, e, do outro lado o prestador de serviços 

adiante identificado, e doravante denominado Contratado de 

acordo com  as cláusulas e condições seguintes reciprocamente 

aceitas pelas partes, e, de acordo com as disposições contidas na 

Legislação que rege a matéria: 

 

PARTE I - DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO 

 

Nome:  SOCORRO MICHELLE LINS REBOUÇAS 

SANTOS 

Nacionalidade: BRASILEIRA 

Endereço: Rua: Mestre Silvério Barreto N°277 Bairro Centro, 

AREIA BRANCA/RN.  

CPF: 044.290.944-62    RG: 001.879.348 SSP/RN 

 

PARTE II - CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Locação de um Imóvel 

localizado Rua Dedinhos N°15 Bairro Santo Cristo – AREIA 

BRANCA/RN, destinado ao alojamento das famílias de acordo 

com o Programa moradia Temporária, conforme Lei Municipal nº 

1007/2005. Fundamentado no artigo 24 incisos X da lei 8.666/93 

e suas alterações subsequentes. 

 

 

 

 

Parágrafo Único – O município notificará o Contratado 

informando os dados do beneficiário do Programa Moradia 

Provisória que permanecerá no imóvel e eventual alteração, 

encerramento ou prorrogação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LOCAÇÃO 

O contratado locará o imóvel em perfeito estado de uso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pelos serviços executado, o contratado receberá a importância de 

R$ 200,00 (Duzentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único - A despesa decorrente da execução do presente 

contrato correrá à conta: 

 

Unidade Orçamentaria       07.007     FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Função                                  08            ASSISTENCIA SOCIAL 

Programa                             0007        SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ação                                     2036         MANUTEMÇAO DO 

PROGRAMA MORADIA PROVISÓRIA 

Natureza                              33.90.36   OUTROS SERVIÇOS 

DE TECEIROS – PESSOAS FISICA 

Fonte                                    100            RECURSOS DO 

TESOURO 

Fonte Detalhada 

Região                                   0001       AREIA BRANCA 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento terá vigência de 01/07/2018 a 31/12/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

O PRESENTE Contrato poderá ser rescindido pelas partes, em 

comum acordo, desde que não se configure prejuízo para as 

partes, ou caso uma das partes não cumpra rigorosamente o 

pactuado, devendo, neste caso, notificar, previamente a outra 

parte, especificando os motivos do destrato, a rescisão contratual 

previamente justificada não acarretará em multa para nenhuma 

das partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 
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A Contratante colocará à disposição do contratado, todas as 

informações e necessárias à execução do objeto deste instrumento 

contratual, declara ter procedido á vistoria do imóvel locado 

recebendo-o em perfeito estado obrigando-se: 

a) Manter o objeto de locação no mais perfeito estado de 

conservação e limpeza, para assim o restituir ao 

Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo 

por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse 

fim, notadamente, as que se referem á conservação do 

imóvel; 

b) No caso de qualquer obra, reforma ou instalação, 

devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião 

da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em 

estado primitivo, não podendo exigir qualquer 

indenização; 

c) Findo o prazo desde contrato, por ocasião da entrega das 

chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio 

locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas 

condições em que foi recebido, pelo Locatário; 

d) O beneficiário do Programa Moradia Provisória, em caso 

de desligamento, deverá comunicar imediatamente ou no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas á Gerencia de 

Habitação Popular, devolvendo a chave do imóvel, a 

fim, de se proceda á inspeção, em caso do beneficiário 

não adotar esse procedimento o mesmo fica responsável 

pela quitação da prestação do imóvel, como pelos danos 

decorrentes com o uso; 

e) Em caso, do beneficiário devolver as chaves ao 

proprietário do imóvel, fica o Município isento das 

prestações mensais, e a Gerencia de Habitação Popular 

ficará isenta de qualquer responsabilidade; 

f) O proprietário deverá informa a PMAB (GEHAB) 

irregularidade que por ventura surja durante a vigência 

contratual; 

g) O pagamento de água e luz e de outros encargos é de 

responsabilidade do inquilino favorecido; 

 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia Branca, Estado do Rio 

Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio oriundo do 

presente contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam as partes o presente 

instrumento na presença de duas testemunhas que também o 

assinam para um só efeito legal. 

 

 

Areia Branca/RN, em 01 de Julho de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
Prefeita do Município de Areia Branca/RN. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

SOCORRO MICHELLE LINS REBOUCAS SANTOS 

Contratada 

CPF: 044.290.944-62 

 

      

Testemunhas: 

 

1.______________________________________ Doc. 

____________________ 

 

2.______________________________________ Doc. 

____________________ 
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