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ANO XIX – N° 2956 – PAU DOS FERROS/RN, sexta-feira, 28 de maio de 2021

UBS DE PAU DOS FERROS TESTA APLICATIVO PARA AGILIZAR
MARCAÇÃO DE CONSULTAS.
Uma das grandes prioridades da gestão é melhorar
os serviços de saúde prestados à população,
buscando dar sempre mais dignidade ao cidadão
que busca ser atendido pelo município. Nessa
perspectiva, foi pensando na otimização desses
serviços que a prefeitura fará a implantação do
aplicativo Minha Vez, a partir de junho, na Unidade
Básica de Saúde (UBS), do bairro São Geraldo, os
moradores de Pau dos Ferros poderão agendar
uma vaga para a fila de consultas UBS através do
celular.
A prioridade do aplicativo é facilitar o acesso a
todas as consultas nas UBS da cidade. Os
procedimentos serão marcados pelo celular, o que
trará mais agilidade ao atendimento e mais
benefícios à população, sobretudo a mais carente.
Este
aplicativo
segue
o
conceito
de
desburocratização e facilitação da vida dos
munícipes, dando um novo ritmo no atendimento
na Saúde de Pau dos Ferros.
Para quem não tem acesso à internet todos os
demais
canais
continuarão
funcionando
normalmente, com acesso a todas as vagas
disponíveis, sendo mantida a marcação presencial
das consultas. Vale salientar que não existem
vagas reservadas ou exclusivas do aplicativo. Ele
será apenas mais um canal de atendimento para o
usuário municipal.
VANTAGENS PARA O MUNICÍPIO QUE USA O
MINHA VEZ
- Organização das pessoas que estão na fila;
- Controle e gerenciamento dessas filas, evitando
os tumultos e brigas geradas nas unidades;
- Controle e gerenciamento das Consultas,
Autorizações e Exames ofertados pelo município;
- Emissão de relatórios para confirmação de
informações e auditorias;
- Evitar uso desnecessário de papel;
- Evitar aglomerações;
- Melhorar o arquivamento das informação.
ASCOM/Texto: Liana Lacerda
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GABINETE DA PREFEITA
Decreto Executivo 113/2021
28 de maio de 2021

Regulamenta, no âmbito do Poder
Executivo Municipal, os procedimentos
necessários à aplicação dos recursos
remanescentes provenientes da Lei
Federal nº 14.150 de 12 de Maio de 2021
Lei Aldir Blanc (alterada pela Lei nº
14.150 de 12 de maio de 2021) que
dispõe sobre ações emergenciais
destinadas ao setor cultural de Pau dos
Ferros/RN a serem adotadas durante o
estado
de
calamidade
pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
06 de 20 de março de 2020 e dá outas
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 conhecida como Lei Aldir
Blanc (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021), regulamentada pelo
Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar, no âmbito da Administração Pública
Municipal, as normas que regulamentam as ações emergenciais destinadas ao setor
cultural a serem adotada durante o estado de calamidade pública decorrente do
Corona vírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019, reconhecido pelo Decreto
legislativo nº 06 de 20 de março de 2020.

D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Este Decreto regulamenta no âmbito do Poder Executivo do Município de Pau
dos Ferros/RN, os procedimentos necessários à aplicação dos recursos
remanescentes proveniente da Lei Federal nº 14.150 de 12 de maio de 2021 - Lei
Aldir Blanc (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021), que dispõe sobre
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, observado também o disposto na Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020
que regulamenta a lei citada neste artigo.
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Art. 2º - O valor destinado ao Munícipio de Pau dos Ferros/RN é de R$ 135.748,44
(cento e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos) transferido pela União, conforme anexo III do § 1º do art. 10 do Decreto nº
10.464, de 17 de agosto de 2020, para aplicação em ações emergenciais de apoio ao
setor cultural, a ser utilizado conforme determina os incisos II e III e § 1º do art. 2º do
Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, observado o seguinte:
I - Os Subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais,
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e
organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por
força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do
art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020;
II - Elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos
aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural,
manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de
produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades
artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por
meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no
inciso III do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
§ 1º. Do valor previsto para o Município de Pau dos Ferros/RN, 20% serão destinados
aos SUBSÍDIOS previstos no inciso I deste artigo.
§ 2º. Do valor previsto para o Município de Pau dos Ferros/RN, 80% serão destinados
às ações previstas nos editais de prêmios, chamadas públicas, manutenção e
aquisição de bens do setor cultural conforme as ações emergenciais previstas no
inciso II deste artigo.
§ 3º. Fica facultado o remanejamento dos valores e percentuais descritos para a
destinação dos recursos nos incisos I e II, conforme autorização do art. 11, § 6º do
Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, devendo atual situação ser
informada no Relatório de Gestão Final a que se refere o Anexo I do Decreto Federal
nº 10.464 de 17 de agosto de 2020.
§ 4º. Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei nº 14.017, de 2020 e neste
Decreto deverão residir e estar domiciliados neste município.
§ 5º. As execuções das ações emergenciais previstas nos incisos I e II deste artigo,
serão definidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN
e/ou em conjunto com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte,
formalizada em conjunto e/ou separadamente por cada ente federativo, por meio de
instrumento jurídico próprio, o qual será publicado no Diário Oficial, de modo a garantir
que não haja sobreposição entre os entes das ações emergenciais a serem
executadas.
§ 6º. O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto nos incisos
I e II deste artigo, fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário,
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realizada por meio da Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação
e Fiscalização do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc) e as consultas
prévias às bases de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do
Turismo.
§ 7º. A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o § 6º não dispensa a
realização de outras consultas a bases de dados do Sistema de Auxílio Emergencial
da Cultura, disponibilizado pela União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios que se façam necessárias.
§ 8º. Fica estabelecido o site oficial do município, disponível através do link
https://www.paudosferros.rn.gov.br/, como meio exclusivo de COMUNICAÇÃO
OFICIAL de todas as informações referentes aos mecanismos de direitos previstos
nos incisos I e II deste artigo, cabendo aos interessados e beneficiários
acompanharem todos os comunicados oficiais por meio do site oficial especificado
neste parágrafo.
Art. 3º - Fica criado, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Comissão Municipal
de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio Emergencial da
Cultura (Lei Aldir Blanc) com as seguintes atribuições:
I - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Poder
Executivo Municipal para a distribuição dos recursos na forma prevista no art. 2º da
Lei Federal nº 14.017, de 2020, e observando-se o art. 2º deste Decreto;
II - acompanhar as etapas de transferência dos recursos do Governo Federal para o
Poder Executivo Municipal;
III - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
IV - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito
do Poder Executivo Municipal;
V - definir, em conjunto com Estado, o âmbito em que cada ação emergencial será
realizada, de modo a garantir que não haja sobreposição entre os entes federativos.
§ 1º. A Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização
do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc) em Pau dos Ferros\RN será
composta por 03 membros titulares indicados por órgãos públicos da gestão
municipal.
§ 2º. Os representantes da comissão serão indicados pelos titulares dos órgãos e das
instituições da respectiva representação.
§ 3º. O exercício de funções inerentes à comissão será considerado relevante
prestação de serviço público, não remunerado.
CAPÍTULO II
DO SUBSÍDIO MENSAL
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Art. 4º - O subsídio mensal de que trata o inciso I do art. 2º deste Decreto terá valor
mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de até R$ 10.000,00 (dez mil reais)
de acordo com os critérios estabelecidos abaixo:
I - Espaços artísticos e culturais, grupos, coletivos e organizações culturais
comunitárias sem institucionalização, representado por PESSOA FÍSICA, ou seja,
com CPF;
II - Espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas empresas culturais,
Microempreendedor Individua – MEI, Organizações da Sociedade Civil – OSC’s com
e sem fins lucrativos e outras do setor cultural, constituída na forma de PESSOA
JURÍDICA, ou seja, com CNPJ.
Parágrafo Único. Serão consideradas despesas de manutenção do espaço ou das
atividades culturais todas aquelas gerais e habituais, incluídas as vencidas ou
vincendas, desde a entrada em vigor do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, até 31 de dezembro de 2021, relacionadas a serviços recorrentes, transporte,
manutenção, atividades artísticas e culturais, tributos, encargos trabalhistas e sociais
e outras despesas comprovadas pelos espaços.
Art. 5º - Os valores previstos neste Decreto, serão pagos em parcela única, em conta
bancária apresentada no ato da inscrição, obrigatoriamente de titularidade do
beneficiário e/ou do seu representante legal, desde que preenchidos todos os
requisitos previstos neste Decreto, na Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (alterada
pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021) e no Decreto nº 10,464, de 17 de agosto
de 2020.
Art. 6º - Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços culturais aqueles
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural,
associações e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados
a realizar atividades artísticas e culturais, tais como:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de
dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços
públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
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XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e
de culturas originárias, tradicionais e populares; e
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que
se refere o art. 8º da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (alterada pela Lei nº 14.150
de 12 de maio de 2021).
CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES
Art. 7º - O subsídio mensal previsto no inciso I do art. 2º deste Decreto, somente será
concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento
cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro, ou seja,
responsável por mais de um espaço cultural.
Art. 8º - Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso I do art. 2º
deste Decreto a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer
esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a
institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e
casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos
empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO
Art. 9º - Para o SUBSÍDIO previsto neste Decreto, os entes e agentes culturais
precisam comprovar a sua inscrição e a homologação no Cadastro Cultural de Entes
e Agentes, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos
Ferros/RN.
Art. 10 - Fica oficialmente estabelecido a modalidade de inscrição presencial e online para fins de cadastramento dos entes e agentes culturais, publicada na data de
20 de maio de 2021 nas mídias oficiais: Site, Facebook, Instagram da gestão do
Município de Pau dos Ferros/RN e disponível no site da Prefeitura através do link:
https://www.paudosferros.rn.gov.br/.
§ 1º. As informações prestadas no ato da inscrição pelos entes e agentes culturais,
terão natureza de autodeclaração, ficando quem as prestou, ciente das penalidades
previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
CAPÍTULO V
DA ANÁLISE DO CADASTRO

PAU DOS FERROS, 28 DE MAIO DE 2021.

PÁGINA 9

Diário Oficial do Município
Art. 11 – A Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e
Fiscalização do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc), fará o
credenciamento e a validação, conforme consulta e cruzamento de dados informados
pelo proponente.
§ 1º - O CREDENCIAMENTO E VALIDAÇÃO, pela Comissão Municipal de Gestão,
Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei
Aldir Blanc) não tem natureza eliminatória ou classificatória, mas de averiguar através
de pesquisa, aferindo precipuamente se o proponente exerce a atividade na área da
cultural, consoante preconiza a Lei.
§ 2º - A Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização
do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc), após CREDENCIAR, e analisar a
VALIDAÇÃO OU NÃO, encaminhará formalmente o resultado a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN, que homologará o resultado, e publicará
no site oficial da prefeitura.
§ 3º - A homologação do cadastro dos entes e agentes culturais, não gera direito
automático ao recebimento do subsídio previsto neste Decreto, os proponentes
precisam preencher também outros requisitos descritos neste Decreto e no
instrumento de chamada publica que regulamentará o repasse do subsídio.
CAPÍTULO VI
DAS INSCRIÇÕES
Art. 12 - Poderão se inscrever para o recebimento do Subsídio emergencial descrito
no presente Decreto, os entes e agentes culturais, que tiveram seu cadastro deferido
e devidamente homologado e publicado no site oficial da Prefeitura de Pau dos
Ferros/RN.
§ 1º - O período da inscrição, horário de funcionamento para o recebimento dos
documentos e outras informações complementares aos proponentes, será publicada
no site https://www.paudosferros.rn.gov.br/, por ato formal da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN.
§ 2º A inscrição será gratuita e poderá ser realizada de 02 (duas) formas:
a) Presencial - todos os documentos exigidos, a ser entregue na sede da Casa de
Cultura Popular Joaquim Correia localizado na Praça da Matriz, 157, Centro - Pau dos
Ferros;
b) On-line – Inscrição pelo link disponível no site: https://www.paudosferros.rn.gov.br/,
porém, todos os documentos exigidos deverão ser entregue presencialmente.
§ 3º - Os documentos entregues de forma presencial por terceiros é de inteira
responsabilidade do proponente, uma vez que a Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, não se responsabilizará por documentos extraviados ou não enviados.
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§ 4º - Não serão aceitas inscrições formalizadas fora do período estabelecido ou
outros meios não previstos expressamente neste decreto;
§ 5º - É vedada a inclusão a posterior de documento ou informação, que deveria
constar originariamente no período solicitado.
CAPÍTULO VII
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Art. 13 - No ato da inscrição os proponentes, sob pena de eliminação do pleito para o
recebimento do subsídio previsto no presente Decreto, devem apresentar as cópias
dos documentos, todas de maneira legível, sem rasuras, que deverá ser entregue na
forma abaixo descriminada:
I - DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA:
(Artistas, produtores, promotores, profissionais da área cultural).
- Ficha de Inscrição
- Informações exigidas:
 Cópia do RG, CPF, comprovante de residência;
 Currículo Resumido (para a área das atividades cadastradas).
II - DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS
(Entidades, associações, ONG’s, instituições, fundações, produtoras, agências
e empresas na área cultural).
- Ficha de Inscrição
- Informações exigidas:
 Cópia do CNPJ da entidade;
 Cópia dos documentos do representante legal da pessoa jurídica, RG,
CPF, comprovante de residência;
 Cópia do estatuto social;
 Cópia da Ata de fundação e posse da diretoria (pessoa jurídica sem fins
lucrativos);
 Cópia da Ata de posse da diretoria (pessoa jurídica sem fins lucrativos);
 Relatório Resumido das atividades desenvolvidas nos últimos 2 anos
(para as atividades relativas ao cadastro) ;
III - DOCUMENTAÇÃO PARA GRUPOS CULTURAIS / COLETIVOS:
- Informações exigidas:
 Cópia do RG, CPF e Comprovante de residência do representante do
grupo ou coletivo;
 Declaração com CPF e assinatura dos integrantes do grupo ou coletivo
autorizando o responsável representar o grupo no Cadastro Cultural de
Entes e Agentes – 2021;
 Relatório Resumido das atividades desenvolvidas nos últimos 2 anos
(para as atividades relativas ao cadastro).
§ 1º - No ato da inscrição e entrega dos documentos, o proponente receberá o
comprovante de inscrição. O Simples ato de o proponente receber a comprovante e
confirmação do recebimento dos documentos não garante o direito de que a inscrição
tenha sida deferida e não gera direito automático de receber o subsidio emergencial
previsto neste Decreto.
CAPÍTULO VIII
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DA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMO CONDIÇÃO PARA O REPASSE
DO SUBSÍDIO
Art. 14 - Os documentos entregues pelos inscritos serão analisados e aprovados, pela
Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do
Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc), que terá as seguintes competências:
I – Analisar os documentos dos incisos I e II do art. 2º deste decreto;
II - Consultar os dados dos pleiteantes na Plataforma + Brasil e em outras plataformas
na forma da lei.
§ 1º - Depois de concluída todas as etapas de verificação descrita neste capítulo, a
comissão, emitirá parecer de verificação no qual informará que a entidade pleiteante
está apta ou inapta para o recebimento do benefício previsto neste Decreto, em
seguida encaminhará os documentos de verificação a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo de Pau dos Ferros/RN.
Art. 15 - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN, de posse
dos pareceres de verificações emitidos pela comissão descrita nos incisos I e II do art.
14, publicará no site oficial, a lista final dos entes e agentes culturais aptos ao
recebimento do subsídio, previsto no art. 2º deste Decreto.

CAPÍTULO IX
DOS REPASSES AOS ENTES E AGENTES
Art. 16 - O pagamento do subsídio, previsto no presente Decreto, aos entes e agentes
cultural, será conforme a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (alterada pela Lei nº
14.150 de 12 de maio de 2021), Decreto nº 10,464, de 17 de agosto de 2020, e
conforme instrumento formal expedido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
de Pau dos Ferros/RN.
Parágrafo único: O pagamento será realizado em conta bancária de titularidade do
proponente ou do representante legal, que foi informada no ato do credenciamento e
em hipótese alguma será depositado em conta bancária de terceiros.
CAPÍTULO X
DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRAPARTIDA
Art. 17 – Os entes e agentes culturais ficam obrigados a garantir contra partida na
forma de bens ou serviços, ainda durante o período que perdurar a pandemia e
também após a retomada de suas atividades, devendo realizar ações destinadas,
prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou também em espaços públicos do
município, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento
definido com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou doar bens para
distribuição gratuita peles instituições públicas da rede municipal.
Art. 18 - A execução da contrapartida deverá acontecer em conformidade com a
ação/projeto apresentado no ato da inscrição e conforme art. 9º da Lei nº 14.017, de
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29 de junho de 2020 (alterada pela Lei nº 14.150 de 12 de maio de 2021) e § 5º do
art. 6º do Decreto 10.464, de 17 de agosto de 2020 e disposições deste decreto.
§ 1º - Os entes e agentes culturais devem divulgar informações referentes ao subsídio
recebido em cada atividade desenvolvida, como também nas redes sociais e outras
formas que se tiverem disponível;
§ 2º - Nas locuções/propagandas, deverão ser referidos o nome da Prefeitura
Municipal de Pau dos Ferros/RN, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Governo
Federal, Governo Estadual conforme texto que será oferecido pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
Art.19 - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, designará a Comissão Municipal
de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio Emergencial da
Cultura (Lei Aldir Blanc) para fiscalização e confirmação do cumprimento de objeto e
da contrapartida por parte do beneficiário e posteriormente emitir declaração desta
comprovação.
CAPÍTULO XI
DA OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 20 – Os entes e agentes culturais beneficiados pelo subsídio previsto nos incisos
I do art. 2º deste Decreto, apresentarão prestação de contas referente ao uso do
benefício à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no prazo de até 60 (sessenta)
dias após o recebimento do subsídio.
§ 1º A prestação de contas de que trata este artigo deverá comprovar que o subsídio
recebido foi utilizado para gastos relativos à aquisição de bens, serviços e
manutenção da atividade cultural do comtemplado, a partir do período que foi
decretado o estado de Calamidade público, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020 inclusive as vencidas ou vincendas.
§ 2º - Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiado poderão
incluir despesas realizadas com:
I - internet;
II - transporte;
III - aluguel;
IV - telefone;
V - consumo de água e luz;
VI - Impostos;
VII - Pagamento de pessoal contratado; e
VIII - outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural.
§ 3º - Os gastos relativos a bens compreendem o valor total mensurável para
aquisição do produto.
§ 4º – Os gastos relativos a serviço compreendem o valor total mensurável necessário
ao pagamento da atividade manual, profissional para execução e produção do bem
ou serviço cultural.
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§ 5º - Integra a prestação de contas, apresentação de um relatório descritivo
circunstanciado da execução do subsídio recebido, extrato bancário, relação de
pagamentos, recibos, notas fiscais, fotografias, vídeos, peças publicitárias criadas,
links dos registros nas redes sociais, sem os quais não cessam as obrigações do
beneficiário com o Município de Pau dos Ferros/RN.
Art. 21 - A Controladoria-Geral do Município de Pau dos Ferros/RN, será responsável
em:
I - adotar formulários e modelos;
II - disciplinar procedimentos de prestações de contas;
III - aprovará ou rejeitará as contas apresentadas pelas entidades.
Art. 22 - Os processos de prestação de contas remetidos à Controladoria-Geral serão
recebidos através do setor de protocolo onde deverão ser analisados em restrita
consonância com as normas e legislações específicas, devendo ser anexada após
análise aos autos, instrução técnica conclusiva sobre a regularidade da despesa.
Parágrafo único: Os processos deverão ser analisados inicialmente pela Comissão
Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio
Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc) que fará uma análise técnica e deverá
elaborar parecer sobre a conclusão dos seus trabalhos e encaminhará à
Controladoria-Geral do Município como forma de peça auxiliar na análise.
Art. 23 - A prestação de contas deve conter os documentos comprobatórios da
aplicação do recurso emergencial recebido, constituída pelos seguintes documentos
conforme necessidade:
I - cópia dos Planos de Trabalho (Projeto) e Relatório;
II - demonstrativo da execução da Receita e Despesa;
III - relação dos documentos comprobatórios das despesas executadas, inclusive
notas fiscais;
IV - documentos comprobatórios de todas as despesas executadas;
V - extratos originais de toda a movimentação financeira dos recursos repassados;
VI - originais dos contratos firmados com terceiros.
§ 1º A utilização dos recursos em desconformidade com o respectivo objeto e plano
de trabalho/projeto, ensejará a obrigação dos beneficiários de devolvê-los
devidamente atualizados monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), acrescidos de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês.
§ 2º Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas as providências
cabíveis para a regularização da pendência, a autoridade competente adotará as
providências legais cabíveis.
Art. 24 - Após análise dos processos pela Controladoria-Geral do Município, serão
emitidos e anexados aos autos um dos seguintes tipos de Parecer Técnico:
I - Regular;
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II - Ressalva;
III - Diligência
IV – Irregular
Art. 25 - Atendidos todas as normas estabelecidas nesta Norma e demais legislações
específicas, será emitido Parecer REGULAR atestando a legalidade dos autos.
Art. 26 - Ocorrendo possíveis falhas formais que possam ou não ser sanadas, mas
que não acarretem prejuízo ao erário público, será emitido Instrução Técnica
aprovando a matéria com a devida RESSALVA, com o encaminhamento de
providências, quando for o caso.
Art. 27 - No caso de falta de documentação comprobatória das despesas ou erro
relevante, que possam ser sanáveis ou justificadas, os autos retornarão à origem para
saneamento das pendências apontadas na Instrução Técnica em DILIGÊNCIA, com
prazo de até 2 (dois) dias para regularização e retorno à Controladoria-Geral do
Município ou para nova análise.
Art. 28 - Havendo irregularidades insanáveis, que possam atestar indícios de fraude
ou erro que propiciem danos ao erário municipal, o processo será concluído como
IRREGULAR e será adotado medidas administrativas internas e posterior abertura de
tomada de contas, quando for o caso, pelo órgão de origem, destinados a promover a
prestação de contas ou o ressarcimento ao erário municipal.
Art. 29 - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Pau dos Ferros/RN designará
Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do
Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc) a ser formalizada em ato
administrativo próprio.
Art. 30 - O Município de Pau dos Ferros/RN, responsável pela concessão do subsídio
previsto neste Decreto, descreverá no relatório de gestão final a que se refere o
Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, os subsídios concedidos, de modo a
especificar se as prestações de contas referidas neste artigo foram aprovadas ou não
e quais as providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas.
Art. 31 - O Município de Pau dos Ferros/RN, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, assegurará ampla publicidade e transparência à prestação de
contas de que trata este capítulo.

CAPÍTULO XII
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
Art. 32 - Na hipótese de inexecução da contrapartida (total ou parcial) e ausência de
apresentação de prestação de contas (total ou parcial), por parte do beneficiário do
subsídio previsto no presente Decreto, será aplicado no que couber, as sanções
previstas na Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública), sem prejuízo da responsabilidade civil e penal,
dos entes e agentes cultural como inadimplente.
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Parágrafo único. Nos casos de inexecução, será observado o devido processo legal,
a ampla defesa e o contraditório, ao beneficiário inadimplente.
CAPÍTULO XIII
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS
APLICÁVEIS
Art. 33 - O Município de Pau dos Ferros/RN, por meio da Secretária Municipal de
Cultura e Turismo elaborará e publicará editais, chamadas públicas ou outros
instrumentos aplicáveis, de que trata o inciso II do art. 2º deste Decreto, por intermédio
de seus programas de apoio e financiamento à cultura já existentes ou por meio da
criação de programas específicos, o qual será publicado site oficial da prefeitura.
Art. 34 - Caberá a Comissão Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e
Fiscalização do Auxílio Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc) juntamente com o
setor responsável pelos editais e chamadas públicas do município a elaboração das
minutas dos instrumentos de seleção pública.
Art. 35 - A elaboração dos instrumentos de seleção pública deverá prever, no mínimo,
os seguintes itens:
I - objeto do certame;
II - objetivos;
III - origem dos recursos orçamentários previstos;
IV - faixas de valores e estimativa de beneficiários;
V - prazos e etapas do processo de seleção;
VI - comissão de seleção e critérios de análise;
VII - documentações exigidas;
§ 1º - O Município de Pau dos Ferros/RN em respeito ao § 5º do art. 9º do Decreto nº
10,464, de 17 de agosto de 2020, dará ampla publicidade às iniciativas apoiadas pelos
recursos recebidos na forma prevista nos incisos I e II do art. 2º deste decreto e ainda
as transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais, preferencialmente por meio da divulgação no sítio eletrônico
oficial do ente federativo, cujo endereço eletrônico deverá ser informado no relatório
de gestão final a que se refere.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36 - Na interpretação, integração e aplicação deste Decreto, serão observadas
as disposições constantes da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (alterada pela Lei
nº 14.150 de 12 de maio de 2021), e do Decreto nº 10,464, de 17 de agosto de 2020,
e nos casos omissos, aplicar-se-á a analogia com disposições da Lei Nacional nº
8.666, de 21 de junho de 1983, e em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 37 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte,
28 de maio de 2021.

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Portaria 285/2021
De 28 de maio de 2021
Dispõe sobre a exoneração do Sr.
AUGUSTO
CESAR
CHAVES
CAVALCANTE
e
dá
outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais;
R E S O L V E:
Art.1º - Exonerar o Sr. AUGUSTO CESAR CHAVES CAVALCANTE, do cargo em
comissão de Coordenador de Projetos Urbanos – SEGOV.
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Portaria 286/2021
De 28 de maio de 2021
Dispõe sobre a exoneração do Sr.
JOSÉ VIDAL JÚNIOR e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais;
R E S O L V E:
Art.1º - Exonerar o Sr. JOSÉ VIDAL JÚNIOR, do cargo em comissão de Coordenador
de Construção e Pavimentação - SEGOV.
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Portaria 287/2021
De 28 de maio de 2021
Dispõe sobre a nomeação do Sr.
AUGUSTO
CESAR
CHAVES
CAVALCANTE
e
dá
outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais;
R E S O L V E:
Art.1º - Nomear o Sr. AUGUSTO CESAR CHAVES CAVALCANTE, para o cargo em
comissão de Coordenador de Construção e Pavimentação – SEGOV.
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
Portaria 288/2021
De 28 de maio de 2021
Dispõe sobre a nomeação do Sr.
JOSÉ VIDAL JÚNIOR e dá outras
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais;
R E S O L V E:
Art.1º - Nomear o Sr. JOSÉ VIDAL JÚNIOR, para cargo em comissão de
Coordenador de Projetos Urbanos - SEGOV.
Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO Nº 010 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 010/2021
A Prefeita Municipal no uso de suas atribuições legais, convoca o profissional
aprovado no Processo Seletivo Simplificado EDITAL N.º 001/2021, autorizado por
meio da Lei Municipal nº. 1749/2021, obedecendo a ordem de classificação e
conforme as necessidades da Secretaria de Saúde – SESAU. O convocado deve
comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida da Independência,
nº 1640, Centro, Pau dos Ferros/RN, no prazo de 02(dois) dias úteis a partir desta
convocação.
O(a) candidato(a) deverá apresentar os originais e cópias dos seguintes
documentos: RG, CPF, PIS/PASEP/NIT, comprovante de residência atualizado,
certidão negativa de antecedentes criminais, certidão de nascimento/casamento,
título de eleitor, certificado de reservista, carteira de trabalho, certidão de conclusão
de curso e carteira do conselho de classe, declaração de não-acumulação de cargo
e foto 3x4 atualizada, além do preenchimento de uma ficha cadastral fornecendo
dados e contatos pessoais ativos de telefone e e-mail.

ORDEM
3º

NOME
VALDEMAR ARAÚJO MEDEIROS

CARGO
Médico ESF

Pau dos Ferros/RN, 28 de maio de 2021.

MONA LISA DO RÊGO TORQUATO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 021/2021

CPL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 049/2021
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0049
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CONTRATADA: J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 17.495.347/0001-55
OBJETO: locação de máquina pesada trator de esteira para atender as necessidades
da Secretaria de Meio Ambiente frente ao auxílio no tratamento do lixo municipal.
VALOR TOTAL: R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais).
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Munícipio,
Exercício 2021, Unidade Orçamentária 4001 – Secretaria de Meio Ambiente, Ação
2041 – Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Meio Ambiente, Classificação
Econômica 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte 1001 –
Recursos Próprios – Livre, e correrão a conta de receitas provenientes do tesouro
municipal.
VIGÊNCIA: prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 90 (noventa) dias, com
início na data de 25/05/2021 e encerramento em 25/08/2021, vedada a sua
prorrogação, conforme estabelece o art. 24, IV, da Lei 8.666/93
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO – PREFEITA MUNICIPAL - CONTRATANTE
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 028/2021
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0030
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CONTRATADA: C.C.F IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 23.342.243/0001-03
OBJETO: locação de imóvel, localizado na Rua D. Pedro II, Centro, 1121, Pau dos
Ferros-RN, destinado as instalações e funcionamento do Departamento Municipal de
Trânsito (DEMUTRAN).
VALOR TOTAL: R$ 34,400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais), a ser pago
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em 12 parcelas mensais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Munícipio,
Exercício 2021, Unidade Orçamentária 02.001 – Gabinete do Prefeito, Ação 2002 –
Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área do Gabinete do Prefeito, Fonte 1001,
Classificação Econômica 339039 – Outros Serviços de Terceiros.
VIGÊNCIA: prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com
início na data de 15/04/2021 e encerramento em 15/04/2022, sendo possível a sua
prorrogação, por tratar-se de serviço contínuo, conforme estabelece o art. 24, X. da
Lei 8.666/93.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO – PREFEITA MUNICIPAL - CONTRATANTE
C.C.F IMÓVEIS LTDA – CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 047/2021
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-0034
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
CONTRATADA: C.C.F IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 23.342.243/0001-03
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OBJETO: locação de imóvel, localizado na Rua Mainha Diógenes, 960, Aluízio
Diógenes, Pau dos Ferros-RN, destinado as instalações e funcionamento da Base de
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
VALOR TOTAL: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), a ser pago em R$
1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) mensalmente.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Munícipio,
Exercício 2021, Unidade Orçamentária 08.001 – Secretaria de Saúde, Ação 2113 –
Manter as Ações e Serviços Atinentes à Área de Saúde, Classificação Econômica
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte 1211, e correrão
à conta de receitas provenientes do Tesouro Municipal.
VIGÊNCIA: prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 (seis) meses, com
início na data de 07/04/2021 e encerramento em 07/10/2021, sendo possível a sua
prorrogação, conforme estabelece o art. 24, X, da Lei 8.666/93
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO – PREFEITA MUNICIPAL - CONTRATANTE
C.C.F IMÓVEIS LTDA – CONTRATADA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 122032101
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2021-0010
OBJETO: O fornecimento de Materiais de Hidráulicos e Elétricos, a fim de suprir as
necessidades da Secretaria de Administração e demais Unidades Administrativas
deste Município, no decorrer do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, CNPJ:
08.148.421/0001-77
CONTRATADAS:
- CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI- CNPJ: 08.449.096/0001-81 = R$
5.575,00
- ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP- CNPJ:
00.226.324/0001-42 = R$ 31.195,91.
- F V DE F MELO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CNPJ
23.531.800/0001-34) = R$ 10.240,00
- J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI (CNPJ: 18.334.420/000170) = R$ 880.820,40
- MORAIS E FREITAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ: 35.156.713/0001-23)
= R$ 65.775,40
- WELHINGTON MOURA DA SILVA ME (CNPJ: 70.153.762/0001-03) = R$ 97.535,00
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2021
VIGÊNCIA: DE 14 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 130032102
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2021-0015
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OBJETO: A aquisição de materiais de informática, a fim de suprir a necessidade da
Secretaria de Administração e demais unidades administrativas deste Município, no
decorrer do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, CNPJ:
08.148.421/0001-77
CONTRATADAS:
- JOSÉ RONYERDD FERREIRA RAMIRO 75012227387- CNPJ: 22.361.150/0001-63
= R$ 199.793,80
- LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNPJ/MF sob o n°
10.742.589/0001-57= R$ 4.000,00.
- M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/MF sob o n° 07.610.338/0001-04 = R$
399.645,30
- MARCOS JULIANO DA SILVA – ME CNPJ/MF sob o n° 12.633.952/0001-21= R$
198.062,00
DATA DE ASSINATURA: 14 de maio de 2021
VIGÊNCIA: DE 14 de maio de 2021 a 14 de maio de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 105042101
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 6/2021-0016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente, afim de suprir as necessidades da
Secretaria de Administração e demais unidades administrativas deste Município, no
decorrer do exercício de 2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, CNPJ:
08.148.421/0001-77
CONTRATADAS:
- ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP CNPJ/MF sob o n° 11.106.245/000114= R$ 167.996,49
- D F DE S SILVA ME CNPJ/MF sob o n° 04.599.190/0001-66= R$ 80.918,35.
- F A NUNES GONDIM EIRELI CNPJ/MF sob o n° 12.995.411/0001-43= R$
293.164,00
- LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP CNPJ/MF sob o n° 01.973.806/0001-29=
R$ 122.382,25
DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2021
VIGÊNCIA: DE 11 de maio de 2021 a 11 de maio de 2022.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico – SRP N° 6/2021-0031
O Município de Pau dos Ferros, por intermédio do Pregoeiro da Prefeitura
Municipal, torna público que às 09:00 horas do dia 07/06/2021, fará realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 6/2021-0031, tipo menor preço, para Registro
de Preço, que tem como objeto a Aquisição de Materiais e Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), afim de suprir a necessidade de Administração e
demais unidades Administrativas deste Município, no decorrer do exercício de
2021, de acordo com o que determina a legislação vigente. O certame será realizado
por meio do portal de compras públicas, no endereço eletrônico
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www.portaldecompraspublicas.com.br
Fernandes.

pelo pregoeiro David Jhenison Soares

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal Nº.
10.520/2002, Medida Provisória Nº 1.047, de 3 de maio de 2021, decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019, Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site
http://paudosferros.rn.gov.br/licitacao.php www.portaldecompraspublicas.com.br e
poderá ser solicitado através do e-mail: licitapmpf@gmail.com.

Pau dos Ferros – RN, 28 de maio de 2021.

DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
PREGOEIRO OFICIAL

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Portaria 002/2021 – SECULT/PMPF
De 28 de maio de 2021
A Senhora GLENIRA LOPES HOLANDA DUARTE, Secretária de Cultura e
Turismo – SECULT do município de Pau dos Ferros, RN no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1° - Designar: GILIANE BESSA DE OLIVEIRA – CPF: 096.182.434-43,
FRANCISCO ERISOVALDO DINIZ – CPF: 022.365.813-86 e ÉRICA ROSANNE
BATALHA DIÓGENES CPF: 0 6 1 . 2 4 1 . 1 1 4 - 1 1 , para compor a Comissão
Municipal de Gestão, Acompanhamento, Validação e Fiscalização do Auxílio
Emergencial da Cultura (Lei Aldir Blanc).
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2° - Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
Pau dos Ferros – RN, 28 de Maio de 2021
GLENIRA LOPES HOLANDA DUARTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
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SECRETARIA DE SAÚDE

Portaria 288/2021 – SESAU/PMPF
Em, 29 de abril de 2021
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ, 1
(uma) diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$
60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste
município para Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2021, conforme
certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 297/2021 – SESAU/PMPF
Em, 03 de maio 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES, 1
(uma) diária, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto,
R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste
município para Natal/RN no período de 03 a 04 de maio 2021, conforme certificado
em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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Portaria 324/2021 – SESAU/PMPF
Em, 11 de maio 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R ES O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES, 1
(uma) diária, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto,
R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste
município para Natal/RN no período de 11 a 12 de maio 2021, conforme certificado
em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 321/2021 – SESAU/PMPF
Em, 10 de maio de 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO
ALMEIDA, 1 (uma) diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando,
portanto, R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem
deste município para Natal/RN no período de 10 a 11 maio de 2021, conforme
certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 372/2021 –SESAU/PMPF
Em, 27 de maio de 2021

PAU DOS FERROS, 28 DE MAIO DE 2021.

PÁGINA 39

Diário Oficial do Município
REPUBLICA DO POR INCORREÇÃO

A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. JAMY ALENCAR LIMA, ½ (meia) diária no valor
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 30,00 (trinta reais),
referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para Mossoró/RN no
período de 28 de maio de 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 373/2021 – SESAU/PMPF
Em, 27 de maio 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES, 1
(uma) diária, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto,
R$ 60,00 (sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste
município para Natal/RN no período de 27 a 28 de maio 2021, conforme certificado
em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 374/2021 – SESAU/PMPF
Em, 28 de maio de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
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R E S O L V E:

Art. 1º. - Conceder ao Sr. PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS, 1 (uma)
diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 60,00
(sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para
Natal/RN no período de 30 a 31 de maio de 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 375/2021 – SESAU/PMPF
Em, 28 de maio de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO
ALMEIDA, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando,
portanto, R$ 30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste
município para Mossoró/RN no período de 31 de maio de 2021, conforme certificado
em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 376/2021 – SESAU/PMPF
Em, 28 de maio de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
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Art. 1º. - Conceder ao Sr. EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS, ½
(meia) diária no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$
30,00 (trinta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município
para Mossoró/RN no período de 31 de maio de 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria 377/2021 – SESAU/PMPF
Em, 28 de maio de 2021
A PREFEITA DE PAU DOS FERROS, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. - Conceder ao Sr. MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ, 1 ½ (uma e meia)
diária, no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 90,00
(noventa reais), referentes a despesas decorrentes de viagem deste município para
Natal/RN no período de 30 a 31 de maio de 2021, conforme certificado em anexo.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data da viagem, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

