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Expediente: 
Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE 

 
Diretoria Executiva 

  
Presidente: José Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira 
  
Vice Presidente: Izaias Régis Neto - Garanhuns 
  
1º Secretário: Lourival Antonio Simões Neto - Petrolândia 
2º Secretário: Jorge Alexandre Soares da Silva - Camaragibe 
1º Tesoureiro: Eduardo Gonçalves Tabosa Junior - Cumaru 
2º Tesoureiro: Genivaldo Menezes Delgado - Águas Belas  
 

Conselho Fiscal  
Titulares: 
1º - Josenildo Leite Soares- Cedro 
2º - Bruno Coutinho Martiniano Lins - Gravatá 
3º - Belarmino Vasquez Mendes Neto - Tracunhaém 
  
Suplentes: 
1º - Egrinaldo Floriano Coutinho - Nazaré da Mata 
2º - Daniel Alves de Lima - Chã Grande 
3º - Cristiano Lira Martins - Quipapá 
  

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco é uma 
solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE 

PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE 

 
SECRETARIA EXECUTIVA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE 
PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE  

 
O presidente da DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE , 
atendendo determinação do artigo 20 do Estatuto do CONIAPE, 
CONVOCA todos os PREFEITOS REPRESENTANTES DO 
MUNICÍPIOS MEMBROS CONSORCIADOS ao CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E 
FRONTEIRAS - CONIAPE, em pleno gozo de seus direitos, para 
participarem da eleição, constituída na forma do artigo 22 do Estatuto 
do CONIAPE. A eleição será realizada no dia 27 de janeiro de 2015, 
às 15 horas, na Sede Administrativa, localizada na Rua Doutor 
Aubiergio Tavares Prestelo, 60, Indianópolis, Caruaru-PE. 
Ainda informa que os associados interessados poderão registrar chapa 
completa, constituída na forma do artigo 23 do Estatuto do 
CONIAPE, impreterivelmente até às 17 horas do dia 23 de janeiro de 
2015, na sala da Secretaria Executiva, para participar do mencionado 
pleito eleitoral, atendendo às determinações do Estatuto do 
CONIAPE. A chapa deverá ser composta pelos seguintes cargos: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, Secretário Geral 
Adjunto, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e Conselho Fiscal formado por 
04 (quatro) representantes. 
  
Caruaru, 14 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ EVILÁSIO DE ARAÚJO 
Presidente do CONIAPE 

Publicado por: 
Deyze Barbosa Silva 

Código Identificador:5647F40B 

 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 

PORTARIA Nº 004/2015 - IPSMAI 
 
PORTARIA Nº 004/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Pensão Por Morte de nº. 001/2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão Por Morte com proventos 
integrais a Lourival Nunes da Silva, viúvo da Ex– Segurada 
Veronica Aparecida Mendes Ferreira Nunes, Professora do Ensino 
Fundamenta Anos Iniciais, matrícula nº 487-1, Classe II, Faixa 
Salarial a, tudo nos termos do art. 40, paragrafo 7º, Inciso I da 
Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e combinando com a Lei Municipal nº 398/2006. Sendo 
seus proventos fixados na forma do Anexo IV da Resolução TC nº. 
006/2009. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a data do Óbito 15 de dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 09 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:D1E4E7F6 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 005/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 005/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Pensão Por Morte de nº. 002/2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão Por Morte com proventos 
integrais a Lourival Nunes da Silva, viúvo da Ex– Segurada 
Veronica Aparecida Mendes Ferreira Nunes, Professora do Ensino 
Fundamenta Anos Iniciais, matrícula nº 097-2, Classe II, Faixa 
Salarial a, tudo nos termos do art. 40, paragrafo 7º, Inciso I da 
Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e combinando com a Lei Municipal nº 398/2006. Sendo 
seus proventos fixados na forma do Anexo IV da Resolução TC nº. 
006/2009. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a data do Óbito 15 de dezembro de 2014. 
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Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 09 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:25A145FB 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 006/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 006/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 001//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição a Servidora Maria José da 
Silva Ferreira , CPF: 763.219.674-91, Auxiliar de Serviços Gerais, 
Classe I, Faixa Salarial b, Matricula nº. 401-4, lotada na Secretaria de 
Educação, tudo nos termos do Art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e combinando 
com Lei Municipal nº 398/2006. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 09 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:8289D9DD 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 007/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 007/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 002//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos integrais a Servidora Lindinalva Teotonio do Nascimento, 
CPF: 500.762.804-20, Professora do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, Classe III, Faixa Salarial “a”, Matricula nº. 301-8, lotada na 
Secretaria de Educação, tudo nos termo do Art. 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, e combinando com Lei Municipal nº 
398/2006. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 09 de Janeiro de 2015. 
  

CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:15FBA1D5 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 008/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 008/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 003//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos integrais a Servidora Edvonete Alcâtanra de Oliveira, 
CPF: 310.556.214-15, Agente Administrativo, Clesse I, Faixa Salarial 
“a”, Matricula nº. 242-9, lotada na Secretaria de Educação, tudo no 
termos do Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e combinando 
com a Lei nº 398/2006. Sendo seus proventos fixados na forma do 
Anexo IV da Resolução TC nº. 006/2009. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 09 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:1B213A4A 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 010/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 010/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 004//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos integrais a Servidora Leonilza Mariano de Lima, CPF: 
461.076.904-25, Auxiliar de Serviços Gerais, Clesse I, Faixa Salarial 
“a”, Matricula nº. 300-0, lotada na Secretaria de Educação, tudo nos 
termo do Art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e combinando com Lei Municipal 
nº 398/2006. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 10 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 
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Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:E7A52C0E 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 011/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 011/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 005//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos integrais a Servidora Vera Lúcia Conceição de Oliveira, 
CPF: 437.522.764-87, Professora de Educação Infantil, Classe III, 
Faixa Salarial “a”, Matricula nº. 484-7, lotada na Secretaria de 
Educação, tudo nos termo do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, e combinando com Lei Municipal nº 398/2006. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 10 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:BF305C92 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 

PORTARIA Nº 012/2015 - IPSMAI 
 
PORTARIA Nº 012/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Aposentadoria nº. 006//2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição a Servidora Isabel Maria 
Pinheiro da Silva , CPF: 795.095.174-53, Agente de Limpeza 
Pública, Faixa Salarial I, Padrão “A”, Matricula nº. 537-1, lotada na 
Secretaria de Educação, tudo nos termos do Art. 40, § 1º, III, “b” da 
CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e 
combinando com Lei Municipal nº 398/2006. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a 31 de Dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 10 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:57F85188 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES / CPL 
PORTARIA Nº 013/2015 - IPSMAI 

 
PORTARIA Nº 013/2015 
  
A Gerente de Previdência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 
398 de 11/12/2006 e tendo em vista o que foi apurado no Processo 
Previdenciário de Pensão Por Morte de nº. 003/2015. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - Conceder o benefício de Pensão Por Morte com proventos 
integrais a Laura Marques do Nascimento, portadora do CPF nº 
403.008.384-68 viúva do Ex– Segurado Severino José do 
Nascimento, Guarda Municipal, Faixa salarial I, Padrão A, tudo nos 
termos do art. 40, paragrafo 7º, Inciso I da Constituição da República, 
com a redação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e combinando 
com a Lei Municipal nº 398/2006. Sendo seus proventos fixados na 
forma do Anexo IV da Resolução TC nº. 006/2009. 
  
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as suas disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos a data do Óbito 22 de dezembro de 2014. 
  
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
  
Afogados da Ingazeira – PE, em 10 de Janeiro de 2015. 
  
CHARLA MARIA GOMES DE SOUSA 
Gerente de Previdência 

Publicado por: 
Enio Amorim Viana 

Código Identificador:AFB6800C 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO  

 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

DECRETO Nº 1.304, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

EMENTA: Abre ao Orçamento Fiscal do Município 
Crédito Suplementar no valor de R$ 2.120.000,00, em 
favor da SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA 
PÚBLICA. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 7º, inciso I e 
II, da Lei nº. 2.962, de 27 de dezembro de 2013, e, considerando a 
necessidade de reforçar dotação orçamentária insuficiente para cobrir 
despesas com manutenção e operacionalização, não implicando em 
acréscimo ao Orçamento vigente, uma vez que os recursos serão 
deduzidos de dotações disponíveis; 
  
DECRETA:  
  
Art. 1º. : Fica aberto Crédito Suplementar em favor da 
SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA, no valor 
de R$ 2.120.000,00 (dois milhões, cento e vinte mil reais) para 
atender a seguinte dotação orçamentária: 
  
RECURSOS DO TESOURO - R$ 1,00 
  

35001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

35113 –SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA  

15 452 3031 4.072 - ONDA LIMPA 

DESP. 449 FNT 01 3.3.90.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.120.000,00 

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.............. R$ 2.120.000,00 

  
Art. 2º. : Para abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo 
anterior, será utilizado o recurso da Anulação Parcial das seguintes 
dotações orçamentárias: 
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RECURSOS DO TESOURO - R$ 1,00 
  

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

35112 – SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS  

15 451 3046 3.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

DESP. 613 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 700.000,00 

  
35114 – SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO  

16 482 3051 3.051 - EXECUTAR AS AÇÕES DO “PROJETO CASA NOVA” 

DESP. 508 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 600.000,00 

  

15 451 3057 3.054 - EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES 
DO “PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO” - PAC 

DESP. 518 FNT 01 4.4.90.00 - INVESTIMENTOS 820.000,00 

TOTAL DA ANULAÇÃO.................. R$ 2.120.000,00 

  
Art. 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo os seus efeitos a partir de 22.12.2014. 
  
Palácio Conde da Boa Vista, 22 de Dezembro de 2014. 

  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
MARCOS GERMANO DOS SANTOS SILVA 
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 
  
LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Gestão Pública 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 

 
Publicado por: 

Arthur Suedson Mendes do Nascimento 
Código Identificador:F9491701 

 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

DECRETO Nº 1.306, DE 05 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Ementa: Dispõe sobre a nomeação dos gestores do 
Fundo Municipal de Saúde – FMS do Município do 
Cabo de Santo Agostinho, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso V, do 
artigo 55, da Lei Orgânica Municipal, e na Lei nº 1.604/1991. 
  
DECRETA  
  
Art. 1º Ficam nomeados como gestores do FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – FMS, o Secretário Municipal de Saúde, o Sr. 
RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA,  portador do RG 
nº 4.370.413-SDS/PE e do CPF/MF nº 698.230.814-68, e o Secretário 
Municipal de Gestão Pública, o Sr. LUSIVAN SEVERINO DE 
OLIVEIRA,  portador do RG nº 1.588.518 SSP/PE e do CPF/MF nº 
178.620.194-15, que exercerá a função de Tesoureiro. 
  
Parágrafo único - Compete aos gestores ora nomeados, assinar, 
conjuntamente, cheques e toda movimentação financeira relativa aos 
recursos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS . 
  
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 1.138 de 03 de outubro de 2013. 
  
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 14 de julho de 2014. 
  
Palácio Conde da Boa Vista, em 05 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:27FA36A1 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
PORTARIA GAPRE Nº 0002, DE 05 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Ementa: Dispõe sobre a nomeação de Servidores como 
Gerenciadores do Sistema de Acompanhamento da 
Gestão de Recursos da Sociedade – SAGRES, Módulo 
Licitações e Contratos, junto ao Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco – TCE/PE, revoga a Portaria nº 
0082 de 19/02/13, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear os Servidores abaixo relacionados como 
Gerenciadores do Sistema de Acompanhamento da Gestão de 
Recursos da Sociedade – SAGRES, Módulo Licitações e Contratos, 
da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (030.001) e 
demais Unidades Gestoras, indicadas no artigo 2º, junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, no período 
compreendido entre a data da publicação desta Portaria e o dia 
31/12/2014: 
  
1. Fernando Farinha de Oliveira (Gerenciador), matrícula nº 
040112, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.295.074-68, com endereço 
na Avenida Historiador Pereira da Costa, nº 457, Centro, Cabo de 
Santo Agostinho-PE, CEP 54.510-360. E-mail: 
fefarinha1@hotmail.com; 
  
2. Luiz Antônio Vale de Lima (Gerenciador), matrícula nº 040380, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 963.831.788-49, com endereço na Rua 
Carlos Antônio Zarzar, nº 552, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-
PE, CEP 54.450-190. E-mail: luiz_a_vale_l@hotmail.com. 
  
Art. 2º As Unidades Gestoras representadas pelos Servidores 
nomeados no artigo 1º são as seguintes: 
  
I  Autarquia Educacional de Desenvolvimento Cultural do Cabo de 
Santo Agostinho (Código 030.007); 
  
II  Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de 
Santo Agostinho (Código 030.006); 
  
III  Fundo Municipal de Assistência Social do Cabo de Santo 
Agostinho (Código 030.010); 
  
IV  Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Cabo de Santo Agostinho (Código 030.009); 
  
V Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Cabo de Santo 
Agostinho (Código 030.011); 
  
VI  Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho (Código 
030.008); 
  
VII  Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do 
Cabo de Santo Agostinho (Código 030.005). 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 0010, de 02 de janeiro de 2014. 
  
PUBLIQUE-SE E  
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 05 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
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TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:D6BF2E08 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
PORTARIA GAPRE Nº 0003, DE 05 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Ementa: Dispõe sobre a nomeação de Servidores como 
Representantes das Unidades Gestoras junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, na 
Operação do Sistema de Cadastro, e dá outras 
providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear o Servidor abaixo relacionado para representar a 
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho (030.001) e as 
demais Unidades Gestoras, indicadas no artigo 2º, junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, na Operação do 
Sistema de Cadastro: 
  
1. Luiz Antônio Vale de Lima (Gerenciador), matrícula nº 040380, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 963.831.788-49, com endereço na Rua 
Carlos Antônio Zarzar, nº 552, Candeias, Jaboatão dos Guararapes-
PE, CEP 54.450-190. E-mail: luiz_a_vale_l@hotmail.com. 
  
Art. 2º As Unidades Gestoras representada pelo Servidore nomeado 
no artigo 1º são as seguintes: 
  
I  Autarquia Educacional de Desenvolvimento Cultural do Cabo de 
Santo Agostinho (Código 030.007); 
  
II  Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Cabo de 
Santo Agostinho (Código 030.006); 
  
III  Fundo Municipal de Assistência Social do Cabo de Santo 
Agostinho (Código 030.010); 
  
IV  Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Cabo de Santo Agostinho (Código 030.009); 
  
V Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do Cabo de Santo 
Agostinho (Código 030.011); 
  
VI  Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho (Código 
030.008); 
  
VII  Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do 
Cabo de Santo Agostinho (Código 030.005). 
  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 4º Fica revogada as Portarias GAPRE nº 0011, de 02 de janeiro 
de 2014. 
  
PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 05 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:AF549CAA 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
LEI Nº 3.041, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
Ementa: Institui o Programa de Saúde Bucal na rede 
municipal de ensino da cidade do Cabo de Santo 
Agostinho e dá outras providências. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO  
  
PROMULGA A SEGUINTE LEI:  
  
Art. 1º Fica instituído o programa de Saúde Bucal na rede municipal 
de ensino da cidade do Cabo de Santo Agostinho e dá outras 
providências. 
  
Art. 2º A prefeitura da cidade do Cabo de Santo Agostinho através da 
Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, em parceria com a 
iniciativa privada e/ou outros órgãos da sociedade civil organizada, 
passa a fornecer uma avaliação semestral de saúde bucal dos alunos 
das escolas municipais e creches da cidade do Cabo de Santo 
Agostinho. 
  
§ 1º A avaliação mencionada neste caput se dará por meio de exames 
odontológicos feitos por profissionais da área de odontologia cedidos 
pela Secretaria de Saúde e será realizada, preferencialmente, nas 
próprias instituições de ensino que disponham de instalações 
adequadas, ou, se necessário, através das unidades de atendimento. 
  
§ 2º Estarão dispensados dos exames os alunos cujos responsáveis 
comprovem a realização dos mesmos, em prazo inferior a 06 (seis) 
meses da sua exigência. 
  
Art. 3º Incumbirá às escolas municipais e as creches, através de seus 
gestores, professores, estagiários ou funcionários em geral, o dever de 
fazer com que todos os seus alunos realizem a sua escovação dentária 
diária, após as refeições (após o horário da merenda). 
  
Parágrafo Único – A inobservância deste caput implicará nas 
seguintes penalidades: 
  
I. Primeira Infração: advertência aos gestores das escolas e creches 
municipais, ao Secretario de Educação, e ao Prefeito da cidade do 
Cabo de Santo Agostinho, em exercício; 
II. Segunda Infração: não renovação do alvará de funcionamento das 
escolas e creches municipais; 
III. Terceira Infração: suspensão do alvará de funcionamento das 
escolas e creches municipais por 06 (seis) meses; 
IV. Quarta Infração: suspensão definitiva de alvará de funcionamento 
das escolas e creches municipais. 
  
Art. 4º O Poder Público Municipal por meio de atuação em conjunto 
das Secretarias de Saúde e Educação deve distribuir kits de higiene 
bucal para que todos os alunos matriculados na rede municipal de 
ensino e em creches do Cabo de Santo Agostinho façam sua 
escovação dental, diariamente, após as refeições, ao término dos 
horários de merenda escolar. 
  
Parágrafo Único – Para fins de cumprimento desta Lei, poderá o 
Poder Executivo Municipal também celebrar convênios e parcerias 
com instituições públicas de assistência social, organizações não 
governamentais, associações sem fins lucrativos, iniciativa privada em 
geral e outras entidades da sociedade civil para a viabilização da 
distribuição dos kits de higiene bucal. 
  
Art. 5º Os kits de higiene bucal de que trata a presente lei devem 
atender aos seguintes itens: 
I. cada kit deverá conter 05 (cinco) unidades de escovas dentais tipo 
macia; 
II. cada kit deverá conter 03 (três) unidades de pastas de dente de 90g; 
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III. cada kit deverá conter 02 (dois) unidades de fios dentais de 50m. 
  
Art. 6º Os kits de higiene bucal deverão ser distribuídos aos alunos 
pelas escolas municipais e creches no início de cada semestre escolar. 
  
Parágrafo Único – Os kits serão distribuídos na primeira semana do 
primeiro semestre, e distribuídos novamente na primeira semana do 
segundo semestre. 
  
Art. 7º As despesas com a execução da Presente Lei ocorrerão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
  
Art. 8º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após a 
data de sua publicação. 
  
MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO 
Presidente 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:7C80414C 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
LEI Nº 3.044, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
Ementa: Altera a Lei n.º 2.936, de 19 de junho de 2013; 
e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho: 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
  
Art. 1º Acrescenta os parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ao artigo 2° da Lei 
n.° 2.936, de 19 de junho de 2013, nos seguintes termos: 
  
“Art. 2° - (...)  
  
§ 1° - Ficam criados 08 (oito) cargos eletivos de Conselheiro Tutelar 
Suplente, na estrutura administrativa do Poder executivo Municipal, 
denominados de CTS. 
  
§ 2° - Os cargos ora criados serão distribuídos da seguinte forma: 
  
I – 02 (dois) para o Conselho Tutelar do Cabo de Santo Agostinho; 
  
II –  02 (dois) para o Conselho Tutelar de Ponte dos Carvalhos; 
  
III –  02 (dois) para o Conselho Tutelar da Regional 2 em Gaibu; 
  
IV –  02 (dois) para o Conselho Tutelar da Regional 4 em Jussaral. 
  
§ 3° - Os Conselheiros Tutelares Suplentes apenas serão convocados 
para o preenchimento da vaga quando ocorrer vacância ou 
afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar 
respectivo e serão remunerados da mesma forma e valor dos 
Conselheiros Titulares. 
  
§ 4° - Os Conselheiros Tutelares Suplentes serão convocados de 
acordo com a ordem de votação e receberão remuneração 
proporcional aos dias que atuarem no órgão, sem prejuízo da 
remuneração dos titulares quando em gozo de licenças acima de 15 
dias, devidamente homologadas pela Junta Médica do Município, e 
férias regulamentares.” 
  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Conde da Boa Vista, em 22 de dezembro de 2014. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
  

LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Gestão Pública 
  
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Programas Sociais 
  
“ Lei decorrente do Projeto de Lei à Sanção nº 081/2014, originário do 
Anteprojeto de Lei nº 22/2014, de autoria do Poder Executivo.” 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:145F2B20 

 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

PORTARIA GAPRE Nº 0008, DE 08 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Ementa: Dispõe sobre nomeação de Pregoeira e Equipe 
de Apoio para atuação em Licitações – na modalidade 
de Pregão Presencial e Eletrônico, no Município do 
Cabo de Santo Agostinho, para o período de 01/01/2015 
a 31/12/2015, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V, do 
artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e as disposições contidas no 
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que “Aprova o 
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns” e, no Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, que “Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, e 
  
Considerando o disposto na alínea c, do § 1º, do art. 6º, da Resolução 
TCPE nº0019/2012 no sentido de que o Pregão será composto por 1 
(um pregoeiro) e no mínimo 02 (dois) membros na Equipe de Apoio, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, a 
Pregoeira Presencial e Eletrônico abaixo nominada, da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho, órgão da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
– SMAJ, para atuação em Licitações – na modalidade de Pregão 
Presencial e Eletrônico – que serão realizadas neste Município, 
juntamente com a Equipe de Apoio ora e abaixo especificada: 
  
ADRIANA CARMEM DOS SANTOS PEIXOTO, Mat. 040121 – 
Pregoeira Presencial e Eletrônico. 
Equipe de Apoio 
  
ADILEIDE DE PAULA TIBURCIO DA SILVA - Mat. 040174, 
ADRIANA MARIA COSTA - Mat. 032154, 
MARTA ARRUDA FEITOSA - Mat. 040178. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Fica revogada a Portaria GAPRE n° 0005, de 02 de janeiro de 
2014. 
  
PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 08 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:AA094C9B 
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GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
PORTARIA GAPRE Nº 0009, DE 08 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Ementa: Dispõe sobre nomeação de Pregoeiro e Equipe 
de Apoio para atuação em Licitações – na modalidade 
de Pregão Presencial e Eletrônico, no Município do 
Cabo de Santo Agostinho, para o período de 01/01/2015 
a 31/12/2015, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V, do 
artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e as disposições contidas no 
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que “Aprova o 
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns” e, no Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, que “Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, e 
  
Considerando o disposto na alínea c, do § 1º, do art. 6º, da Resolução 
TCPE nº0019/2012 no sentido de que o Pregão será composto por 1 
(um pregoeiro) e no mínimo 02 (dois) membros na Equipe de Apoio, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, o 
Pregoeiro Presencial e Eletrônico abaixo nominado, da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho, órgão da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
– SMAJ, para atuação em Licitações – na modalidade de Pregão 
Presencial e Eletrônico – que serão realizadas neste Município, 
juntamente com a Equipe de Apoio ora e abaixo especificada: 
  
JOSÉ GANGANELI DE ABREU COUTINHO, Mat. 040109 – 
Pregoeiro Presencial e Eletrônico. 
Equipe de Apoio 
  
ADILEIDE DE PAULA TIBURCIO DA SILVA - Mat. 040174, 
ADRIANA MARIA COSTA - Mat. 032154, 
MARTA ARRUDA FEITOSA - Mat. 040178. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Fica revogada a Portaria GAPRE n° 0006, de 02 de janeiro de 
2014. 
  
PUBLIQUE-SE E  
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 08 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:D1D8F3FA 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
PORTARIA GAPRE Nº 0010, DE 08 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Ementa: Dispõe sobre nomeação de Pregoeira e Equipe 
de Apoio para atuação em Licitações – na modalidade 
de Pregão Presencial e Eletrônico, no Município do 
Cabo de Santo Agostinho, para o período de 01/01/2015 
a 31/12/2015, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V, do 
artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e as disposições contidas no 
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que “Aprova o 
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns” e, no Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, que “Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, e 
  
Considerando o disposto na alínea c, do § 1º, do art. 6º, da Resolução 
TCPE nº0019/2012 no sentido de que o Pregão será composto por 1 
(um pregoeiro) e no mínimo 02 (dois) membros na Equipe de Apoio, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, a 
Pregoeira Presencial e Eletrônico abaixo nominada, da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho, órgão da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
– SMAJ, para atuação em Licitações – na modalidade de Pregão 
Presencial e Eletrônico – que serão realizadas neste Município, 
juntamente com a Equipe de Apoio ora e abaixo especificada: 
  
CRISTIANE CAVALCANTI DOS SANTOS, Mat. 003623 – 
Pregoeira Presencial e Eletrônico. 
  
Equipe de Apoio 
  
ADILEIDE DE PAULA TIBURCIO DA SILVA - Mat. 040174, 
ADRIANA MARIA COSTA - Mat. 032154, 
MARTA ARRUDA FEITOSA - Mat. 040178. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Fica revogada a Portaria GAPRE n° 0007, de 02 de janeiro de 
2014. 
  
PUBLIQUE-SE E  
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 08 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:8489A894 
 

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 
PORTARIA GAPRE Nº 0011, DE 08 DE JANEIRO DE 2015. 

 
Ementa: Dispõe sobre nomeação de Pregoeira e Equipe 
de Apoio para atuação em Licitações – na modalidade 
de Pregão Presencial e Eletrônico, no Município do 
Cabo de Santo Agostinho, para o período de 01/01/2015 
a 31/12/2015, e dá outras providências. 

  
O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso V, do 
artigo 55, da Lei Orgânica Municipal e as disposições contidas no 
Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que “Aprova o 
Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns” e, no Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, que “Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”, e 
  
Considerando o disposto na alínea c, do § 1º, do art. 6º, da Resolução 
TCPE nº0019/2012 no sentido de que o Pregão será composto por 1 
(um pregoeiro) e no mínimo 02 (dois) membros na Equipe de Apoio, 
  
RESOLVE 
  
Art. 1º Nomear, para o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, a 
Pregoeira Presencial e Eletrônico abaixo nominada, da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal do Cabo de 
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Santo Agostinho, órgão da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 
– SMAJ, para atuação em Licitações – na modalidade de Pregão 
Presencial e Eletrônico – que serão realizadas neste Município, 
juntamente com a Equipe de Apoio ora e abaixo especificada: 
  
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, Mat. 040111 – Pregoeira 
Presencial e Eletrônico. 
Equipe de Apoio 
  
ADILEIDE DE PAULA TIBURCIO DA SILVA - Mat. 040174, 
ADRIANA MARIA COSTA - Mat. 032154, 
MARTA ARRUDA FEITOSA - Mat. 040178. 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Fica revogada a Portaria GAPRE n° 0007, de 02 de janeiro de 
2014. 
  
PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 08 de janeiro de 2014. 
  
JOSÉ IVALDO GOMES 
Prefeito 
  
TATIANA CAVALCANTI GONÇALVES GUERRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 
 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:C8ABA355 

 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

LEI Nº 3.042, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Ementa: Dispõe em criar um programa de aquisição 
direta e programada de alimentos oriundos de 
agricultura familiar sustentável, para abastecimento na 
rede educação (escolas e creches), hospitalar 
(maternidades, centros clínicos e hospitais) e demais 
ações e entidades sob gerência municipal. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO  
  
PROMULGA A SEGUINTE LEI:  
  
Art. 1º - Cria-se o PROSAF – Programa Permanente de 
Sustentabilidade da Agricultura Familiar no Município do Cabo de 
Santo Agostinho. 
  
Art. 2º - O PROSAF será executado com recursos dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) e da Secretaria Ministerial da Agricultura Familiar, em 
parceria com o Município do Cabo de Santo Agostinho através das 
Secretarias de Promoção Social e Agricultura. Conforme determina os 
artigos 13° e 14° e seus parágrafos da Lei 11.947, de 16 de julho de 
2009. 
  
Art. 3º - Este Programa tem como base, estabelecer que no mínimo 
40% da aquisição de alimentos destinados à rede de saúde Municipal 
(hospitais, maternidades e centros clínicos), educação municipal 
(escolas, centros sociais e creches), doações para entidades da rede 
socioassistencial e, ainda, para cestas de alimentos distribuídos pela 
prefeitura, sejam adquiridos diretamente da produção da agricultura 
familiar da área rural da cidade do Cabo de Santo Agostinho. 
  
Parágrafo Único – Entende-se como agricultores familiares os 
assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos 
e comunidades rurais tradicionais ou pequenos empreendimentos 
familiares rurais portadores de DAP – Declaração de Aptidão ao 
Pronaf. 

Art. 4º - A compra pode ser feita dispensando-se o procedimento 
licitatório, desde que se observando os princípios inscritos no art. 37 
da Constituição Federal, e do parágrafo 1°, do artigo 14, da Lei 
11.947, de 16 de julho de 2009, ou através de fornecimento direto 
(considerando a unicidade de tipo de padrão do alimento), onde cada 
agricultor só poderá fornecer até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reias), anual. 
  
Parágrafo Único – Os preços devem ser compatíveis com os vigentes 
no mercado local, e a aquisição dos gêneros alimentícios obedecerá 
aos critérios nutricional e técnico, para determiná-lo e classificá-lo 
como alimento base, ou complementar à elaboração do cardápio 
regional quando destinado à merenda escolar. 
  
Art. 5º - Os produtos devem ser apresentados in natura e/ou 
processados e/ou semi-processados e/ou embalados, e 
obrigatoriamente, dentro dos padrões de higiene, manipulação e 
distribuição. 
  
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 19 de dezembro de 2014. 
  
MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO 
Presidente 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:C2F61646 

 
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 

LEI Nº 3.043, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Ementa: Institui o programa e criação de unidade móvel 
para atendimento médico-veterinário e dá outras 
providências. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 
AGOSTINHO  
  
PROMULGA A SEGUINTE LEI:  
  
Art. 1º - Fica instituído o Programa de atendimento peridomiciliar 
médico-veterinário e a criação de Unidade Móvel para atendimento 
médico-veterinário. 
  
Parágrafo Único – O programa ora instituído pelo caput deste artigo 
será prestado por meio da implantação de clínicas veterinárias móveis 
destinadas ao atendimento de animais domésticos de pequeno porte 
para consultas, tratamentos clínicos profiláticos e/ou cirúrgicos, sendo 
estes exclusivamente dirigidos para ações programáticas vinculadas a 
instituições públicas ou de caráter emergencial, bem como a 
divulgação da posse responsável. 
  
Art. 2º - O atendimento médico-veterinário alcançará os animais de 
pequeno porte, como cães e gatos, devendo ser realizados 
exclusivamente por médicos-veterinários sendo que o atendimento 
emergencial será prestado até o devido encaminhamento dos mesmos 
aos órgãos responsáveis pelo seu acolhimento. 
  
Art. 3º - Cada Unidade móvel terá, obrigatoriamente, para seu 
funcionamento, o devido registro o serviço médico-veterinário junto 
ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, com sua respectiva 
averbação de Responsabilidades Técnicas (RT). 
  
Art. 4º - A Unidade Móvel contará com condições mínimas de 
instalações e equipamentos indispensáveis para o funcionamento do 
serviço médico-veterinário, como: 
  
• Sala de ambulatório; 
• Sala de antissepsia ou degermação; 
• Sala de cirurgia; 
• Sala de recuperação cirúrgica; 
• Banheiro para uso de equipe médica-veterinária; 
• Balança para passagem dos animais; 
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• Suportes para soluções de fluidoterapia ou local para fixação das 
mesmas; 
• Kit de emergência para ressuscitação cardiorrespiratória; 
• Equipamentos para esterilização de materiais; e 
• Material para acondicionamento e descarte dos resíduos, de acordo 
com a legislaçõa vigente. 
  
Parágrafo Único – As equipes de trabalho, compostas por médicos-
veterinários e auxiliares envolvidas diretamente com o manejo dos 
animais, deverão estar com esquemas vacinais atualizados conforme 
recomendação dos programas oficiais, em especial contra tétano e 
raiva. 
  
Art. 5º - Para realização do serviço médico-veterinário móvel poderá 
a prefeitura municipal firmar convênios com entidades privadas e 
públicas. 
  
Art. 6º - A Lei Orçamentária preverá, anualmente, o montante 
referente aos incentivos do Programa ora criado. 
  
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
noventa dias, contados da data de sua publicação. 
  
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Cabo de Santo Agostinho, 19 de dezembro de 2014. 
  
MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO 
Presidente 

Publicado por: 
Arthur Suedson Mendes do Nascimento 

Código Identificador:AFB9E99E 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA  
 

GABINETE DO PREFEITO 
TERMO DE POSSE -CONCURSOPÚBLICO 001/2014 

 
Carlos Alberto Arruda Bezerra, Prefeito Municipal de Cachoeirinha, 
Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que: 
Art. 1º. Compareceram junto a Secretaria Municipal de 
Administração/Departamento de Recursos Humanos, e tomaram posse 
nos dias 09 e 12 de janeiro de 2015, os seguintes candidatos 
classificados e aprovados no Concurso Público Municipal, que 
apresentaram os documentos exigidos para a efetiva nomeação na 
função em conformidade com os Artigos XIII – DOS REQUISITOS 
BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO, XV – DA 
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS, e XVI – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014, de 
24 de janeiro de 2014, PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 de 12 de fevereiro de 2014, 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO N° 001/2014 de 18 de fevereiro de 2014, TERCEIRA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 
de 28 de fevereiro de 2014, e EDITAL DE RESULTADO 
DEFINITIVO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 de 22 de maio 
de 2014, com Errata de EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 de 23 de maio de 2014, e 
Errata de EDITAL DE RESULTADO DEFINITIVO CONCURSO 
PÚBLICO N° 001/2014 de 27 de maio de 2014, para os cargos de: 
POSSE EM 09 DE JANEIRO DE 2015: 
MÉDICO PSF, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a 
Senhora KELLY LIMA DA SILVA, aprovada em 05º Lugar. 
POSSE EM 12 DE JANEIRO DE 2015: 
MÉDICO PLANTONISTA, na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o Senhor DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA, 
aprovada em 08º Lugar. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeirinha, Estado de 
Pernambuco, no 14º dia do mês de janeiro do ano de 2015. 
  
 

CARLOS ALBERTO ARRUDA BEZERRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Eliane Marliete de Macedo 

Código Identificador:DC1211CA 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  

 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

PROCESSO Nº 105/2014 INEXIGIBILIDADE Nº 014/2014 
 
Ratifico e reconheço de conformidade com o artigo 25 inciso I da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Inexigibilidade de 
Licitação para Aquisição da Coleção Baby Zoo e Coleção Fábulas 
para Brincar, do autor Pedro Bandeira, para utilização dos alunos da 
Rede de Ensino do Município de Camaragibe/PE, nos termos do 
certame em epígrafe. 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE – CNPJ 
08.260.663/0001-57 
  
CONTRATADO:  PERNAMBOOKS LTDA – CNPJ 
02.89.928/0001-02 
  
ASSINAM: pelo MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE: Adriana Cecília 
D. C. S dos Santos – Secretária e Ordenadora de Despesas da 
Secretaria de Educação e Lameck Gomes de Araújo – Representante 
da Empresa. 
  
Somando a presente Inexigibilidade de Licitação um total de R$ 
492.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Reais). 
  
Camaragibe, 14 de Janeiro de 2015. 
  
NARCISO LEITE BRAGA NETO 
Gerente de Convênios e Contratos 

Publicado por: 
Narciso Leite Braga Neto 

Código Identificador:9C1B223E 

 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

PROCESSO Nº 092/2014 INEXIGIBILIDADE Nº 013/2014 
 
Ratifico e reconheço de conformidade com o artigo 25 inciso I da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Inexigibilidade de 
Licitação para Aquisição do livro “Desenho na Educação Infantil – 
Rosa Iavelberg” para os professores da Educação Infantil da Rede de 
Ensino do Município de Camaragibe/PE, nos termos do certame em 
epígrafe. 
  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE – CNPJ 
08.260.663/0001-57 
  
CONTRATADO:  VAREJÃO DO ESTUDANTE LTDA – CNPJ 
00.943.162/0001-63 
  
ASSINAM: pelo MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE: Adriana Cecília 
D. C. S dos Santos – Secretária e Ordenadora de Despesas da 
Secretaria de Educação e Ana Carolina Cavalcanti Tavares de Lima – 
Representante da Empresa. 
  
Somando a presente Inexigibilidade de Licitação um total de R$ 
3.850,00 (Três Mil, Oitocentos e Cinquentas Reais). 
  
Camaragibe, 14 de Janeiro de 2015. 
  
NARCISO LEITE BRAGA NETO 
Gerente de Convênios e Contratos 

Publicado por: 
Narciso Leite Braga Neto 

Código Identificador:47C9C17B 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
PROCESSO Nº 037/2014 – FMS DISPENSA Nº 017/2014 

 
Ratifico e reconheço de conformidade com o artigo 24 inciso V da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Dispensa de Licitação 
para Aquisição de Materiais Educativos para o NASF – Núcleo de 
Apoio à Saúde da família - do Município de Camaragibe/PE, nos 
termos do certame em epígrafe. 
  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ 
41.230.038/0001-38 
  
CONTRATADO: RIBEIRO AGUIAR COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - ME – CNPJ 19.861.458/0001-63 
  
ASSINAM: pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: Alexandre 
Ricardo de Moura Costa - Secretário Municipal de Saúde e Fernando 
Antônio Ribeiro Pereira – Representante da Empresa 
  
Somando a presente Dispensa de Licitação um total de R$ 30.993,45 
(Trinta Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Cinco 
Centavos). 
  
Camaragibe, 14 de Janeiro de 2015. 
  
NARCISO LEITE BRAGA NETO 
Gerente de Convênios e Contratos 

Publicado por: 
Narciso Leite Braga Neto 

Código Identificador:E6666C74 
 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
EXTRATO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

098//2014 
 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 098/2014 
ORIGEM:  PREGÃO nº 021/2013 
PROGRAMA:  02.0214.1126.449052-117 
ND: 449052 
NOTA DE EMPENHO:  2014-01431-00-3 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE – CNPJ 
08.260.663/0001-57 
CONTRATADO: EMPRESA DJ DOS SANTOS JUNIOR - EPP – 
CNPJ 08.921.572/0001-15 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR QUE SERÁ 
UTILIZADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 
FUNDAMENTAL E SALAS DE LEITURA DAS UNIDADES DE 
ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE. 
VALOR GLOBAL: R$ 676.587,32 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 15/12/2014 
ASSINAM:  pelo MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE: Adriana Cecília 
Dantas – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação e Edson 
Campíello Varella Júnior – Representante da Empresa. 
  
NARCISO LEITE BRAGA NETO   
Gerente de Convênios e Contratos 

Publicado por: 
Narciso Leite Braga Neto 

Código Identificador:BF7D1064 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 

SECRETARIA DE TURISMO  
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015  

 
A Prefeitura Municipal de Garanhuns torna público que a Secretaria 
de Turismo, situada no Centro Administrativo, na Av. Caruaru, s/nº – 
Heliópolis – CEP: 55.295-380, Garanhuns/PE, estará recebendo no 
período de 19 a 23 de janeiro de 2015, no horário de 9h às 13h, 
através da COMISSÃO ESPECIAL, delegada pela portaria de 
n°009/2015 GP, datada de 07/01/2015, propostas de pessoa jurídica 

especializada para permissão de uso precário de parte do solo 
municipal da Praça Cultural Mestre Dominguinhos, para montagem e 
desmontagem de 06 estandes para exploração de Restaurante, bar e 
lanchonete no espaço dedicado a Praça de Alimentação, que 
funcionará durante a 8ª Edição do Garanhuns Jazz Festival, de 14 a 17 
de fevereiro de 2015. 
  
Os interessados poderão receber o presente edital para participação no 
processo de escolha, no período de 19 a 23 de janeiro de 2015, na 
Secretaria de Turismo, situada no Centro Administrativo, Av. 
Caruaru, s/n, Heliópolis, Garanhuns/PE, no horário das 09h às 13h, 
mediante preenchimento de Protocolo de Recebimento. 
  
GERLANE ALVES DE ALBUQUERQUE MELO 
Secretária de Turismo 

Publicado por: 
Maria das Graças Jaqueline Menezes F. de Carvalho 

Código Identificador:A2889BDD 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE IGUARACY  

 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 009/2015-GAB 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY, do Estado de 
Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 67, inciso X e art. 93, inciso II, alínea “a”, todos da Lei Orgânica 
Municipal e, tendo em vista a HOMOLOGAÇÃO do resultado do 
Concurso Público de Provas, realizado nos dias 27 de março e 03 de 
abril de 2011, para provimento de Cargos Efetivos da Estrutura 
Administrativa Municipal, pelo Decreto nº 020/2011, de 19 de 
setembro de 2011, prorrogado pelo Decreto nº 014/2013, de 
19/09/2013, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Nomear DIVIANE BATISTA MARQUES, candidata 
aprovada, em Concurso Público de Provas, para exercer, em 
caráter efetivo e sob regime Estatutário, o cargo de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, vinculada a SECRETARIA DE SAÚDE, 
ficando atribuída a servidora uma carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, contando o seu exercício a partir da sua posse. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Art. 3º - Após a sua posse, abram-se os seus registros funcionais, 
enviando cópia da presente Portaria ao Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco. 
  
Comunique-se, 
Publique-se, 
Registre-se, 
Cumpra-se. 
  
Gabinete do Prefeito, em 13 de janeiro de 2015. 
  
FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO 
Prefeito 

Publicado por: 
Shirley Coelho de Freitas Godê 

Código Identificador:B51DA5D4 
 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 010/2015-GAB 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY, do Estado de 
Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 67, inciso X e art. 93, inciso II, alínea “a”, todos da Lei Orgânica 
Municipal e, tendo em vista a HOMOLOGAÇÃO do resultado do 
Concurso Público de Provas, realizado nos dias 27 de março e 03 de 
abril de 2011, para provimento de Cargos Efetivos da Estrutura 
Administrativa Municipal, pelo Decreto nº 020/2011, de 19 de 
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setembro de 2011, prorrogado pelo Decreto nº 014/2013, de 
19/09/2013, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Nomear NELSON INÁCIO DA SILVA JÚNIOR, 
candidato aprovado, em Concurso Público de Provas, para 
exercer, em caráter efetivo e sob regime Estatutário, o cargo de 
MOTORISTA, vinculado a SECRETARIA DE SAÚDE, ficando 
atribuído ao servidor uma carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, contando o seu exercício a partir da sua posse. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Art. 3º - Após a sua posse, abram-se os seus registros funcionais, 
enviando cópia da presente Portaria ao Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco. 
  
Comunique-se, 
Publique-se, 
Registre-se, 
Cumpra-se. 
  
Gabinete do Prefeito, em 13 de janeiro de 2015. 
  
FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO 
Prefeito 

Publicado por: 
Shirley Coelho de Freitas Godê 

Código Identificador:80E8917D 
 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 011/2015-GAB 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY, do Estado de 
Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 67, inciso X e art. 93, inciso II, alínea “a”, todos da Lei Orgânica 
Municipal e, tendo em vista a HOMOLOGAÇÃO do resultado do 
Concurso Público de Provas, realizado nos dias 27 de março e 03 de 
abril de 2011, para provimento de Cargos Efetivos da Estrutura 
Administrativa Municipal, pelo Decreto nº 020/2011, de 19 de 
setembro de 2011, prorrogado pelo Decreto nº 014/2013, de 
19/09/2013, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - Nomear EDALBERTO TORRES RAFAEL, candidato 
aprovado, em Concurso Público de Provas, para exercer, em 
caráter efetivo e sob regime Estatutário, o cargo de GUARDA 
MUNICIPAL, vinculado a SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ficando 
atribuído ao servidor uma carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, contando o seu exercício a partir da sua posse. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Art. 3º - Após a sua posse, abram-se os seus registros funcionais, 
enviando cópia da presente Portaria ao Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco. 
  
Comunique-se, 
Publique-se, 
Registre-se, 
Cumpra-se. 
  
Gabinete do Prefeito, em 13 de janeiro de 2015. 
  
FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO 
Prefeito 

 

Publicado por: 
Shirley Coelho de Freitas Godê 

Código Identificador:1DF4718E 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE MORENO  

 
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA - PROCESSO LICITATÓRIO 
N°074/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2014 

 
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 
  
PROCESSO LICITATÓRIO N°074/2014 – PREGÃO 
PRESENCIAL N° 022/2014 - Comissão Permanente de Licitação. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
reagentes de laboratório com concessão de equipamentos em 
comodato, por um período de 12 meses, para a Policlínica Dr. 
Beiró Uchôa, no município do moreno/pe MORENO/PE. A 
Pregoeira comunica aos interessados e convoca os proponentes, para 
participarem da sessão pública da licitação em referência onde será 
divulgado o resultado da classificação e dada a continuidade aos 
demais atos necessários à consecução do processo. Data da Sessão: 
20/01/2015 às 09h00min. Local: sala de reuniões da CPL, situada no 
prédio da Prefeitura, Av. Doutor Sofrônio Portela, nº 3754, 
Centro/Moreno/PE. Informações adicionais poderão ser obtidas na 
sala da CPL, fone (81) 3535-1649, das 08h00 às 13h00 ou pelo e-
mail: morenocpl@gmail.com. 
  
Moreno, 14 de Janeiro de 2015. 
  
ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA.  
Pregoeira CPL. 

Publicado por: 
Elaine Silva dos Santos Pereira 

Código Identificador:1A09D65E 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE OLINDA  

 
COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE 

LICITAÇÃO - COPAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 – COPAL/SAEDO 

 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014  
  
O Pregoeiro torna público que foi HABILITADA e VENCEDORA 
do Certame a empresa OS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA LTDA - ME , para os itens 02, 04, 05, 06, 07, 08, 
10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 24 e 25 no valor global de R$ 37.481,10 
(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez 
centavos). O Pregoeiro adjudicou o objeto à empresa vencedora. 
  
Olinda, 13 de janeiro de 2015 
  
LEONARDO RENNÊ FIGUEIRÊDO DE MELO 
Pregoeiro da COPAL/SAEDO 

Publicado por: 
Gabriela Cristina Pedrosa Mesquita 

Código Identificador:02F14C9B 
 

COMISSÃO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE 
LICITAÇÃO - COPAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 162/2014 – COPAL/SAEDO 
 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2014  
  
O Pregoeiro torna público que foram HABILITADAS e 
VENCEDORAS do Certame as empresas TELEGRÁFICA 
EDITORIAL LTDA  para a COTA PRINCIPAL no valor global de 
R$ 45.480,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais); 
GRÁFICA SÃO MATEUS LTDA  para a COTA RESERVADA  no 



Pernambuco , 15 de Janeiro de 2015   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco   •    ANO VI | Nº 1248 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/amupe                                                                                 12 
 

valor global de R$ 19.295,36 (dezenove mil, duzentos e noventa e 
cinco reais e trinta e seis centavos). O Pregoeiro adjudicou os 
objetos às empresas vencedoras. 
  
Olinda, 14 de janeiro de 2015 
  
LEONARDO RENNÊ FIGUEIRÊDO DE MELO 
Pregoeiro da COPAL/SAEDO 

Publicado por: 
Gabriela Cristina Pedrosa Mesquita 
Código Identificador:D51EFD07 

 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 5905/2014 
 
Câmara Municipal de Olinda 
 
Olinda Patrimônio da Humanidade 
  

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 
Olinda para o exercício de 2015. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta,  E eu sanciono a 
presente lei. 
  
Em, 30 de dezembro de 2014. 
  
RENILDO CALHEIROS 
Prefeito 
  
Art. 1º A presente Lei estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Olinda para o exercício de 2015, compreendendo o orçamento 
anual referente aos poderes do município, seus órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundos, instituídos pelo 
poder público municipal. 
  
Art. 2º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em 
R$ 782.926.000,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, novecentos e 
vinte e seis mil reais), dos quais R$ 605.842.000,00 (seiscentos e 
cinco milhões, oitocentos e quarenta e dois mil reais) são recursos do 
tesouro e R$ 177.084.000,00 (cento e setenta e sete milhões e oitenta 
e quatro mil reais) são recursos de outras fontes dos órgãos e 
entidades da administração indireta, inclusive dos fundos instituídos 
pelo poder público municipal. 
  
Art. 3º A receita do orçamento anual será realizada mediante a 
arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, 
na forma da legislação em vigor conforme discriminação constante 
dos Demonstrativos Consolidados e resumo dos dados a seguir: 
  
RESUMO DA RECEITA  
Em R$1,00 
  

DISCRIMINAÇÃO  TESOURO 
OUTRAS 
FONTES 

TOTAL  

Receitas Correntes 496.088.000 141.176.000 637.264.000 
Receita Tributária 129.679.000 - 129.679.000 

Receita de Contribuição 14.748.000 33.200.000 47.948.000 

Receita Patrimonial 13.687.000 5.020.000 18.707.000 

Receita de Serviços 220.000 - 220.000 

Transferências Correntes 324.181.000 100.688.000 424.869.000 

Outras Receitas Correntes 13.573.000 2.268.000 15.841.000 

Receitas Correntes Intra-Orçamentária - 24.070.000 24.070.000 
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária - 24.070.000 24.070.000 

Receitas de Capital 158.185.000 11.838.000 170.023.000 
Transferências de Capital 158.185.000 11.838.000 170.023.000 

Deduções da Receita Corrente – FUNDEB (48.431.000) - (48.431.000) 
TOTAL  605.842.000 177.084.000 782.926.000 

  
Art. 4º A despesa do orçamento anual será realizada segundo a 
discriminação constante dos Demonstrativos Consolidados e resumos 
dos dados a seguir: 
  
 
 
 
 

RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO 
Em R$1,00 
  

DISCRIMINAÇÃO  TESOURO 
OUTRAS 
FONTES 

TOTAL  

Legislativa 17.000.000 - 17.000.000 

Judiciária 4.088.000 - 4.088.000 

Administração 109.251.000 - 109.251.000 

Assistência Social 2.100.000 9.369.000 11.469.000 

Previdência Social - 54.320.000 54.320.000 

Saúde 62.829.000 98.754.000 161.583.000 

Trabalho 4.310.000 - 4.310.000 

Educação 140.824.000 - 140.824.000 

Cultura 15.253.000 - 15.253.000 

Direito da Cidadania 60.000 - 60.000 

Urbanismo 175.712.000 4.403.000 180.115.000 

Habitação 5.145.000 - 5.145.000 

Saneamento 23.010.000 - 23.010.000 

Gestão Ambiental 2.986.000 - 2.986.000 

Ciência e Tecnologia 100.000 - 100.000 

Comércio e Serviços 330.000 - 330.000 

Comunicações 6.954.000 - 6.954.000 

Transporte 10.914.000 2.288.000 13.202.000 

Desporto e Lazer 2.273.000 - 2.273.000 

Encargos Especiais 19.703.000 - 19.703.000 

Reserva do RPPS - 7.950.000 7.950.000 
Reserva de Contingência 3.000.000 - 3.000.000 

TOTAL  605.842.000 177.084.000 782.926.000 

  
RESUMO DA DESPESA POR ÓRGÃO 
Em R$1,00 
  

DISCRIMINAÇÃO  CORRENTES CAPITAL  TOTAL  

Câmara Municipal de Olinda 16.441.000 559.000 17.000.000 

Governadoria 6.006.000 21.000 6.027.000 

Sec. de Assuntos Jurídicos 11.972.000 80.000 12.052.000 

Sec. de Governo 2.002.000 8.000 2.010.000 

Sec. da Fazenda e da Administração 112.312.000 11.340.000 123.652.000 

Sec. de Educação 126.873.000 13.951.000 140.824.000 

Secretaria de Saúde 140.424.000 21.159.000 161.583.000 

Sec. do Patrimônio e Cultura 13.223.000 2.030.000 15.253.000 

Sec. de Segurança Urbana 11.019.000 13.000 11.032.000 

Secretaria de Obras 23.232.000 150.421.000 173.653.000 

Sec. de Desenvolvimento Social, Cidadania e 
Diretos Humanos 

20.630.000 280.000 20.910.000 

Sec. de Comunicação 6.914.000 40.000 6.954.000 

Sec. de Serviços Públicos 64.233.000 636.000 64.869.000 

Sec. do Meio Ambiente 2.926.000 60.000 2.986.000 

Sec. de Planejamento e Controle Urbano 5.799.000 20.000 5.819.000 

Sec. de Esporte, Lazer e Juventude 2.253.000 50.000 2.303.000 

Sec. de Transportes e Trânsito 13.144.000 58.000 13.202.000 

Sec. de Turismo, Desenvolvimento Econômico 
e Tecnologia 

2.737.000 60.000 2.797.000 

TOTAL  582.140.000 200.786.000 782.926.000 

  
Art. 5º Atendendo ao disposto no artigo 56, da Lei Federal Nº. 4.320, 
de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, 
ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por 
parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao 
princípio da unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para 
criação de caixas paralelos. 
  
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 
2015, a: 
  
I - abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o 
limite correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa 
fixada na presente Lei, nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de: 
  
atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em 
créditos adicionais; 
  
inserir grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte 
de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e 
operação especial). 
  
II - realizar transferências para o setor privado em conformidade com 
o Capítulo III, Seção II, artigos 22 a 27 constantes da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2015. 
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Art. 7º Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos 
recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os 
resultantes de convênios celebrados ou reativados e não computados 
na receita prevista na Lei Orçamentária anual de 2015. 
  
Art. 8º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao 
reforço das dotações do Grupo de Pessoal e Encargos Sociais e 
aqueles que apresentarem como fontes de financiamento recursos 
provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito, 
transferências voluntárias e recursos próprios dos órgãos e entidades 
da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de 
decreto do Poder Executivo, e não serão computados nos limites 
estabelecidos no inciso I do art. 6º da presente Lei. 
  
Art. 9º Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a 
inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa das 
ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão 
efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema 
informatizado de execução financeira do orçamento, 
independentemente de formalização legal específica. 
  
Art. 10 Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de 
despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações 
constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em 
seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da 
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, por não constituírem 
mudança de categoria de programação na forma do art. 167, inciso VI, 
da Constituição Federal de1988. 
  
Art. 11 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
orçamentárias aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais, em 
decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação 
ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações 
de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura 
programática, expressa por categoria de programação. 
  
Art. 12 As unidades responsáveis pela execução dos créditos 
orçamentários aprovados, processarão o empenhamento da despesa, 
observados os limites fixados para cada grupo de natureza da despesa, 
modalidade de aplicação e fonte de recursos. 
  
Art. 13 Os créditos adicionais especiais e extraordinários, autorizados 
no exercício de 2014, ao serem reabertos, na forma do parágrafo 2º do 
artigo 128 da Constituição Estadual, serão reclassificados em 
conformidade com os mesmos critérios e modelos adotados na 
presente Lei. 
  
Art. 14 Para casos excepcionais, os créditos consignados a uma 
unidade orçamentária poderão ser executados por outra unidade e 
vice-versa, utilizando, para tanto o regime de descentralização de 
crédito, mediante destaque orçamentário, nos termos do disposto no 
artigo 13 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 e do que for 
estabelecido por decreto do Poder Executivo para este fim. 
  
Art. 15 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
operando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. 
  
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 20 de novembro de 2014. 
  
MARCELO DE SANTANA SOARES 
Presidente 
  
MÔNICA RIBEIRO  
1º Vice-Presidente 
  
IZAEL DJALMA DO NASCIMENTO 
2º Vice-Presidente 
  
JONAS RIBEIRO 
1º Secretário 
  
 

IVANILDO FRANCISCO GUABIRABA 
2º Secretário 

Publicado por: 
Wagner Santos de Souza 

Código Identificador:BA72B819 
 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 5904/2014 

 
Câmara Municipal de Olinda 
 
Olinda Patrimônio da Humanidade 
  

REVISA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, O PLANO 
PLURIANUAL 2014/2017 DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA, APROVADO PELA LEI Nº 5.852, DE 20 
DE DEZEMBRO DE 2013. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta,  E eu sanciono a 
presente lei. 
  
Em, 30 de dezembro de 2014. 
  
RENILDO CALHEIROS 
Prefeito 
  
Art.1º A presente Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 
2014/2017 do Município de Olinda para o exercício de 2015, que 
estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública municipal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração 
continuada. 
  
§ 1º Compõe o anexo I da presente Lei o Demonstrativo da Estimativa 
da Receita por categoria econômica e fontes de recursos. 
  
§ 2º Compõe o anexo II da presente Lei o Demonstrativo dos 
Programas por Unidade Executora e o Programa Plurianual de 
Trabalho, discriminado por programas, ações (projetos, atividades e 
operações especiais) e subações, de acordo com as regiões político-
administrativas do município. 
  
Art. 2º Os valores financeiros das despesas, resultantes das 
necessidades de recursos mencionados nesta Lei estão estimados a 
preços de junho de 2014. 
  
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os dados 
da Lei do Orçamento Anual, a ser aprovada para o exercício de 2015, 
com o programa de trabalho e respectivos valores constantes da 
Revisão do Plano Plurianual para o mesmo exercício, podendo efetuar 
alterações em função de novos limites, estabelecidos pela variação da 
receita. 
  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando-se 
os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. 
  
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 20 de novembro de 2014. 
  
MARCELO DE SANTANA SOARES 
Presidente 
  
MÔNICA RIBEIRO  
1º Vice-Presidente 
  
IZAEL DJALMA DO NASCIMENTO 
2º Vice-Presidente 
  
JONAS RIBEIRO 
1º Secretário 
  
IVANILDO FRANCISCO GUABIRABA 
2º Secretário 
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Publicado por: 
Wagner Santos de Souza 

Código Identificador:E6A5E809 
 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 5903/2014 

 
Câmara Municipal de Olinda 
Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade 
  

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2015 e 
dá outras providências. 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta, E eu sanciono a 
presente lei. 
  
Em, 30 de dezembro de 2014. 
  
RENILDO CALHEIROS 
Prefeito 
  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 123 
da Constituição Estadual, no art. 101 da Lei Orgânica do Município e 
na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), as diretrizes orçamentárias do Município de 
Olinda para o exercício financeiro de 2015, compreendendo: 
  
I. Estratégias e Prioridades da Administração Pública Municipal; 
II. Estrutura e organização do orçamento do Município; 
III. Diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Município 
e suas alterações; 
IV. Disposições relativas às despesas do Município com pessoal e 
encargos sociais; 
V. Disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; 
VI. Disposições sobre o Sistema de Controle Interno; 
VII. Disposições gerais; e, 
VIII Anexo de metas fiscais. 
  
CAPÍTULO I 
DAS ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL  
  
Art. 2º- As ações a serem desenvolvidas no ano de 2015 têm como 
base as seguintes estratégias e prioridades: 
  
I. Combate à Pobreza e Promoção da Cidadania; 
1. Ampliar a oferta de educação infantil e fundamental com qualidade; 
2. Reforçar a qualificação e profissionalização, com foco nos jovens; 
3. Aumentar e melhorar a oferta de saúde garantindo o acesso da 
população aos serviços de atenção básica e especializada de 
qualidade, bem como à assistência farmacêutica; 
4. Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das 
ações de promoção e vigilância em saúde; 
5. Difundir a prática do esporte, em especial nas comunidades mais 
carentes, garantindo particularmente o acesso das crianças, jovens, 
idosos e pessoas com deficiência; 
6. Oferecer assistência social às camadas carentes da população, com 
atenção especial às crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e 
idosos;  
7. Combater o racismo, a homofobia e qualquer outra forma de 
discriminação e desenvolver políticas de promoção da 
profissionalização e auto- sustentação da mulher; 
8. Contribuir para melhorar a segurança social da população. 
  
II. Desenvolvimento Econômico e Valorização do Patrimônio 
Histórico Cultural;  
1. Inserir o município na dinâmica de desenvolvimento regional, 
atraindo empreendimentos que atendam a demanda local e regional, 
com ênfase na exploração da economia criativa e das atividades 
turísticas; 

2. Fortalecer a economia local nas suas características de serviços e 
comércio, com estímulo aos pequenos negócios, criando um ambiente 
favorável ao empreendimento; 
3. Valorizar o Patrimônio Cultural Arquitetônico com a proteção dos 
bens e exploração de usos que garantam sua sustentabilidade; 
4. Valorizar e potencializar as Manifestações e Movimentos Culturais, 
respeitando à diversidade existente. 
  
III. Construção de uma Cidade Saudável 
1. Requalificar as áreas degradadas com melhoria das condições de 
habitabilidade; 
2. Ofertar infra-estrutura básica e serviços públicos de acordo com o 
Plano Municipal de Saneamento Integrado (Águas, Esgoto, Drenagem 
e Resíduos Sólidos) com ênfase na articulação e gestão dos atores 
envolvidos; 
3. Elevar o padrão da mobilidade urbana e da acessibilidade; 
4. Melhorar o padrão urbanístico e paisagístico da cidade; 
5. Recuperar e Proteger o Meio Ambiente de forma Sustentável, com 
ênfase na educação ambiental, no licenciamento, monitoramento e 
fiscalização ambiental e na reciclagem dos resíduos sólidos. 
  
IV. Administração Moderna, Eficaz e Transparente 
1. Ampliar a Participação Popular e o controle social da 
Administração Pública; 
2. Definir política e instrumentos de comunicação integrada entre 
Secretarias como forma de transparência da Gestão; 
3. Promover a modernização e integração da administração para maior 
eficiência e eficácia da ação governamental. 
  
Art. 3º Os Programas, os projetos, as atividades, as operações 
especiais e as metas do Governo Municipal que comporão a Lei 
Orçamentária para o exercício de 2015 serão incorporadas na Lei do 
Plano Plurianual 2014–2017, para o mesmo exercício. 
  
CAPÍTULO II  
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO  
  
Art. 4º Para efeito desta Lei, as categorias de programação serão 
identificadas no Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual 2014-
2017, no Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e nos créditos 
adicionais por Programas e respectivas Ações classificadas como: 
Projetos, Atividades ou Operações Especiais; com identificação, 
quando couber, da unidade de medida e da meta física, de acordo com 
a seguinte conceituação: 
  

I.  Programa 
Instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização 
dos objetivos pretendidos; 

II.  Ação 

II.1 Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação 
de governo; 

II.2 Atividade: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo; 

II.3 Operação Especial: Despesas que não contribuem para a manutenção, 
expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um 
produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens ou serviços. 

  
§ 1º Os programas especificarão seus respectivos valores que serão 
distribuídos de acordo com as categorias de programação definidas no 
caput, bem como as unidades orçamentárias responsáveis por sua 
realização. 
  
§ 2º Cada Ação (Projeto, Atividade e/ou Operação Especial) 
identificará o órgão, a função, a sub-função e o programa aos quais se 
vinculam. 
  
Art. 5º O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade 
orçamentária, detalhada por categoria de programação, com suas 
respectivas dotações, incluindo: categoria econômica, grupo de 
natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos. 
  
§ 1º As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos 
orçamentários, entendidos como sendo os de maior nível da 
classificação institucional. 
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§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de 
elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme a seguinte discriminação: 
  
Grupo 1 Pessoal e Encargos Sociais 

Grupo 2 Juros e Encargos da Dívida 

Grupo 3 Outras Despesas Correntes 

Grupo 4 Investimentos 

Grupo 5 Inversões Financeiras 

Grupo 6 Amortização da Dívida 

Grupo 9 Reserva de Contingência 

  
§ 3º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos 
serão aplicados: 
  

I.  
Diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, mediante descentralização de 
crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade. 

II.  

Indiretamente, mediante transferências financeiras: 

a) por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades; 

b) por entidades privadas sem fins lucrativos. 

c) por entidades privadas de fins lucrativos 

  
§ 4º A especificação da modalidade de que trata o parágrafo anterior 
observará a codificação abaixo, atualizada pelas Portarias Conjuntas 
da Secretaria do Tesouro Nacional/Subsecretaria de Planejamento 
Fiscal, Estatística e Contabilidade, consolidadas no Manual Técnico 
de Orçamento, da Secretaria de Orçamento Federal - Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
  

I.  Transferências à União 20 

II . Transferências a Estados e ao DF 30 

III.  Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo 31 

IV. Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50 

V. Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 60 

VI . Transferências a Consórcios Públicos 71 

VII . Aplicações Diretas 90 

VIII.  
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§ 5º As fontes de recursos destinam-se a indicar a origem das receitas 
que financiarão as despesas previstas na Lei Orçamentária, 
destacando: os recursos ordinários, que são aqueles arrecadados pelo 
Tesouro Municipal, incluindo os Recursos de Concessões e 
Permissões para Eventos Culturais, Esportivos e Outros; as receitas 
provenientes de convênios, contratos de repasses e congêneres; as 
operações de crédito; os recursos vinculados à Educação; e as receitas 
próprias diretamente arrecadadas pelas entidades supervisionadas. 
  
§ 6º Os Grupos de Fontes de Recursos, seguirão a classificação 
definida pelo Anexo IV da Portaria SOF nº 1, de 19.02.2001, 
atualizada até a Portaria SOF nº 3, de 18.02.2011, conforme o quadro 
abaixo: 
  

  GRUPO DA FONTE DE RECURSO CÓDIGO  

I.  Recursos do Tesouro – Exercício Corrente 1 

II.  Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente 2 

III.  Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores 3 

IV.  Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores 6 

  
§ 7º A especificação das Fontes de Recursos segundo cada Grupo de 
Fonte de Recursos, será detalhada e codificada no Projeto e na Lei 
Orçamentária do exercício de 2015. 
  
Art. 6º O Orçamento Fiscal compreenderá o programa de trabalho da 
Prefeitura Municipal de Olinda e incluirá as receitas e despesas do 
Poder Legislativo e dos órgãos, fundos e entidades integrantes do 
Poder Executivo. 
  
Art. 7º Para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, a 
proposta do Poder Legislativo para 2015 será elaborada de acordo 
com os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei e em 
consonância com os limites fixados na Emenda Constitucional Federal 
nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, devendo ser encaminhada à 
Secretaria do Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura 
Municipal de Olinda, até 05 de setembro de 2014. 
  
Parágrafo Único. A despesa autorizada para o Poder Legislativo na 
Lei Orçamentária de 2015 terá sua execução condicionada ao valor da 

receita efetivamente arrecadada até o final do exercício de 2014, 
conforme determina a Emenda Constitucional Federal nº. 25 a que se 
refere o caput. 
  
Art. 8º O Orçamento Fiscal será apresentado em conformidade com a 
Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições 
legais sobre a matéria, bem como com os dispositivos constantes da 
presente Lei, adotando na sua estrutura a classificação da receita e da 
despesa quanto à sua natureza e a classificação funcional da despesa 
orçamentária atualizada, de acordo com as disposições técnico-legais 
contidas na legislação em vigor. 
  
Art. 9º A proposta orçamentária para 2015, que o Poder Executivo 
encaminhará à Câmara Municipal até o dia 05 de outubro de 2014, 
conforme previsto no Artigo 124,§ 1º, incisos I a IV, da Constituição 
do Estado, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 
02 de julho de 2008, será constituída de: 
  

I.  Mensagem; 

II.  Projeto de Lei Orçamentária Anual, contendo: 

II.1  Texto da Lei; 

II.2  Anexos: 

a. Evolução da Receita e da Despesa; 

b. Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo categorias econômicas e fontes dos recursos; 

c. 
Resumo Geral da Receita e da Despesa por fonte dos recursos e grupos de natureza de 
despesa; 

d. Discriminação da Legislação da Receita referente ao Orçamento Fiscal; 

e. Especificação da Receita Geral da Administração Direta e dos Fundos; 

f. 
Demonstrativo da Despesa conforme as fontes dos recursos e a seguinte discriminação: 
categorias econômicas, grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação, funções, 
sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais; 

g. Demonstrativo da Despesa por Poder-Órgão-Unidade Orçamentária; 

h. 
Demonstrativo da vinculação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino; 

i. 
Demonstrativo da vinculação dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB; 

j. 
Demonstrativo da vinculação dos recursos destinados ao financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde; 

l. Quadro de Detalhamento de Despesas do Orçamento Criança e Adolescente – QDDOCA; e, 

m. Descrição do Programa de Trabalho por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária. 

  
Art. 10 A Mensagem que encaminhar a proposta orçamentária à 
Câmara Municipal evidenciará a situação observada em relação aos 
limites de gastos para as despesas de pessoal que não poderão exceder 
o percentual de 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, 
dos quais 54% (cinquenta e quatro por cento) são destinados ao Poder 
Executivo e 6% (seis por cento) ao Poder Legislativo, conforme 
determinam o Artigo 19, inciso III, e o artigo 20, também no seu 
inciso III, da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 
2000. 
  
CAPÍTULO III  
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES  
  
Seção I 
Das Diretrizes Gerais 
  
Art. 11 A programação orçamentária da Prefeitura Municipal de 
Olinda para o exercício de 2015 contemplará os programas 
estabelecidos pela Lei do Plano Plurianual 2014-2017, para o 
exercício de 2015, compatibilizando-os com os níveis de receita e 
despesa preconizados nas metas fiscais, constantes do Anexo da 
presente Lei. 
  
Art. 12 A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei 
Orçamentária de 2015 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a 
transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da 
publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as 
informações relativas a cada uma dessas etapas. 
  
Art. 13 A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à 
unidade orçamentária responsável pela execução das ações 
correspondentes, ficando proibida a inclusão, na Lei Orçamentária, de 
unidade transferidora de recursos para entidades supervisionadas, bem 
como a consignação de recursos a título de transferência para 
unidades orçamentárias integrantes do Orçamento Fiscal, de acordo 
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com o artigo 7º da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163, de 4 de 
maio de 2002. 
  
§ 1º Desde que observadas as vedações contidas no artigo 128, inciso 
I, da Constituição Estadual, fica facultada a descentralização de 
créditos orçamentários, mediante destaque, nos termos em que for 
regulamentado por decreto do Poder Executivo, para execução de 
ações de responsabilidade da unidade orçamentária descentralizadora. 
  
§ 2º Entende-se por descentralização de créditos orçamentários a 
execução de ações orçamentárias em que o órgão delega a outro órgão 
público integrante do orçamento municipal a atribuição para a 
realização de ações constantes do seu programa de trabalho. 
  
Art. 14 Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, 
à alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos 
adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a 
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados 
dos programas de governo. 
  
Art. 15 Os ajustes entre categoria econômica, grupos de despesa, 
modalidade e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma 
ação, aprovados na Lei Orçamentária e em sés créditos adicionais, 
serão formalizados através de Portaria da Secretaria de Planejamento 
e Gestão Estratégica, por não constituírem mudança de categoria de 
programação na forma do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal 
de 1988. 
  
Art. 16 As alterações que modifiquem o valor das ações constantes da 
Lei Orçamentária e em créditos adicionais serão feitas mediante a 
abertura de crédito suplementar, através de decreto do Poder 
Executivo, respeitados os objetivos das referidas ações na forma do 
art. 167, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. 
  
Art. 17 Nas aberturas de créditos adicionais, além dos recursos 
indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, 
para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os 
resultantes de convênios celebrados ou reativados e não computados 
na receita prevista na Lei Orçamentária de 2015. 
  
Art. 18 A reabertura de créditos especiais e extraordinários, quando 
necessária,será efetivada mediante Decreto do Chefe do Poder 
Executivo. 
  
Art. 19 Na programação da despesa não poderão ser: 
  

I -  

Incluídos recursos para o pagamento, a qualquer título, aos servidores da ativa da 
administração direta por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados custeados com recursos do Tesouro Municipal ou decorrentes de convênios, 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito 
público ou privado, nacionais ou internacionais; e 

II - 
Incluídos recursos destinados a clubes e associações de servidores ou quaisquer outras 
entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar e 
agremiações carnavalescas. 

  
Parágrafo Único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica aos 
instrutores de programas de treinamento de recursos humanos. 
  
Art. 20 Além da observância das prioridades fixadas nos termos dos 
artigos 2º e 3º desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos especiais, 
observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de 
maio de 2000, somente incluirão projetos novos se forem compatíveis 
com o PPA e se: 
  
I - Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos que 
estão em andamento; e 
II - Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a 
obtenção de uma unidade completa. 
  
Parágrafo Único. Será entendido como projeto em andamento aquele 
que, em 30 de julho de 2014, tiver ultrapassado 20% (vinte por cento) 
do seu custo total estimado. 
  
Art. 21 A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência em 
montante equivalente a, no mínimo 0,5% (meio por cento) da Receita 
Corrente Líquida prevista para o exercício de 2015. 

§ 1º Não será considerada, para os efeitos do caput, a eventual 
Reserva de Contingência de receitas vinculadas e de receitas próprias 
diretamente arrecadadas pelos fundos da administração indireta 
constituídos pelo Poder Público Municipal. 
  
§ 2º A utilização da Reserva de Contingência obedecerá ao disposto 
no art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar Federal N.º 
101, de 04 de maio de 2000, cuja dotação correspondente poderá ser 
anulada para abertura de créditos adicionais, desde que não seja 
utilizada até 31 de agosto de 2014. 
Seção II 
Das Transferências para o Setor Privado 
  
Art. 22 Nas transferências para o setor privado deverão ser 
observados os elementos de despesa e definições estabelecidas pela 
Portaria Interministerial STN/SOF Nº 163/2001, a seguir 
identificados: 
  
41- Contribuições: Despesas orçamentárias às quais não corresponda 
contraprestação direta em bens e serviços e não sejam reembolsáveis 
pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesa de 
manutenção de outras entidades de direito público ou privado, 
observado o disposto na legislação vigente. 
  
43- Subvenções Sociais: Despesas orçamentárias para cobertura de 
despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo 
único, e 17 da lei nº 4.320 de1964, observado o disposto no artigo 26 
da Lei Complementar nº 101 de 2000; 
  
48- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas: Despesas 
orçamentárias com a concessão de auxílio financeiro diretamente a 
pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou 
apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, 
não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de 
despesa, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 
101, de 2000. 
  
Art. 23 O Poder Executivo Municipal poderá consignar no seu 
Orçamento Anual ajuda financeira, a título de contribuição, para 
entidades privadas, sem finalidade lucrativa ou de fins lucrativos, 
desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, e que sejam: 
  
I. Instituições com fins lucrativos voltadas para o desenvolvimento de 
ações assistenciais e culturais; 
II Consórcios públicos, legalmente instituídos; 
III Incluam dentre os seus objetivos a promoção ao esporte e ao lazer; 
IV Destinadas à Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão de Tecnologia 
de Informação e Comunicação. 
  
Art. 24 A destinação de recursos, a título de subvenções sociais, 
somente será permitida para entidades privadas sem fins lucrativos, 
que exerçam atividades nas áreas de cultura, assistência social, saúde 
e educação, observado o disposto no art. 16 da Lei nº 4.320, de 1964 e 
nas Leis Municipais nº 5.476 de 30 de dezembro de 2005, e nº 5.551 
de 4 de julho de 2007, no Decreto Municipal nº 024/2013 e que 
atendam a uma das seguintes condições: 
  
I. De atendimento direto ao público, de forma gratuita, e estejam 
registradas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
II. De atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a 
educação especial ou representativa das escolas públicas municipais 
ou de natureza comunitária; 
III. Vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica 
ou assistencial; ou, 
IV. Sejam agremiações carnavalescas, que atendam às condições 
previstas na Lei Municipal nº 5.306/2001. 
  
Art. 25 Sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 23 e 24 
desta Lei, a destinação de recursos a entidades privadas dependerá 
ainda de: 
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I. Comprovação da aplicação de recursos de capital exclusivamente 
para aquisição e instalação de equipamentos, bem como para as obras 
de adequação física necessárias à instalação dos referidos 
equipamentos, ou para aquisição de material permanente; 
II. Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo 
convênio ou instrumento congênere; 
III. Declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária 
emitida no exercício de 2015 por 3 (três) autoridades locais, e 
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria; 
IV. Execução na modalidade de aplicação 50 – Entidade Privada sem 
Fins Lucrativos; ou na modalidade de aplicação 60 – Entidade Privada 
com Fins Lucrativos; 
V. Apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente 
recebidos da Prefeitura Municipal de Olinda, nos prazos e condições 
fixados na legislação. 
VI. Realização de Seleção Pública quando cabível. 
  
§ Parágrafo Único. A destinação de recursos a entidade privada não 
será permitida nos casos em que agente político de Poder, tanto 
quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até terceiro grau, seja integrante de seu quadro dirigente, 
salvo se a nomeação decorrer de imposição legal. 
  
Art. 26 Será permitida a concessão de auxílios financeiros 
diretamente a pessoas físicas, no âmbito de programas sociais, 
culturais, habitacionais, assistenciais e esportivos, observado,quando 
for o caso, o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101 
de 4 de maio de 2000. 
  
Art. 27 As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a 
qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os 
quais receberam os recursos, observando-se as disposições do Decreto 
Municipal nº 024/ 2013. 
  
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO 
MUNICÍPIO COMPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
  
Art. 28 A política de pessoal, dos servidores ativos e aposentados, 
poderá ser revisada com a reestruturação de Planos de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos, respeitadas as exigências da Lei 
Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000. 
  
Art. 29 As alterações sobre a política de pessoal de que trata o artigo 
anterior será objeto de negociação com os órgãos representativos das 
categorias, formalizadas por meio de atos e instrumentos normativos 
próprios e, no que couber submetidos à deliberação da Câmara 
Municipal nos termos da Lei. 
  
§ 1º A negociação de que trata o caput dar-se-á mediante a instalação 
de Mesa de Negociação composta de membros do Executivo 
Municipal, de representantes das entidades sindicais dos servidores, 
sendo garantidas todas as informações acerca de: relação folha de 
pagamento/receitas; despesas globais com pessoal ativo e aposentado; 
e outras despesas. 
  
§ 2º Os reajustes de vencimentos e demais vantagens que venham 
beneficiar os servidores municipais serão concedidos de acordo com 
as diretrizes da política de pessoal e aprovados pela Câmara 
Municipal, por meio de instrumentos legais específicos. 
  
§ 3º A ampliação do quadro permanente de pessoal, obedecidas às 
limitações impostas pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de 
maio de 2000, será efetuada mediante concurso público e somente 
será permitida para garantir o pleno desempenho de funções 
estratégicas de governo, prioritariamente para as seguintes áreas: 
administração financeira e tributária; planejamento e orçamento 
público; assessoramento jurídico; fiscalização de obras e serviços 
públicos; gestão administrativa; saúde; educação; esportes; assistência 
social; segurança pública; patrimônio cultural e histórico, turismo e 
controle interno. 

Art. 30 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei 
Orçamentária de 2015 dotação necessária à contratação de pessoal por 
tempo determinado, para atender a necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, nos casos estabelecidos em lei, 
conforme dispõe o inciso VII, do artigo 74, da Lei Orgânica do 
Município e a Lei Municipal nº 5.323, de 14 de maio de 2002. 
  
Art. 31 As despesas com pessoal não poderão exceder os limites 
fixados na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
e na Emenda Constitucional Federal nº. 25, de 14 de fevereiro de 
2000. 
  
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO  
  
Art. 32 O Município dará continuidade ao processo de aumento da 
arrecadação, com a adoção de medidas relacionadas à: modernização 
da administração tributária; melhoria nos serviços de atendimento ao 
público; e aquisição de equipamentos e estabelecimento de processos 
de integração entre as secretarias e demais órgãos municipais, 
especialmente no tocante à execução fiscal, nos termos do convênio 
firmado com o Poder Judiciário. 
  
Art. 33 As alterações da política tributária do Município, se 
necessárias, serão encaminhadas ao Poder Legislativo até o final do 
presente exercício. 
  
Parágrafo Único. As alterações nas políticas de isenção, incentivo 
fiscal ou de outros benefícios visarão: 
  
I - promover a justiça fiscal; 
II - reconhecer uma reduzida capacidade contributiva; e 
III  - incentivar o desenvolvimento de segmentos econômicos do 
Município. 
  
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE 
INTERNO  
  
Art. 34 O Município dará continuidade ao processo de estruturação 
do Sistema de Controle Interno, com a adoção de medidas 
relacionadas à: modernização do Sistema; ampliação da estrutura 
física; ampliação do serviço de acesso à informação previsto na Lei 
12.527/2011; aquisição de equipamentos e estabelecimento de 
processos de integração entre as Secretarias e a Controladoria Geral 
do Município, especialmente no tocante às Unidades Setoriais de 
Controle Interno previstas na Lei Municipal 5654/2009. 
  
CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Art. 35 As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual somente 
poderão ser aprovadas se atenderem às disposições desta Lei, 
conforme estabelece o art. 127, § 3º, da Constituição Estadual. 
  
§ 1º Tendo em vista que a Emenda Constitucional Estadual nº 31, de 
02 de julho de 2008 estabelece o mesmo prazo para encaminhamento, 
ao Poder Legislativo, do Projeto de Lei de Revisão do Plano 
Plurianual e do Projeto de Lei Orçamentária Anual, e considerando 
que ambos os instrumentos apresentam, para o exercício de 2015, o 
mesmo programa de trabalho, metas e valores, as emendas 
apresentadas a cada um dos projetos de lei deverão ter sua 
correspondência no outro projeto de lei. 
  
§ 2º As emendas ao projeto de Lei Orçamentária e ao Projeto de Lei 
Revisão do PPA, deverão conter: 
  
I - Exposição de motivos que justifiquem a proposição da emenda; 
II - Indicação expressa dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, 
sub-funções, programas, ações (projetos/ atividades/ operações 
especiais), natureza da despesa (categoria econômica, grupo de 
despesa e modalidade de aplicação), fonte de recurso e o montante das 
despesas que serão acrescidas; 
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III - Indicação expressa dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, 
sub-funções, programas, ações (projetos/ atividades/ operações 
especiais), natureza da despesa (categoria econômica, grupo de 
despesa e modalidade de aplicação), fonte de recurso e o montante das 
despesas que serão anuladas; e, 
IV - Indicação expressa, valor e, quando for o caso, quantificação das 
ações que forem incluídas ou alteradas. 
  
§ 3º As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária e ao Projeto de Lei 
de Revisão do PPA não poderão utilizar como fonte de financiamento, 
a anulação de recursos provenientes de convênios, operações de 
crédito e respectivas contrapartidas, bem como de dotações relativas a 
despesas de pessoal, encargos sociais e com o pagamento da dívida. 
  
§ 4º A inobservância de quaisquer dos requisitos referidos neste artigo 
determinará o arquivamento da emenda.  
  
Art. 36 Não sendo aprovado o Projeto da Lei Orçamentária até o 
início do exercício de 2015 fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo 
Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês. 
  
Art. 37 Todas as receitas realizadas pelos órgãos e fundos, inclusive 
as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e 
contabilizadas no mês em que ocorrer o respectivo ingresso. 
  
Art. 38 O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até trinta dias 
após a publicação da Lei Orçamentária de 2015, cronograma de 
desembolso mensal de cada um dos órgãos municipais, direcionados à 
obtenção das metas fiscais. 
  
Art. 39 São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 
despesa que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada e a 
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. 
  
Parágrafo Único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à 
gestão orçamentário-financeiros, efetivamente ocorridos, sem prejuízo 
das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do 
caput. 
  
Art. 40 A Lei Orçamentária de 2015 consignará dotação orçamentária 
para o pagamento de precatórios judiciais, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 62/2009, a cujo regime especial o Município de 
Olinda aderiu. 
  
Art. 41 Para efeito do que dispõe o artigo 16, § 3º, da Lei 
Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000 e o artigo 100, § 
3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº. 62, de 09 de dezembro de 2009, consideram-se 
como de pequeno valor as despesas de importância igual ou inferior a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
  
Art. 42 Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações 
orçamentárias e da movimentação financeira de que trata o artigo 9º 
da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, para o 
cumprimento das metas fiscais estabelecidas no anexo da presente 
Lei, essa limitação será adotada pelo Poder Executivo de forma 
proporcional à participação de cada um dos Poderes no conjunto de 
“outras despesas correntes” e no de “investimentos e inversões 
financeiras”, constantes da programação inicial da Lei Orçamentária. 
  
§ 1º Estabelecidos os montantes a serem limitados, fica facultada aos 
Poderes a distribuição da contenção entre os conjuntos de despesas 
referidos no caput. 
  
§ 2º Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição 
do nível de empenhamento das dotações será feita de forma 
proporcional às limitações efetivadas. 
  
Art. 43 As unidades responsáveis pela execução dos créditos 
orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da 
despesa, observados os limites fixados para cada categoria de 
programação e respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de 

recursos e modalidades de aplicação, especificando o elemento de 
despesa. 
  
Art. 44 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em seus 
créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e 
entidades, bem como de alterações de suas competências ou 
atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria 
de programação, definida no artigo 4º, incisos I e II, desta Lei, 
inclusive as metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento 
por grupos de natureza da despesa, fontes de recursos e modalidades 
de aplicação. 
  
Parágrafo Único. A transposição, transferência ou remanejamento 
das dotações orçamentárias citadas no caput não poderá resultar em 
alteração dos valores das programações aprovadas na Lei 
Orçamentária de 2015, ou em seus créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, ajuste na classificação funcional. 
  
Art. 45 O Poder Executivo desenvolverá mecanismos que permitam 
melhor transparência da execução orçamentária, facilitando sua 
análise pela sociedade. 
  
Art. 46 As prioridades de que trata o artigo 2º desta Lei levarão em 
conta as diretrizes de ação intergovernamental metropolitana para 
atendimento às determinações do CONDERM – Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife. 
  
Art. 47 A prestação de contas anual do Município, a ser enviada à 
Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, conterá o 
balanço geral da administração direta e indireta e incluirá relatório de 
execução com a forma e o detalhamento apresentado na Lei 
Orçamentária. 
  
Art. 48 O sistema integrado de administração financeira e controle 
utilizado no âmbito da administração municipal deverá permitir a 
liberação em tempo real das informações sobre a execução 
orçamentária e financeira das unidades gestoras, referente à receita e a 
despesa, conforme disposto na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei 
Complementar nº 131/2009 e no Decreto Federal nº 7.185 de 27 de 
maio de 2010. 
  
Art. 49 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 13 de novembro de 2014. 
  
MARCELO SOARES 
Presidente 
  
MÔNICA RIBEIRO  
1º Vice-Presidente 
  
IZAEL DJALMA DO NASCIMENTO 
2º Vice-Presidente 
  
JONAS RIBEIRO  
1º Secretário 
  
IVANILDO FRANCISCO GUABIRABA 
2º Secretário 

Publicado por: 
Wagner Santos de Souza 

Código Identificador:99C9D85F 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE OROBÓ  

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
003/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2015 - A Prefeitura Municipal de Orobó-PE, 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o Pregão 
Presencial nº 002/2015, cujo objeto é o Registro de Preços, 
consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à 
eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e de 
padaria, destinados a produção de merenda da Rede Pública de Ensino 
e do Programa Mais Educação, no Município de Orobó-PE. Terá 
início a sessão pública no dia 27.01.2015, às 08:00 horas, fone/fax: 
081 – 3654-1156. 
   
Orobó, 14 de janeiro de 2015. 
  
RICARDO JOSÉ DA SILVA 
Pregoeiro Público Municipal 

Publicado por: 
Ronaldo José Barbosa de Oliveira 
Código Identificador:F53874A0 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO  

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA SESSÃO DE 
CLASSIFICAÇÃO  

 
PROCESSO  Nº. 053/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 
009/2014 
  
A Prefeitura Municipal de Paudalho, através da Comissão Única e 
Permanente para Assuntos de Licitação após análise e julgamento da 
proposta apresentada pela única licitante habilitada no Processo 
Licitatório, torna público o resultado do Julgamento de Proposta 
referente ao Certame em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa de Engenharia para Execução do Mercado de Carnes do 
Município de Paudalho, localizado no Pátio da Feira, Centro do 
Município de Paudalho, conforme o FEM – Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal. Empresa declarada Vencedora: C A 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 
08.207.284/0001-01, pelo Valor Global de R$ 271.486,02 (Duzentos e 
setenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dois centavos). 
  
Paudalho, 07 de janeiro de 2015. 
  
MANIX DE AZEVÊDO FERREIRA 
Presidente da COPAL. 

Publicado por: 
Rafael Soares de Lima 

Código Identificador:4C028ECF 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA SESSÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO  
 
PROCESSO  Nº. 055/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 
011/2014 
  
A Prefeitura Municipal de Paudalho, através da Comissão Única e 
Permanente para Assuntos de Licitação após análise e julgamento da 
proposta apresentada pela única licitante habilitada no Processo 
Licitatório, torna público o resultado do Julgamento de Proposta 
referente ao Certame em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre 
o Rio Capibaribe no Município de Paudalho/PE, conforme o FEM – 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Empresa declarada 
Vencedora: C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o Nº 08.207.284/0001-01, pelo Valor Global de R$ 
388.879,34 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove 
reais e trinta e quatro centavos). 
  
Paudalho, 07 de janeiro de 2015. 
  
 

MANIX DE AZEVÊDO FERREIRA 
Presidente da COPAL. 

Publicado por: 
Rafael Soares de Lima 

Código Identificador:5649A6CB 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  

 
PROCESSO Nº 004/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
  
(Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Apresentação de 
Shows Pirotécnicos) - 
A Prefeitura Municipal de Paudalho, através da Pregoeira Municipal 
Maria das Neves da Cunha Figueiredo, informa a todos os 
interessados que, em virtude da necessidade de realizar ajustes no 
Termo de Referência da licitação em destaque, para melhor adequação 
de suas especificações aos fins almejados pela Administração 
Municipal, fica cancelado sine dien a presente licitação, até ulterior 
deliberação. Os interessados que porventura já efetuaram o pagamento 
da taxa para retirada do edital, receberão o novo edital após os ajustes 
que serão realizados no TR, a partir de sua republicação. Outras 
informações necessárias poderão ser obtidas com a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Paudalho, situada na 
Avenida Raul Bandeira, n.º 21 – Centro - Paudalho - PE, no Horário 
de 08h00min as 14h00min. 
  
Paudalho, 14 de Janeiro de 2015. 
  
MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Rafael Soares de Lima 

Código Identificador:757828B3 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
RESULTADO DO JULGAMENTO DA SESSÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO  
 
PROCESSO Nº. 054/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2014 
  
A Prefeitura Municipal de Paudalho, através da Comissão Única e 
Permanente para Assuntos de Licitação após análise e julgamento das 
propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas no Processo 
Licitatório, torna público o resultado do Julgamento de Propostas 
referente ao Certame em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa de Engenharia para revitalização das Praças no Alto Dois 
Irmãos, conforme o FEM – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal. Após a devida conferência foi constatado o seguinte 
resultado: a Empresa ACR CONSULTORIA & PROJETOS, com 
valor Global de R$ 229.525,89 (Duzentos e vinte e nove mil 
quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) e a 
Empresa CONSTRUGEL – CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP com valor Global de R$ 
249.306,40 (Duzentos e quarenta e nove mil trezentos e seis reais e 
quarenta centavos), tendo sido declarada VENCEDORA a Empresa: 
ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o Nº 03.930.312/0001-92, pelo Valor Global de R$ 229.525,89 
(Duzentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta 
e nove centavos). Fica aberto desde já o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para recurso, conforme disposto no art.109, inciso I, alínea “b” da Lei 
8.666/93. Caso não haja interposição de recurso, poderá ser 
adjudicado/homologado o presente resultado pela autoridade 
competente. 
  
Paudalho, 14 de janeiro de 2015. 
  
MANNIX DE AZEVÊDO FERREIRA 
Presidente da COPAL. 

Publicado por: 
Rafael Soares de Lima 

Código Identificador:6037A232 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO  

 
PROCESSO Nº 003/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015  
  
(Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
para locação, montagem e desmontagem de decorações para diversos 
eventos no município de Paudalho). 
A Prefeitura Municipal de Paudalho, através da Pregoeira Municipal 
Maria das Neves da Cunha Figueiredo, informa a todos os 
interessados que, em virtude da necessidade de realizar ajustes no 
Termo de Referência da licitação em destaque, para melhor adequação 
de suas especificações aos fins almejados pela Administração 
Municipal, fica cancelado sine dien a presente licitação, até ulterior 
deliberação. Os interessados que porventura já efetuaram o pagamento 
da taxa para retirada do edital, receberão o novo edital após os ajustes 
que serão realizados no TR, a partir de sua republicação. Outras 
informações necessárias poderão ser obtidas com a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Paudalho, situada na 
Avenida Raul Bandeira, n.º 21 – Centro - Paudalho - PE, no Horário 
de 08h00min as 14h00min. 
  
Paudalho, 14 de Janeiro de 2015. 
  
MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Rafael Soares de Lima 

Código Identificador:8B6DB230 
 

RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA Nº 008/2015, DE 14 DE JANEIRO DE 2015 

 
Ementa: Determinada a instauração de Processo 
Administrativo e dá outras providencias. 

  
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAUDALHO , no estado de 
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei 
Orgânica do Município e nos termos da Lei Municipal Nº 507, de 26 
de dezembro de 2001 c/c Lei Municipal nº 542, 28 de dezembro de 
2014 e Lei Municipal nº 708, de 21 de novembro de 2013, 
CONSIDERANDO, a Comunicação Interna nº 047/2014, 
encaminhado pelo Secretário Especial de Esportes ( Decreto nº 
042/2014 – Comando Geral da Guarda Civil Municipal) narrando 
possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos no uso de 
suas funções para uso-fruto próprio de bens públicos; 
CONSIDERANDO, o disposto no Art. 37 da Constituição Federal de 
1988 e Emendas Constitucionais nº 19 e 34; 
CONSIDERANDO, ainda o disposto no Art. 204 da Lei Municipal nº 
507, de 26 de dezembro de 2001; 
R E S O L V E  
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, nos termos do Art.204 da Lei Municipal nº 507, de 26 de 
dezembro de 2001, em desfavor dos seguintes servidores: 
I – Jose Ednaldo da Silva. Mat. 43.370 (Guarda Municipal) 
II – Jose Carlos dos Santos . Mat. 44.994 (Guarda Municipal) 
III – Luciano Francelino da Silva. Mat. 44.061 (Mecânico) 
Art. 2º - Proceda-se o encaminhamento a Central de Sindicância e 
Inquéritos Administrativos – CESIA/SAFIN , para a instauração do 
procedimento em questão. 
Art.3º-  Para bem cumprir as suas atribuições, a Central de 
Sindicância e Inquéritos Administrativos – CESIA/SAFIN  terá 
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem 
como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que 
entender pertinentes. 
Art.4º-  A Central de Sindicância e Inquéritos Administrativos – 
CESIA/SAFIN , terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 
publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando 
ciência a Administração Superior. 
Art. 5º - Fica determinando a Superintendência de Gestão de Pessoas 
– SGP, da Secretaria de Administração e Finanças a Notificação dos 
Servidores relacionados. 
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e 
Publique-se. 
  
Gabinete do Secretario, em 14 de Janeiro de 2015. 
  
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO 
Prefeito 

Publicado por: 
Rachel Soares Vieira 

Código Identificador:235D8573 
 

RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA Nº007, DE 13 DE JANEIRO DE 2015 

 
Ementa: Cedência de servidor para outro órgão público 
sem ônus para a Prefeitura de Paudalho. 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, no Estado de 
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei 
Orgânica do Município e nos termos do art. 48 da Lei Municipal nº 
542, de 28 de dezembro de 2004. 
  
RESOLVE:  
  
I – Ceder à servidora ANA LÚCIA BARROS DE SÁ , Assistente 
Administrativo, mat. Nº 41.238, CPF Nº 019.733.764-31, RG Nº 
5.068.739 SDS/PE, Lotada na Secretaria de Administração e Finanças 
de Paudalho, para prestar serviços na Prefeitura Serra Talhada sem 
prejuízo dos seus direitos e vantagens, a contar do dia 01/01/2015 até 
o dia 31/12/2015, com ônus para este órgão. 
  
II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/01/2015. 
  
III - Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Registre-se e  
Publique-se. 
  
Gabinete do Prefeito, 13 de Janeiro de 2015. 
  
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO 
Prefeito 

Publicado por: 
Rachel Soares Vieira 

Código Identificador:2808B60D 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
PORTARIA Nº 009, DE 14 DE JANEIRO DE 2015 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pelo art. 79, IX da lei Orgânica do 
município, 
  
CONSIDERANDO, o Ofício nº 5640/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS 
– Processo nº 71001.014410/2012-18. 
CONSIDERANDO, o interesse público e a moralidade 
administrativa, 
R E S O L V E 
1. INSTAURAR Tomada de Contas Especial, com o objetivo de 
apurar eventual prejuízo experimentado pela Administração em 
relação às despesas, consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao Patrimônio Público do Município de Paudalho, no através 
do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, durante o 
exercício financeiro de 2011, conforme Ofício nº 
5640/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS – Processo nº 
71001.014410/2012-18, pela não Prestação de Contas do valor R$ 
217.136,96 (duzentos e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e 
noventa e seis centavos. 
2. DETERMINAR que os Secretários de Administração e Finanças e 
Desenvolvimento e Assistência Social, através de Portaria Conjunta, 
constituam Comissão de Tomada de Contas Especiais. 
3. A Comissão ficará desde logo autorizada a praticar todos os atos 
necessários ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos 



Pernambuco , 15 de Janeiro de 2015   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco   •    ANO VI | Nº 1248 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/amupe                                                                                 21 
 

vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes 
for requerida. 
4. Os membros da Comissão ficarão liberados do desempenho de suas 
funções normais, conforme for deliberado pelo Presidente da mesma. 
5. A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias por igual período, para 
apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal o relatório 
conclusivo do referido processo. 
6. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Gabinete do Prefeito, 14 de janeiro de 2015. 
  
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO 
Prefeito Constitucional 

Publicado por: 
Juarez de Oliveira Gusmao Junior 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE QUIXABA  

 
CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA 

PORTARIA Nº003/2015 E OFICIO Nº002/2015 
 
Quixaba, 13 de janeiro de 2015. 
  
Ofício GP nº 002 /2015 
  
Senhor Gerente, 
  
Encaminho a Vossa Senhoria cópia da portaria nº 003/2015, que trata 
da designação das pessoas vinculadas à unidade gestora Câmara 
Municipal de Quixaba, como Gerenciador de Sistema na operação 
do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da 
Sociedade – SAGRES, módulo Licitações e Contratos - LICON, 
junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
  
1. NORMA SUELI RAMOS DA SILVA  
  
CPF nº 989.703.724-15 
Endereço: Rua Benedito Pereira de Carvalho, nº 559 
E-mail: ascoppb@hotmail.com 
Cargo: Agente Administrativo 
Tipo de vínculo: Servidor 
Perfil: Gerenciador de Sistema 
Data de publicação da portaria: 13 de janeiro de 2015 
  
2. Helenildo Bezerra de Andrade 
CPF nº 535.545.614-34 
Endereço: Sítio Açude dos Carlos 
E-mail: camaradequixaba@ig.com.br 
Cargo: Vereador/Presidente 
Tipo de vínculo: Servidor 
Perfil: Gerenciador de Sistema 
Data de publicação da portaria: 13 de janeiro de 2015 
  
3. Telefone de contato: (87) 3854 8105 
  
HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE 
Presidente 
  
Ilmo. Sr. 
ANDRÉ LIMA  
Chefe em exercício da Central de Atendimento ao Jurisdicionado 
Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife – PE 
  
PORTARIA Nº 003/2015 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Quixaba, no uso de suas 
atribuições legais 
  
Resolve: 
  
Artigo 1º - Designar as pessoas abaixo qualificadas para 
representarem a unidade gestora Câmara Municipal de Quixaba 

como Gerenciador de Sistema na operação do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES, 
módulo Licitações e Contratos - LICON: 
  
1. NORMA SUELI RAMOS DA SILVA  
  
CPF nº 989.703.724-15 
Endereço: Rua Benedito Pereira de Carvalho, nº 559 
E-mail: ascoppb@hotmail.com 
Cargo: Agente Administrativo 
Tipo de vínculo: Servidor 
Perfil: Gerenciador de Sistema 
Data de publicação da portaria: 13 de janeiro de 2015 
  
2. Helenildo Bezerra de Andrade 
CPF nº 535.545.614-34 
Endereço: Sítio Açude dos Carlos 
E-mail: camaradequixaba@ig.com.br 
Cargo: Vereador/Presidente 
Tipo de vínculo: Servidor 
Perfil: Gerenciador de Sistema 
Data de publicação da portaria: 13 de janeiro de 2015 

  
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Quixaba, 13 de janeiro de 2015. 
  
HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE 
Presidente 

Publicado por: 
Norma Sueli Ramos da Silva 

Código Identificador:16CAD359 

 
CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA 

PORTARIA Nº006/2014. EXONERAÇÃO 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUIXABA – PE. 
C.N.P.J. Nº. 35.445.014/0001-01 
  
PORTARIA Nº 006/2014. 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quixaba, do 
Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferias 
pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Municipais e 
legislação pertinente, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - EXONERAR, a Srª ANTÔNIA SUELI DE MEDEIROS , 
CPF Nº 024.311.204-14 e RG 7300383– SDS/PE, do Cargo de 
Provimento em Comissão de TESOUREIRA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE QUIXABA/PE.  
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Registre-se,  
Publique-se e 
Cumpra-se. 
  
Gabinete da Presidente, em 31 de dezembro de 2014. 
  
HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE 
Presidente 

Publicado por: 
Norma Sueli Ramos da Silva 

Código Identificador:721709DC 
 

CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA 
PORTARIA Nº 001/2015 NOMEAÇÃO 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUIXABA – PE. 
C.N.P.J. Nº. 35.445.014/0001-01 
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PORTARIA Nº 001/2015. 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quixaba, do 
Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferias 
pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Municipais e 
legislação pertinente, 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º - NOMEAR o Srª ANTÔNIA SUELI DE MEDEIROS , 
CPF Nº 024.311.204-14 e RG 7300383– SDS/PE, para exercer o 
Cargo de TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
QUIXABA/PE. 
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Registre-se,  
Publique-se e  
Cumpra-se. 
  
Gabinete da Presidente, em 02 de janeiro de 2015. 
  
HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE 
Presidente 

Publicado por: 
Norma Sueli Ramos da Silva 

Código Identificador:DABC143F 

 
CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA 

PORTARIA Nº 002/2015 CONCEDER FÉRIAS 
 
PORTARIA Nº 002/2015. 
  
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quixaba, do 
Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferias 
pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Municipais e 
legislação pertinente, 
RESOLVE:  
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS ao servidor JOSÉ MIGUEL DOS 
SANTOS, durante o período compreendido entre 06 de JANEIRO de 
2015 á 06 de FEVEREIRO de 2015, nos termos do artigo 77 do 
Estatuto dos Servidores Municipais; 
Art. 2º - CONCEDER o adicional de férias correspondente a 1/3 (um 
terço) da remuneração do período das férias, conforme estabelece o 
artigo76 do mencionado Diploma Legal. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
  
Registre-se,  
Publique-se e 
Cumpra-se. 
  
Gabinete do Presidente, em 02 de janeiro 2015. 
  
HELENILDO BEZERRA DE ANDRADE 
Presidente 

Publicado por: 
Norma Sueli Ramos da Silva 

Código Identificador:23742402 
 

GABINETE DO PREFEITO 
EDITAL Nº 01/2015 DE 14 JANEIRO DE 2015 DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO  
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXABA, ESTADO DE 
PERNAMBUCO , no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
na Lei nº 095/1999 e as alterações introduzidas pela Lei nº 268/2013, 
que regulamenta as contratações de pessoal no âmbito da 
Administração Pública para atender as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, bem como o disposto no art. 37, inciso 
IX, da Constituição da República, torna público que realizará 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  para contratação 

temporária de pessoal, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais 
contidas neste Edital. 
  
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
1.1. A seleção de que trata este edital será realizada pela Secretaria de 
Administração, sob a Coordenação da Comissão de Organização do 
Processo Seletivo da PMQ, nomeada pela Portaria nº 003/2015 e 
consistirá de uma etapa, qual seja: análise curricular concomitante a 
análise dos documentos comprobatórios das informações fornecidas 
na Ficha de Inscrição pelo candidato. 
  
1.2. A presente Seleção Pública Simplificada terá validade de 06 (seis) 
meses, prorrogável por igual período, a contar da publicação da 
homologação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe; no site do município: 
www.quixaba.pe.gov.br e nos quadros de avisos Câmara Municipal e 
da Prefeitura Municipal de Quixaba, localizada na Praça Antônio 
Pereira de Carvalho, nº 20, Centro. CEP: 56.828-000. 
  
1.3. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas 
neste edital é requisito essencial para inscrição e para participação na 
etapa única do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. O 
candidato que por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui 
estabelecidas será eliminado do certame. 
  
2. DAS INSCRIÇÕES 
  
2.1. As inscrições estarão abertas no período 16 de janeiro de 2015 
ao dia 23 de janeiro de 2015, das 08:00 às 12:00 horas na 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal 
de Quixaba. 
2.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação as quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.3. A inscrição poderá ser realizada pelo interessado, ou seu 
procurador mediante apresentação de procuração específica para 
Processo Seletivo Simplificado, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de documento oficial de identificação. (anexo I – 
modelo de procuração) 
2.4. No ato da inscrição o candidato deverá preencher e assinar ficha 
de Inscrição, constante no Anexo II, deste Edital. 
  
3.0. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
  
3.1. Ao entregar a documentação o(a) candidato(a), sob as penalidades 
da lei, assume: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha 
adquirido igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos. 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data da 
assinatura do contrato; 
c) Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 
d) Não estar suspenso de exercício profissional nem cumprindo 
qualquer outra penalidade disciplinar. 
e) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente 
Edital. 
f) Ter a Titulação Mínima Exigida de acordo com o nível de 
Escolaridade, conforme descrição constante no item 5. 
g)Não serão aceitas inscrições via FAX, via postal ou via correio 
eletrônico; 
4. DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E 
VENCIMENTOS  
4.1. Os cargos, a quantidade de vagas, a carga horária e os 
vencimentos são os estabelecidos a seguir: 
  

CARGOS 
  

Nº de 
Vagas 

Nº de Vagas 
para 

deficientes 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimentos 

Auxiliar de Saúde Bucal 01 01 30 h 788,00 

Farmacêutico 01 00 20 h 1.100,00 

Médico (AMBULATORIO) 04 01 20 h 450,00 

Médico ESF 01 00 40 h 

5.500,00 
+ R$ 4.500,00 
Gratificação de 

incentivo 

Médico (AMBULATORIO) 04 01 04 h 450,00 
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Nutricionista 01 00 30 h 1.100,00 

Prof.II-Cências/Biologia 01 01 150h/a 1.463,66 

Prof.II-Educação Física 01 01 150 h/a 1.463,66 

Prof.II-Matemática 03 01 150 h/a 1.463,66 

Psicólogo CRAS 01 00 30 h 1.200,00 

  
4.2.Vagas para deficientes: Do total de vagas ofertadas para os 
cargos, acima descritos, neste Edital, 01 (uma)será reservada a 
portadores de deficiência, desde que haja compatibilidade entre a 
deficiência da qual o candidato é portador e as atividades previstas 
para o desempenho da função. 
4.2.1. Serão considerados portadores de deficiência os candidatos 
enquadrados no disposto na Lei nº 7.853, de 24/10/1989, e no Decreto 
nº 3.298, de 20.12.1999, e suas alterações. 
4.2.2. O candidato que desejar concorrer às vagas de que trata o item 
4.1deverá, no ato de inscrição, declarar sua condição e entregar, 
Laudo Médico original, ou cópia autenticada, emitido nos 12 últimos 
meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código da Classificação internacional de Doença (CID). 
4.2.3. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser entregue 
juntamente com os documentos comprobatórios para a analise da 
experiência profissional e a análise de títulos. 
4.2.4. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, 
quando apresentarem Laudo Médico, participarão da seleção pública 
em igualdade de condições com os demais candidatos, como 
determinam os artigos 37 e 41 do Decreto nº 3.298/99 e alterações 
posteriores. 
4.2.5. O candidato aprovado e classificado, dentro do numero de 
vagas destinadas a deficientes, será convocado para, antes da 
contratação, submeter-se à pericia médica, promovida pela junta 
Médica credenciada, que terá decisão terminativa sobre a sua 
qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre o 
grau de sua deficiência. 
4.2.6. O candidato de que trata este item, cuja deficiência seja julgada 
pela junta Médica credenciada, como incompatível com o exercício 
das atividades da função para o qual concorre, será excluído do 
processo seletivo e considerado desclassificado, para todos os efeitos. 
4.2.7. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, 
não informar essa condição, receberá, em todas as fases da seleção, 
tratamento igual ao previsto para os candidatos não portadores de 
deficiência. 
4.2.8. As vagas destinadas aos portadores de deficiência que não 
foram preenchidas por falta de candidatos, por reprovação na seleção 
ou inaptidão na Perícia Médica, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem de classificação. 
4.3. As vagas serão de acordo com a descrição do item 4.1, atendendo 
aos objetivos da administração pública, para não sofrem 
descontinuidade os serviços essenciais e a execução dos Programas 
4.4. O processo seletivo não gera para a Prefeitura Municipal de 
QUIXABA a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 
inscritos. Para o candidato selecionado gera apenas a expectativa de 
direito á preferência na contratação temporária obedecendo 
rigorosamente á ordem decrescente de classificação. A Prefeitura 
reserve-se o direito de proceder á contração dos candidatos que 
obtiveram a melhor pontuação dentro do processo seletivo. 
4.5. O candidato contratado não poderá pleitear qualquer vantagem 
pecuniária por não residir na localidade onde ocupará a vaga. 
5. DA SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DOS 
REQUISITOS BÁSICOS PARA O EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO/ESCOLARIDADE  
5.1. Descrição 
  
CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES ESCOLARIDADE  

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Atender e recepcionar pacientes nos consultórios; Auxiliar 
os odontólogos ou Técnicos de Higiene Bucal, no 
desempenho de suas funções; Preencher, organizar e 
manter atualizadas fichas e guias de atendimento; 
Registrar dados para fins estatísticos; Lavar e preparar 
material odontológico para esterilização; Zelar pelos 
equipamentos e materiais de ambulatório; Cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho. 

Nível médio completo, 
curso técnico em nível 
médio específico e 
registro no CRO 

Farmacêutico 

Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no 
tratamento de entorses, fraturas em vias de recuperação, 
paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades 
nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as 
prescrições médicas; Planejar e orientar as atividades 
fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro 
clínico; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal 
auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das 
tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios 
físicos e a manipulação de aparelhos simples; Fazer 

Superior Completo + 
registro no conselho 
competente 

avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da 
capacidade funcional; Participar de atividades de caráter 
profissional, educativa ou recreativa organizadas sob 
controle médico e que tenham por objetivo a readaptação 
física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Médico 
Ambulatório 

Atender diversas consultas médicas em ambulatório, 
hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos 
em escolares e pré-escolares; Examinar servidores 
públicos municipais para fins de controle de ingresso, 
licença e aposentadoria; Fazer visitas domiciliares a 
servidores públicos municipais para fins de controle de 
faltas por motivo de doença; Preencher e assinar laudos de 
exames e verificação; Fazer diagnóstico e recomendar a 
terapêutica indicada para caso; Prescrever regimes 
dietéticos; Prescrever exames laborais, tais como: sangue, 
urina, raios-X e outros; Encaminhar casos especiais a 
setores especializados; Preencher a ficha única individual 
do paciente; Preparar relatórios mensais relativos às 
atividades do cargo; Orientar cuidados com medicina 
comunitária; Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Superior Completo em 
Medicina + registro 
CRM 
  

Médico ESF 

Executar atividades profissionais típicas, correspondente à 
formação em medicina; Fazer consultas, receituários e 
tratamentos da saúde dos pacientes; Ministrar ações 
educativas voltadas à saúde dos servidores públicos e da 
população em geral; Executar outras atividades próprias 
da formação que lhe forem atribuídas; Participar 
obrigatoriamente, quando designado, da junta médica do 
Município e ao atendimento ao programa. 

Superior Completo em 
Medicina + registro 
.CRM 
  

Nutricionista 

Elaborar avaliação nutricional dos pacientes nos 
programas diversos da saúde e da educação. Supervisionar 
o armazenamento, analisar amostras dos produtos de 
alimentação escolar a serem adquiridos, avaliar os 
produtos recebidos, bem como elaborar cardápios para 
alunos de Escolas e Centros de Educação Infantil, a fim 
de garantir uma alimentação balanceada. 

Superior Completo + 
registro no conselho 
competente 

Professor II-
Ciências/Biologia 

Executar tarefas que promovam a educação de crianças, 
jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas específicas 
às necessidades, seguindo currículos pré-organizados, 
para uma integração social satisfatória, conforme o campo 
de habilitação. 

Licenciatura Plena em 
ciências biológicas 

Professor II – 
Educação Física 

Estimular e desenvolver o potencial criativo de crianças, 
adolescentes e idosos, aplicando técnicas esportivas e de 
lazer diversas, desenvolver atividades esportivas diversas, 
tais como: de dança, judô e capoeira. 

Licenc. Plena em Educ. 
Física + Registro no 
Conselho Competente 

Psicólogo 

Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, 
readaptação e avaliação das condições pessoais do 
servidor; Proceder a análise de funções sob o ponto de 
vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos 
mecanismos de comportamento humano para possibilitar 
a orientação à seleção e ao treinamento atitudinal no 
campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; 
Fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, 
com acompanhamento clínico; Fazer exames de seleção 
em crianças, para fins de ingresso em instituições 
assistenciais, bem como para contemplação com bolsas de 
estudos ;Prestar atendimento breve a pacientes em crise e 
a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; 
Atender crianças excepcionais, com problemas de 
deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes 
familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou 
classes especiais; Formular hipóteses de trabalho, para 
orientar as explorações psicológicas, médicas e 
educacionais; Realizar pesquisas psicopedagógicos; 
Confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e 
psicológico necessário ao estudo dos casos; Realizar 
perícias e elaborar pareceres; Prestar atendimento 
psicológico a gestantes, às mães de crianças até a idade 
escolar e a grupos de adolescentes em instituições 
comunitárias do Município; Manter atualizado o 
prontuário de casos estudados; Responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; Executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Nível Superior em 
Psicologia. 
Registro no Conselho 
competente 

Professor II - 
Matemática 

Executar tarefas que promovam a educação de crianças, 
jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas específicas 
às necessidades, seguindo currículos pré-organizados, 
para uma integração social satisfatória, conforme o campo 
de habilitação. 

Licenciatura Plena 
Matemática 

  
6 –DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  
6.1. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
a) Documento de identificação, original e cópia. 
b) Curriculum Vitae encadernado e/ou grampeado com os documentos 
comprobatórios, conforme modelo constante no Anexo III, deste 
Edital. 
c) Originais e cópias de: Certificados de cursos declarados no 
currículo, documentação dos requisitos exigidos para o cargo 
pretendido, declaração de vinculo empregatício (quando houver) e 
registro da carteira de trabalho ou declaração com carimbo de CNPJ 
para comprovação de tempo de serviço. 
7. DA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO  
7.1. O candidato deverá formalizar sua inscrição no seguinte 
endereço: Prefeitura Municipal de Quixaba/Secretaria de 
Administração, Praça Antonio Pereira de Carvalho, nº 20, Centro. 
CEP: 56.828-000. Quixaba/PE. Fone: (87) 3854.8261 
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7.2. Após o preenchimento do formulário de Inscrição, o candidato 
receberá uma etiqueta para envelope, conforme modelo constante no 
Anexo IV ,que deverá ser preenchida com todos os dados referentes 
ao cargo pretendido e a descrição dos documentos apresentados. 
7.3. Preparada a documentação, indicada neste Edital, o candidato 
deverá colocá-la no ENVELOPE, colar a ETIQUETA e LACRÁ-LO. 
A ficha impressa de Inscrição deverá ser entregue fora do Envelope 
Lacrado; 
7.4. Não será admitido o envio de documentos via postal, via fax, 
correio eletrônico, ou qualquer outra forma diversa da entrega 
presencial. 
  
Observações:  
 
(a) Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados e com 
etiqueta colada; 
 
(b) O responsável pela recepção dos documentos deverá conferir a 
documentação relacionada na etiqueta do envelope; 
 
(c) O candidato só poderá se inscrever em uma função; 
 
(d) A inscrição é gratuita. 
 
8. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
8.1. O Comprovante de Inscrição será disponibilizado no ato da 
formalização da inscrição sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a conferência das informações contidas na Ficha de 
Inscrição. 
9. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
9.1. O Processo Seletivo se dará através da Análise Curricular e da 
respectiva documentação comprobatória e constará de 02(duas) fases 
constantes no quadro abaixo: 
  
FASE HISTÓRICO CARÁTER 

1ª Entrega da Documentação Participativo 

2ª Análise Curricular Classificatório / Eliminatório 

  
9.1.1. A Entrega da Documentação deverá ser feita pessoalmente ou 
por procurador habilitado, para o seguinte endereço: Prefeitura 
Municipal de Quixaba, localizada na Praça Antônio Pereira de 
Carvalho, nº 20, Centro, Quixaba-PE, no horário normal de 
expediente: de 16 de janeiro de 2015 ao dia 23 de janeiro de 2015. 
 
9.1.2. A Análise Curricular  será realizada pela Comissão de 
Organização do Processo Seletivo da PMQ e destina-se a obter 
informações do candidato e avaliar as condições dos mesmos para as 
respectivas funções. 
 
10. DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO  
10.1 A Análise Documental e Curricular terá caráter classificatório 
sendo preliminarmente eliminados os candidatos que não atenderem 
aos requisitos exigidos nos itens 
  
10.2. Será eliminado na Análise Documental e Curricular o candidato 
que não informar a escolaridade mínima exigida para a função à qual 
concorre. 
  
10.3. Na análise documental e curricular, o candidato será avaliado 
observando-se a sua formação / experiência profissional, conforme 
quadro abaixo: 
  
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
CARGOS: Médico (Ambulatório) e Médico da ESF, 
Farmacêutico, Nutricionista, Professor II e Psicólogo 
  

Descrição Pontuação Unitária 
Pontuação 
Máxima 

Cursos na função para a qual se inscreveu com 
carga horária de 08 a 40 horas 

5 pontos para cada curso. 20 pontos 

Cursos na função para a qual se inscreveu com 
carga horária superior a 40 horas 

10 pontos 30 pontos 

Experiência na área de formação profissional. 
05 pontos para cada três meses 
trabalhado 

20 pontos 

Experiência na função para a qual se inscreveu. 
10 pontos para cada três meses 
trabalhado. 

30 pontos 

  

b) CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL  
CARGOS: Auxiliar de Saúde Bucal, Eletricista. 
  

Descrição Pontuação Unitária 
Pontuação 
Máxima 

Experiência na função 
10 pontos para cada três meses 
de trabalho 

50 pontos 

Outras experiências de trabalho 
05 pontos para cada três meses 
de trabalho 

20 pontos 

Tempo de escolaridade após a conclusão do Ensino 
Fundamental 

10 pontos para cada ano de 
escolaridade 

pontos 

  
10.4. O tempo de serviço e as experiências profissionais serão 
comprovados mediante apresentação de contrato de trabalho, atos de 
nomeação/exoneração junto a órgãos públicos, declaração de 
prestação de serviços em órgão público, em papel timbrado 
devidamente assinado diretoria de Recursos Humanos do órgão e, na 
ausência deste setor, deverá ser assinado pelo dirigente máximo da 
Unidade Administrativa, e para prestadores de serviço autônomo 
através de Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA, que demonstre 
a experiência profissional informada. 
10.5. O candidato que não obtiver a pontuação mínima de 30(trinta) 
pontos será automaticamente eliminado. 
11.DA HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO  
11.1. A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente da 
pontuação obtida na análise curricular. 
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
12.1. Dentre os candidatos que obtiverem a mesma qualificação, terá 
preferência sucessivamente, o candidato com: 
a) maior número de pontos obtidos nos cursos da área profissional; 
b) maior tempo de experiência; 
c) maior idade. 
  
OBSERVAÇÃO:  Havendo candidatos que se enquadrem na 
condição de idoso, nos termos da Lei nº 10.741/2003, e em caso de 
igualdade de pontos, o primeiro critério de desempate será a idade, 
dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada. Os demais 
casos seguirão a ordem dos critérios estabelecidos no subitem 12.1 
deste Edital. 
13. DOS RECURSOS 
13.1. A partir da publicação dos resultados preliminar e final, os 
candidatos poderão interpor recursos no prazo de 02(dois) dias úteis, 
contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação do 
resultado. 
13.2. O recurso será dirigido a Comissão de Organização do Processo 
Seletivo Simplificado da PMQ, sendo protocolado na Secretaria de 
Administração, situada na Praça Antônio Pereira de Carvalho, nº 20, 
Centro. CEP: 56.828-000. 
13.3. Os recursos, porventura interpostos, serão julgados e deliberados 
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado da 
PMQ . 
13.4. Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, 
conforme modelo constante no ANEXO V 
  
14. DO CALENDÁRIO/CRONOGRAMA  
  

EVENTO  
DATAS 
PREVISTAS 

LOCAL  

Disponibilização do 
Edital 

14/01/ 2015 

Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº 20, Centro. Site: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe 
www.quixaba.pe.gov.bre nos quadros de avisos da Câmara 
Municipal e da Prefeitura Municipal de Quixaba. 

Inscrição, entrega do 
Curriculum Vitae e 
apresentação dos 

documentos. 

16 a 23/01/2015 
Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº 20, Centro. 
  

Análise curricular 27 a 28/03/ 2015 
Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº 20, Centro. 

Resultado Preliminar do 
Processo Seletivo 

30 /01/ 2015 

Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº20, Centro. Site: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe 
www.quixaba.pe.gov.bre nos quadros de avisos da Câmara 
Municipal e da Prefeitura Municipal de Quixaba. 

Recurso ao Resultado 
Preliminar do Processo 

Seletivo 
03 a 04 /02/ 2015 

Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº20, Centro. Site: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe 
www.quixaba.pe.gov.bre nos quadros de avisos da Câmara 
Municipal e da Prefeitura Municipal de Quixaba. 

Resultado Final do 
Processo Seletivo 

05 /02/ 2015 

Prefeitura Municipal de Quixaba – situada na Praça 
Antônio Pereira de Carvalho, nº20, Centro. Site: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe 
www.quixaba.pe.gov.bre nos quadros de avisos da Câmara 
Municipal e da Prefeitura Municipal de Quixaba. 
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16. DA HOMOLOGAÇÃO  
  
16.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após 
decididos os recursos interpostos, será homologado por despacho do 
Prefeito Municipal de Quixaba-PE e publicado nos sites: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe e www.quixaba.pe.gov.br e nos 
quadros de avisos da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de 
Quixaba. 
  
17. DA CONTRATAÇÃO  
  
17.1. Os candidatos aprovados serão contratados pela Prefeitura 
Municipal do Quixaba-PE, através do Contrato Administrativo por 
Excepcional Interesse Público, por prazo determinado, tendo vigência 
por 06 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
  
18. DOS REQUISITOS PARA CONTRAÇÃO 
  
18.1. São requisitos para a contratação, a apresentação de: 
  
a) quitação com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do 
sexo masculino, militares; 
  
b) documento comprobatório de conclusão da formação exigida, 
conforme descrito no Item 5.1e especificado abaixo: 
  
I. Para os candidatos aos cargos de nível superior, apresentar 
documento comprobatório de conclusão de curso superior, mediante a 
apresentação do respectivo diploma ou, alternativamente, de 
documento oficial da instituição de ensino superior que ateste a 
conclusão do curso pelo candidato, acompanhado de protocolo de 
requerimento de expedição do diploma; 
  
II. Para os candidatos de nível médio, apresentar certificado ou 
diploma de conclusão ou ainda, documento oficial da instituição de 
ensino que ateste a colação do grau pelo candidato, acompanhado de 
protocolo de requerimento de expedição da ficha; 
  
III. Para os candidatos de nível fundamental incompleto e 
“Alfabetizado” apresentar histórico escolar ou declaração de 
escolaridade, emitido por instituição oficial de ensino. 
  
c) Número de conta bancária 
  
d) Cópia do CPF; 
  
e) 1 Foto 3x4; 
  
f) Comprovante de residência, atualizado; 
  
g) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
  
h) Carteira Profissional (CTPS); 
  
i) Cópia da Carteira de Identidade; 
  
j) Cópia do Cartão de PIS/PASEP; 
  
l) Cópia da Carteira de Reservista (Para homens apenas); 
  
m) Se Solteiro (a) Cópia da Certidão de Nascimento; 
  
n) Se Casado (a) Cópia da Certidão de Casamento; 
  
o) Cópia da Certidão de Nascimento de Filhos; 
  
p) Cópia do Cartão de Vacina para Filho menor de 05 Anos; 
  
q) Declaração que não acumula indevidamente cargos públicos, 
conforme art. 37, da CF/88, conforme modelo constante no Anexo VI 
  
18.2. Os candidatos (as) classificados no Processo Seletivo 
simplificado, quando da sua contratação, serão admitidos pelo Regime 
Jurídico Público de natureza administrativa. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
19.1. O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento 
das regras contidas neste Processo Seletivo, importando na expressa 
aceitação das regras e condições do mesmo. 
  
19.2. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, 
irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, o 
candidato será eliminado do Processo Seletivo, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição. 
  
19.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no processo seletivo, valendo para 
esse fim as listagens divulgadas através dos sites: 
www.diariomunicipal.com.br/amupe e www.quixaba.pe.gov.br e dos 
quadros de avisos da Câmara e da Prefeitura Municipal de Quixaba. 
  
19.4. Cabe à Prefeitura Municipal de Quixaba-PE o direito de 
aproveitar os candidatos classificados em número estritamente 
necessário para provimento dos cargos vagos existentes que vierem a 
existir durante o prazo de validade do Processo, não havendo, 
portanto, obrigatoriedade de contratação total dos classificados e dos 
aprovados. 
  
19.5. O candidato selecionado deverá fazer o exame admissional em 
local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Quixaba. 
. 
19.6. Toda a documentação entregue pelo candidato em hipótese 
alguma lhe será devolvida. 
  
19.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato, acompanhar a 
divulgação de resultados, comunicados e convocações referentes ao 
processo. 
  
19.8. O candidato será responsável pelas informações e declarações 
prestadas no ato inscrição. 
  
19.9. Só serão pontuados os cursos e experiência profissional que 
tiverem correlação com a formação, área e atividade para a qual o 
candidato concorre. 
  
19.10. O candidato aprovado será convocado para a assinatura do 
Contrato através de Edital de Convocação e em último recurso 
telegrama expedido pela Prefeitura Municipal de Quixaba-PE. 
  
19.11. O candidato que não comparecer na data estabelecida será 
excluído/desclassificado e convocado outro imediatamente, obedecida 
à ordem de classificação. 
  
19.12. As Inscrições, Avaliação Curricular e a emissão da listagem 
com os candidatos aprovados por ordem de classificação são de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Quixaba. 
. 
19.13. A contratação dos candidatos classificados e convocados ficará 
sob a responsabilidade da Secretaria Administração da Prefeitura 
Municipal de Quixaba. 
. 
19.14. Só será acatada a comprovação de escolaridade de instituição 
oficial ou reconhecida por órgão oficial. 
  
19.15. O presente processo seletivo terá validade de 01(um) ano, 
prorrogável por mais 01(um) ano. 
  
19.16. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do 
presente Processo de Seleção Simplificada, contida neste edital, e em 
outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir. 
  
19.17. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do 
presente edital ou de qualquer outra norma e comunicado posterior e 
regulamente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de 
artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado. 
  
19.18. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, 
apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se a 
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Prefeitura Municipal de Quixaba o direito de proceder às contratações 
em número que atenda aos interesses e às necessidades do serviço até 
o número de vagas autorizadas. 
  
19.19. O candidato que não atender à convocação para a sua 
contratação, no prazo máximo de 02 (dois) dias, juntamente com a 
apresentação dos documentos para a comprovação dos requisitos para 
a contratação, citados neste edital, será considerado desistente, sendo 
automaticamente excluído do processo seletivo simplificado. 
  
19.20. Quando da convocação para assinatura do contrato, o candidato 
deverá trazer os documentos originais. Havendo divergência dos 
documentos e sendo comprovada falsidade de documentos, o 
candidato será automaticamente excluído do Processo Seletivo. 
  
19.21. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de 
classificação ou aprovação no presente processo seletivo simplificado, 
valendo, para esse fim, a publicação no Site da Prefeitura Municipal 
do Quixaba-PE. 
  
19.22. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, se 
classificado, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização deste. 
  
19.23. O candidato será responsável por todas as informações e 
declarações prestadas. 
  
19.24. Se, a qualquer tempo, for identificada inexatidão nas 
informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades 
nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
19.25. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser 
comunicada, por escrito, a Prefeitura Municipal de Quixaba, com 
antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias, para que o serviço não 
tenha prejuízo a sua regular prestação. Neste caso, poderá ser 
convocado o próximo candidato da lista de classificados. Serão 
resguardadas vagas, de acordo com os percentuais legalmente 
estabelecidos, aos deficientes físicos, conforme previsto neste edital. 
19.26. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Comissão de 
Organização do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura 
Municipal de Quixaba-PE. 
  
19.27. Integram esse edital os seguintes anexos: 
  
Anexo I- Modelo de Procuração 
Anexo II – Ficha de Inscrição 
Anexo III – Modelo de Currículo 
Anexo IV – Etiqueta para Envelope 
Anexo V – Formulário de Recurso 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Acumulação de cargos. 
  
PUBLIQUE-SE, 
REGISTRE-SE E 
CUMPRA-SE 
  
Quixaba, 14 de Janeiro de 2015. 
  
JOSÉ PEREIRA NUNES 
Prefeito 

Publicado por: 
Erica Fabiana Medeiros dos Santos 
Código Identificador:EBA4EE83 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE SALGUEIRO  

 
PREFEITURA 

RELATÓRIO CPL  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 480/2014 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 003/2014. 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2015, a Sra. Pregoeira e 
sua Equipe de Apoio, reuniram-se para apreciar recurso interposto 
pela empresa APSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA, inconformado com sua inabilitação no pregão em 
epígrafe. 
A empresa foi inabilitada, por descumprir o item 8.2 (envio da 
documentação via e-mail em até 01 (um) dia útil após a solicitação, 
para conferência preliminar) e 8.2.1 (envio da documentação 
original). 
O recurso foi impetrado tempestivamente. 
As razões colocadas pela empresa não merecem ser observadas, pois, 
a empresa sustenta-se na disposição editalicia descumprida. O item 5 
das alegações da recorrente diz que a mesma cumpriu o item 8.2 do 
edital enviando documentação via e-mail, de fato a empresa enviou, 
entretanto, fora do prazo estabelecido no mesmo item (01 (um) dia 
útil), conforme e-mail acostados aos autos às Fls. 659 e o envelope 
contendo a documentação de habilitação só foi protocolado no dia de 
hoje. 
Considerando o Parecer Jurídico às Fls. 740 e 741. 
Diante de todo o exposto, fica indeferido o recurso em tela. 
É o relatório.  
  
RAQUEL CARDOSO DE SÁ SAMPAIO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Raquel Cardoso de Sá Sampaio 

Código Identificador:070E29C6 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00003/2015 
 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Praça Seresteiro João Pequeno, S/N - Centro - 
São José do Egito - PE, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: 
Aquisição de utensílios de cozinha para as Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº . 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (87) 3844-1088. 
Email: sec_adm@saojosedoegito.pe.gov.br 
  
São José do Egito - PE, 14 de Janeiro de 2015 
  
ERASMO SIQUEIRA NETO 
Pregoeiro Oficial 

Publicado por: 
Carla Andrea Farias dos Santos 

Código Identificador:9619F895 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA 01/2015. 

 
O Prefeito de São Lourenço da Mata, no uso das suas atribuições que 
lhes são conferidas pela Constituição Federal, Estadual e pela Lei 
Orgânica do Município; 
RESOLVE:  
Artigo 1°- DESIGNAR , a partir desta data, o Secretário de 
Tecnologia, Acesso a Informação e Gestão, o Sr. Josemir Teotônio 
de Melo e o Secretário de Finanças o Sr. Ângelo Labanca Albanez 
Filho;  para representar a Prefeitura de São Lourenço da Mata/PE 
junto a Caixa Econômica Federal com a finalidade de assinar os 
Ofícios de Solicitação de Recursos, o Relatório Resumido do 
Empreendimento (RRE) e as Prestações de Contas nos Convênios 
celebrados, sem vantagens adicionais. 
Artigo 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário. 
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São Lourenço da Mata, 02 de Janeiro de 2015. 
  
ETTORE LABANCA 
Prefeito 

Publicado por: 
Izabelcardoso da Silva 

Código Identificador:F23E2A34 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE SERTÂNIA  

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE 
SERTÂNIA - PE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº. 003/2014 
 
Instrumento: Termo aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 003/2014. 
PREGÃO PRESENCIAL IPSESE nº. 001/2014. Contratante: 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE 
SERTÂNIA – PE (IPSESE), empresa Contratada: BETA 
INFORMÁTICA LTDA EPP, nº CNPJ: 24.448.730/0001-18. 
Objeto: Contratação de serviços especializados de consultoria e 
assessoria na área de recursos humanos, na parametrização do 
software gerenciador de pessoal adequando-o às alterações 
orçamentárias, legislativas e administrativas, bem como 
treinamento aos novos e já existentes servidores do departamento 
de pessoal, capacitando-os para operacionalização do referido 
software com objetivo de otimizar as rotinas e funções inerentes 
ao setor pessoal do Fundo de Previdência do Município de 
Sertânia, por um período de 08 (oito) meses, conforme Termo de 
Referência que integra este edital. Objeto do Aditivo: Termo aditivo 
de prazo. 
  
Sertânia-PE, 14 de janeiro de 2015. 
  
MARIA APARECIDA FREIRE FEITOSA 
Presidente IPSES 

Publicado por: 
Maria Aliciane Barboza da Silva 

Código Identificador:12D2AE36 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA  
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PORTARIA 002/2015 

 
A gestora do Fundo Municipal de Saúde do município de Terra 
Nova, no uso de suas atribuições legais.  
Resolve:   
Art. 1° Constituir a Comissão Permanente de Licitação para o 
exercício de 2015 com 04 Membros:  
  
1º - Presidente – Luzia Alves de Carvalho 
2º - Secretário – Lucas Lopes de Barros 
3º – Membro – Denise Tavares de Sá Muniz 
4º – Membro – Evilázio Ribeiro de Andrade  
  
Art. 2º – Com a finalidade de procederem as licitações de todas as 
modalidades para o citado exercício.  
Art. 3º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
  
Registre-se,  
Publique- se,  
Cumpra- se. 
  
Terra Nova, 02 de janeiro de 2015   
 
ALINNE CLEANNE FILGUEIRA FREIRE DE CARVALHO  
Secretária Municipal de Saúde  

Publicado por: 
Larissa Maria Callou Bezerra 

Código Identificador:135DA9E7 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PREGÃO PRESENCIAL  

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA NOVA/PE  
AVISO DE LICITAÇÃO  
Processo Administrativo n° 004/2015 – Processo Licitatório n° 
001/2015 - Pregão (Presencial) nº 001/2015 – Sessão de 
Julgamento dia 27/01/2015 às 09:00 horas. Objeto: contratação de 
pessoa jurídica do ramo pertinente para fornecimento de 
medicamentos hospitalar e ambulatorial, medicamento para farmácia 
básica e material hospitalar, destinados a Rede Municipal de Saúde e 
Assistência Farmacêutica. Edital e informações na Praça Coronel 
Jeremias Parente de Sá, nº 21, centro, Terra Nova (PE). Fone/Fax: 
0**87-3892-1336/1011/1156 e pelo e-mail: 
c.alfredo.lopes@bol.com.br 
  
Terra Nova (PE), 14/01/2015 - 
  
CARLOS ALFREDO BEZERRA LOPES 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Carlos Alfredo Bezerra Lopes 

Código Identificador:3EB13F36 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE TUPARETAMA  

 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 006 / 2015 
 
O Governo Municipal de Tuparetama, no uso de suas atribuições 
legais e, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação.  
RESOLVE:  
Art. 1º – Instituir a Comissão de Reelaboração do Plano Municipal 
de Educação – PME deste município que será composta pelas 
seguintes representações: 
  
1 – Secretaria Municipal de Educação; 
Aparecida Elzita Pereira dos Anjos, CPF; 025.547.704-09  
Gildailda Rodrigues da Silva Gomes, CPF; 356.419.244-15 
Inaldo Marques da Silva, CPF; 030.575.924-81 
  
2 - Gestoras Escolares;  
Rejane Maria da Silva Farias, CPF; 054.372.224-40 
Luciana Neves de Almeida, CPF; 045.675.424-52 
  
3 – Secretaria de Assistência Social; 
Josélia Vasconcelos Costa Oliveira, CPF; 105.328.698-85 
  
4 – Secretaria de Cultura; 
Diana Athenas Marques Magalhães, CPF; 054.372.854-42 
  
5 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
Maria Eliane dos Santos, CPF; 553.857.994-48 
  
6 – Fórum Municipal de Educação  
Sandra Darc de Almeida, CPF; 742.245.494-98 
  
Art. 2º -Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação até 15 
de Julho de 2015. 
Art. 3º- Revogando-se as disposições em contrário, em especial a 
Portaria nº 456/2014. 
  
Registre-se,  
Publique-se e 
cumpra-se. 
  
Tuparetama/PE, em 02 de Janeiro de 2015. 
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EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Hélio Batista de Andrade 

Código Identificador:A7EABA77 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS - CONIAPE 

 
SECRETARIA EXECUTIVA 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU NICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E 
FRONTEIRAS – CONIAPE  

 
CARUARU/PE 13/01/2015 

Rua Doutor Albiérgio Tavares Prestelo, nº 60, Indianópolis – CEP. 55.024-745 – Caruaru/PE 
Pauta 

  
Objetivos: 

Objetivo 1: Apresentação de breve exposição do NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – NIS, através da exibição de sucinto relatório do referido núcleo. 
  
• MUNICÍPIOS COM ADESÃO EM 2014; 
• MUNICÍPIOS COM ADESÃO PREVISTA PARA 2015; 
• CREDENCIAMENTOS DE NOVAS EMPRESAS/INSTITUTOS EM 2014; 
• QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE JULHO À NOVEMBRO DE 2014; 
• NOVOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA 2015; e 
• AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2015. 
  
Objetivo 2: Apresentação de breve exposição do NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE Saneamento básico – NISB, através da exibição de sucinto relatório do referido núcleo. 
  
• Acompanhamento das fases de elaboração do PGIRS pelo IDEST; 
• Dificuldades encontradas no desempenho das atividades realizadas pelo IDEST; 
• Situação financeira dos municípios consorciados; e 
• Ações a serem implementadas. 
• Resposta do Questionário Obrigatório do IDEST que está pendente. 
  
Objetivo 3: Apresentação e aprovação da Resolução CONIAPE 12/2014. 
  
Objetivo 4: Objetivo 4: Inauguração do NIEE - Núcleo Intermunicipal de Energia Elétrica do CONIAPE. 
• Apresentação dos integrantes do Núcleo Intermunicipal de Energia Elétrica; 
• Definição dos objetivos do núcleo; 
• Exibição das atividades a serem desenvolvidas pelo núcleo. 
  
Objetivo 5: Alteração no Estatuto Social do CONIAPE. 
Art. 9º - São órgãos do CONIAPE: 
Assembleia Geral; 
Diretoria Executiva; 
Conselho Fiscal; 
Secretaria Executiva; 
Núcleos Intermunicipais de Gestão; 
Coordenadoria Jurídica 
§ 7º - A SECRETARIA EXECUTIVA será exercida por pessoa de reconhecida e comprovada capacidade, probidade, integridade, dignidade, respeitabilidade, livremente indicada pelo 
Presidente e referendada pela Assembleia Geral, por pelo menos 2/3 dos membros da Assembleia Geral. A Secretaria Executivaé o setor de articulação, integração e execução das ações 
propostas. 
  
§ 8º - O SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) deverá se comprometer que ao deixar a função, não se filiará a nenhum partido político por um período de quatro anos em qualquer dos 
municípios consorciados ao CONIAPE. 

CAPITULO V  
  

Art. 22 - Para realizar a eleição, o Presidente deverá publicar com 10(dez) dias de antecedência, em Diário Oficial dos Municípios e Consórcios, a data da mesma através de edital onde deve 
constar dia, hora e local e prazo máximo para apresentação das chapas concorrentes, se houver. 
  
Art. 24 - A eleição será realizada em voto aberto, individual e intransferível na sede do CONIAPE, através de cédula própria onde constem as chapas completas. 
  
Art. 26 - O prazo para impugnação de qualquer candidatura, só poderá ocorrer até 24 (vinte e quatro) horas, após o registro das chapas naSecretaria Executiva do CONIAPE. 

  
CAPÍTULO VII  

  
IX – Rateios Tributários Voluntários retidos pelo Consórcio, provenientes da tributação do IMPOSTO SOB SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA e do IMPOSTO DE RENDA PESSOA 
FISICA E JURIDICA, recolhidas quando da emissão de documentos fiscais de arrecadação ou quitação de receitas, ocorridos em quaisquer muncípio-membro, quando o CONSÓRCIO for 
tomadora dos serviços, contemplando-se os princípios da imunidade tributária entre os entes públicos e do compartilhamento Consorcial (art. 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal n.º 
11.107/2005 e art. 3º, III, do decreto Federal n.º 6.107/2007). 
§ 1º - Os municípios-membros CONSORCIADOS, farão constar na LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, o presente inciso que fara parte integrante do artigo 28 do ESTATUTO SOCIAL; 
§ 2º - Em cumprimento ao §4º, do art. 8º da Lei n.º 11.107/2005, o CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE 
encaminhará, ao final do exercício, para cada Município – membro o relatório com a consolidação das receitas arrecadas do paragrafo anterior para serem consolidadas na prestação de contas 
do Município Consorciado. 
  

CAPÍTULO IX  
Art. 31 - A atual Diretoria Executiva eleita terá mandato de 02 anos, perdurando até a primeira segunda feira de fevereiro do exercício em que se encerrar.  
  
Objetivo 6:Apresentação do Programa de Estágio Universitário, conforme reunião com o Diretor Multicampi da UPE – Universidade de Pernambuco, Dr. Clovis Gomes da Silva Júnior. 
Total de Municípios Consorciados: (14) 
Total de Municípios Presentes na Reunião Ordinária: (9) 

Prefeitos Presentes 1 – José Evilásio de Araújo – Taquaritinga do Norte 
  
2 – Túlio José Vieira Duda - Surubim 
  
3 – José da Silva Neves Filho – São Caetano 
  
4 – Alex Robervan – Santa Maria do Cambucá 
  
5 – Odon Ferreira - Toritama 
  
6 – José Edson de Souza – Brejo da Madre de Deus 
  
7 – Cleber José de Aguiar da SilvaOrobó 
  
8 – Lúís Severino da Silva – Frei Miguelinho 
  
9 – Mário Mota Limeira Filho – Riacho das Almas 
  
10 – 
  
11 – 
  
12 – 
  
13 – 
  
14 – 
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Prefeitos Convidados   
Objetivo 1: Apresentação de breve exposição do NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – NIS, através da exibição de sucinto relatório do referido núcleo. 

  
• MUNICÍPIOS COM ADESÃO EM 2014; 
• MUNICÍPIOS COM ADESÃO PREVISTA PARA 2015; 
• CREDENCIAMENTOS DE NOVAS EMPRESAS/INSTITUTOS EM 2014; 
• QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE JULHO À NOVEMBRO DE 2014; 
• APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA TABELA PROPRIA DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES 
DIAGNOSTICOS NIS/CONIAPE; 
• NOVOS CONTRATOS DE PROGRAMA PARA 2015; e 
• AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2015. 

Objetivo 2: Apresentação de breve exposição do NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE Saneamento básico – NISB, através da exibição de sucinto relatório do referido núcleo. 
  
• Acompanhamento das fases de elaboração do PGIRS pelo IDEST; 
• Dificuldades encontradas no desempenho das atividades realizadas pelo IDEST; 
• Situação financeira dos municípios consorciados; e 
• Ações a serem implementadas. 

Objetivo 3: Apresentação e aprovação da Resolução CONIAPE 12/2014. 
VOTAÇÃO SIM ( 9 ) 

NÃO ( ) 
Objetivo 4: Inauguração do NIEE - Núcleo Intermunicipal de Energia Elétrica do CONIAPE. 

• Apresentação dos integrantes do Núcleo Intermunicipal de Energia Elétrica; 
• Definição dos objetivos do núcleo; 
• Exibição das atividades a serem desenvolvidas pelo núcleo. 

Objetivo 5: Alteração no Estatuto Social do CONIAPE. 
Art. 9º - São órgãos do CONIAPE: 
Assembleia Geral; 
Diretoria Executiva; 
Conselho Fiscal; 
Secretaria Executiva; 
Núcleos Intermunicipais de Gestão; 
Coordenadoria Jurídica 
§ 7º - A SECRETARIA EXECUTIVA será exercida por pessoa de reconhecida e comprovada capacidade, probidade, integridade, dignidade, respeitabilidade, livremente indicada pelo 
Presidente e referendada pela Assembleia Geral, por pelo menos 2/3 dos membros da Assembleia Geral. A Secretaria Executivaé o setor de articulação, integração e execução das ações 
propostas. 
  
§ 8º - O SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) deverá se comprometer que ao deixar a função, não se filiará a nenhum partido político por um período de quatro anos em qualquer dos 
municípios consorciados ao CONIAPE. 

CAPITULO V  
  

Art. 22 - Para realizar a eleição, o Presidente deverá publicar com 10(dez) dias de antecedência, em Diário Oficial dos Municípios e Consórcios, a data da mesma através de edital onde deve 
constar dia, hora e local e prazo máximo para apresentação das chapas concorrentes, se houver. 
  
Art. 24 - A eleição será realizada em voto aberto, individual e intransferível na sede do CONIAPE, através de cédula própria onde constem as chapas completas. 
  
Art. 26 - O prazo para impugnação de qualquer candidatura, só poderá ocorrer até 24 (vinte e quatro) horas, após o registro das chapas naSecretaria Executiva do CONIAPE. 

  
CAPÍTULO VII  

  
IX – Rateios Tributários Voluntários retidos pelo Consórcio, provenientes da tributação do IMPOSTO SOB SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA e do IMPOSTO DE RENDA PESSOA 
FISICA E JURIDICA, recolhidas quando da emissão de documentos fiscais de arrecadação ou quitação de receitas, ocorridos em quaisquer muncípio-membro, quando o CONSÓRCIO for 
tomadora dos serviços, contemplando-se os princípios da imunidade tributária entre os entes públicos e do compartilhamento Consorcial (art. 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal n.º 
11.107/2005 e art. 3º, III, do decreto Federal n.º 6.107/2007). 
§ 1º - Os municípios-membros CONSORCIADOS, farão constar na LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, o presente inciso que fara parte integrante do artigo 28 do ESTATUTO SOCIAL; 
§ 2º - Em cumprimento ao §4º, do art. 8º da Lei n.º 11.107/2005, o CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE 
encaminhará, ao final do exercício, para cada Município – membro o relatório com a consolidação das receitas arrecadas do paragrafo anterior para serem consolidadas na prestação de contas 
do Município Consorciado. 

  
CAPÍTULO IX  

  
Art. 31 - A atual Diretoria Executiva eleita terá mandato de 02 anos, perdurando até a primeira segunda feira de fevereiro do exercício em que se encerrar.  

VOTAÇÃO SIM ( 9) 
NÃO ( ) 

Objetivo 6: Apresentação do Programa de Estágio Universitário, conforme reunião com o Diretor Multicampi da UPE – Universidade de Pernambuco, Dr. Clovis Gomes da Silva Júnior. 

  
Aos treze dias do mêsde janeiro de 2015, as 16:20h, na Sede do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras, localizado 
na Rua Doutor Aubiego Tavares Prestelo,60 Indianópolis, na cidade de Caruaru, inicia-se a 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, com a presença dos 
Excelentíssimos Senhores Prefeitos José Evilásio de Araújo (Taquaritinga do Norte), Sr. Túlio José Viera Duda (Surubim), Sr. José da Silva Neves 
Filho (São Caetano, Sr. Alex Robervan (Santa Maria do Cambucá Sr. Luíz Severino da Silva (Frei Miguelinho), Sr. Odon Ferreira (Toritama), Sr. 
José Edson Souza (Brejo da Madre de Deus), Sr. Mário Mota Limeira Filho (Riacho das Almas),Sr. Cleber José de Aguiar da Silva (Orobó), os 
seguintes convidados, Dr. Laércio Queiroz (Consultor em Consócios Públicos), Advogados Dr. Leonardo Saraiva, Dr. André Pitt, os representantes 
dos Prefeitos, Sr. Josivaldo Santana (Secretário de João Alfredo), Sr. João Lázaro (Secretário de Riacho das Almas), Sra. Rejane e Patrícia e o Sr. 
Izaldo (Secretários de Casinhas), Sra. Rejane Maria (FUNASA). A reunião iniciou com a Secretária Executiva do CONIAPE, Dra. Edjane Monteiro 
que deu as boas vindas a todos os presentes, e convidou o Exmo Sr. Prefeito e Presidente do CONIAPE José Evilásio, Sr. Túlio Vieira – Vice 
Presidente do CONIAPE, Dr. José da Silva Neves - Prefeito de São Caetano, Dr. Laércio Queiroz -Consultor em Consócios Públicos, para formação 
da mesa de honra. Em seguida o Presidente do CONIAPE, Sr. José Evilásio declarou aberta a Reunião Ordinária, dando assim as boas-vindas.Dr. 
Laércio reforçou a participação efetiva dos prefeitos e assessores das Prefeituras, enfatizando os resultados positivos das ações em conjunto. A Sra. 
Rejane Maria da FUNASA parabenizou as ações do NIS, e incentivou as atividades do Consórcio. Posteriormente Dra. Edjane Monteiro fez 
apresentação sobre do Programa de Estágio Universitário, conforme reunião com o Diretor Multicampi da UPE – Universidade de Pernambuco, Dr. 
Clovis Gomes da Silva Júnior. apresentou também uma breve exposição das atividades do NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, abordando a 
quantidade de procedimentos realizados nos municípios de Julho à Dezembro-2014, ações a serem desenvolvidas em 2015, entre elas o Convênio 
com a UPE para ofertar aos municípios profissionais estagiários de saúde, encontro Regional de Secretários Municipais de Saúde, fechando o tema 
ficou definido Reunião Interna com os Prefeitos, Secretários Municipais de Saúde, a empresa contratada e contadores no dia 19 de janeiro de 2015, 
para aperfeiçoar o entendimento dos procedimentos realizados nos municípios. Prosseguindo Cláudio Filho Superintendente NÚCLEO 
INTERMUNICIPAL DE Saneamento básico – NISB, apresentou uma breve exposição das atividades do Núcleo, bem como a pendencia da situação 
financeira, ora atrasada prolongou o prazo de entrega do PGIRS, deste feito foi aprovado em Reunião que o valor atrasado devido ao IDEST será 
dividido em duas parcelas, sendo a primeira em 10 de fevereiro e outra em 10 de março de 2015. Prosseguindo Sr. Felipe do IDEST apresentou 
acerca do andamento da elaboração do PGIRS, da entrega do diagnóstico técnico, do Projeto Meu Mundo Mais Verde, das fases Formalização do 
Convênio e Diagnóstico cumpridas, e Elaboração do Plano e Apresentação ainda pendente. Dando continuidade o Sr. Joselmo – Engenheiro Elétrico 
fez uma apresentação acerca do NIEE - Núcleo Intermunicipal de Energia Elétrica, abordando suas atribuições, sendo elas a administração e controle 
do ativo técnico de iluminação pública, Elaboração de projetos de expansão da iluminação, Programação e controle da manutenção de IP, 
Contratação e administração dos serviços, próprios e/ou terceirizados, Acompanhamento e fiscalização dos contratos de terceirização das atividades 
referentes à operação e manutenção do sistema de IP, Promover a aquisição, através de licitação, de materiais e acessórios para realização das 
atividades de expansão, Promover a aquisição de veículos para acompanhamento das atividades, Promover a contratação ou cessão, por parte dos 
municípios, de mão de obra técnica para o desenvolvimento das atividades, Prestar orientação aos secretários com referencia à solicitação de 



Pernambuco , 15 de Janeiro de 2015   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco   •    ANO VI | Nº 1248 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              www.diariomunicipal.com.br/amupe                                                                                 30 
 

ligações provisórias para iluminação, Promover campanhas de combate ao desperdício de energia elétrica,Promover a eficiência energética nos 
prédios públicos municipais dos consorciados. Seguindo foi para deliberação a Resolução nº 12 de 2014, acerca do Programa Consorcial de Gestão 
em Iluminação Pública ora aprovado com oito votos dos prefeitos. Seguindo a alteração do Estatuto seguiu aprovado também com oito votos. O 
Presidente José Evilásio finalizou a 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, fazendo os agradecimentos. Por fim, após ler esta ata e julgar de conforme, segue 
assinada por mim, Deyze Barbosa Silva – Secretária de Gabinete da Prefeitura de Taquaritinga do Norte e colaboradora do CONIAPE, e demais 
prefeitos e assessores presentes. 

Publicado por: 
Deyze Barbosa Silva 

Código Identificador:65E8FC5C 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE IGUARACY  

 
GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL 021 – 18ª CONVOCAÇÃO 
 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 
   
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUARACY , no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Capítulo VIII-1 do Edital 
001/2011, de 24 de janeiro de 2011, conforme Decreto de Homologação nº 020/2011, prorrogado pelo Decreto nº 014/2013, de 19/09/2013, 
CONVOCA IMEDIATAMENTE  os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas para o Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura 
Municipal de Iguaracy-PE, NOMEADOS conforme especificado individualmente no QUADRO ABAIXO , para comparecerem na Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Iguaracy, na Praça Antônio Rabelo, 02, Centro, Iguaracy, com a finalidade de tomarem posse nos cargos 
para os quais foram aprovados no concurso, devendo no ato da posse apresentarem os documentos e comprovantes exigidos para provimento do 
cargo efetivo, quais sejam: RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de residência, exame médico-pericial a ser feito em Unidade de Saúde Pública, 
comprovando aptidão física e mental, declaração de não acumulação de cargos, certidão negativa de antecedentes criminais, título eleitoral, 
acompanhado do comprovante de quitação, certificado de reservista, CTPS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de 
escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH (para o cargo de motorista), devendo todas as cópias serem autenticadas em cartório, 
no período de 14 de janeiro de 2015 a 13 de fevereiro de 2015, no horário das 8h às 12h, para serem empossados. O candidato não comparecendo 
no período estipulado para tomar posse, terá revogada a respectiva nomeação, com perda da vaga. 
  

CARGO INSC. NOME DO CANDIDATO  PORT. MAT  E.SOC ESP. PRÁTICA  TOTAL  

Auxiliar de Enfermagem 00860 DIVIANE BATISTA MARQUES 30,00 - - 49,00 - 79,00 

Motorista 01584 NELSON INACIO DA SILVA JUNIOR 24,00 - - 52,50   76,50 

Guarda Municipal 00124 EDALBERTO TORRES RAFAEL 32,00 30,00 27,00 - - 89,00 

  
Iguaracy-PE, 13 de janeiro de 2015. 
  
SHIRLEY COELHO DE FREITAS GODÊ 
Secretária de Administração 
  
FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Shirley Coelho de Freitas Godê 

Código Identificador:AE062922 
 

 


