DECRETO MUNICIPAL Nº 076
/2020 – Dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo corona vírus
(COVID-19) no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº 076 /2020.

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
corona vírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º – Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e
indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo corona
vírus (COVID-19), as medidas determinadas neste Decreto.
Art. 2º – Ficam suspensos, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir da data deste
Decreto:
I – o atendimento presencial do público externo nas repartições e secretarias do
município, com exceção da rede pública de saúde, das unidades básicas de saúde

e das unidades de pronto atendimento. No que concerne as unidades básicas de
saúde poderão ter os seus atendimentos reduzidos de acordo com a
discricionariedade do gestor de cada unidade.
II – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e
indireta que impliquem a aglomeração de 100 (cem) ou mais pessoas;
III – a participação, a serviço, de servidores ou de empregados públicos em
eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais.
IV – as aulas da rede pública municipal de ensino.
1º – Enquanto durar o estado de alerta em razão da situação
epidemiológica do novo corona vírus (COVID 19) as atividades das
repartições públicas municipais ficam operando com horário reduzido das
07hs às 12hs, apenas expediente interno.
2º – Eventuais exceções ao disposto nos incisos II e III deste artigo
deverão ser autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º – Os servidores e os empregados públicos que estiverem fora do território
do Município e do Estado do Rio Grande do Norte na data de publicação deste
Decreto ou durante sua vigência deverão, antes de retornarem às atividades,
informar à chefia imediata as localidades por onde tenham estado, apresentando
os documentos comprobatórios da viagem.
Parágrafo único. A obrigação de comunicação de que trata o caput também se
aplica aos servidores e aos empregados públicos que possuem contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado de contaminação pelo novo corona vírus
(COVID 19).
Art. 4º – Aos servidores e aos empregados públicos que tenham regressado, nos
últimos 14 (quatorze) dias contados da publicação deste Decreto ou que venham a
regressar durante sua vigência, de localidades em que há transmissão
comunitária do novo corona vírus (COVID 19), conforme boletim epidemiológico
da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), bem como aqueles que
tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser
aplicadas as seguintes medidas:

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo novo corona
vírus (COVID-19) deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua
remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme
determinação médica;
II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo novo
corona vírus (COVID-19) deverão desempenhar, em domicílio, em regime
excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno
ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata, respeitadas as
atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.
1º – O desempenho das atividades do servidor ou do empregado público a
que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o inciso II deste
artigo dependerá do cumprimento das metas e dos níveis de
produtividade estabelecidos pelo Secretário da Pasta ou pelo Dirigente
Máximo da Entidade.
2º – Na hipótese do inciso II deste artigo, caso seja imprescindível a
execução presencial das atribuições do cargo ou do emprego, haverá a
dispensa da prestação de serviço, que será objeto de posterior
compensação de jornada.
3º – Exaurido o período de quarentena, o retorno ao serviço dependerá de
avaliação médica prévia que ateste a aptidão ao trabalho.
4º – A avaliação médica que trata o § 3º poderá ser realizada pela Junta
Médica do Município ou por profissional da rede pública ou privada de
saúde.
Art. 5º – O disposto nos arts. 3º e 4º deste Decreto se estende, no que couber, a
todo e qualquer agente público, remunerado ou não, que mantenha ou não
vínculo com a administração pública Municipal, bem como membro de colegiado,
estagiário ou empregado de prestadoras de serviço, ficando vedada a participação
em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição
pública.
Art. 6º – Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as
empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em
caso de omissão:

I – adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações
constantes no art. 5º deste Decreto;
II – conscientizem seus funcionários quanto aos riscos de contaminação pelo novo
corona vírus (COVID-19) e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos
sintomas.
Art. 7º – Enquanto durar o estado de pandemia pelo novo corona vírus
(COVID-19), ficam os Secretários Municipais e os Dirigentes Máximo de Entidade
autorizados a liberarem os servidores e os empregados públicos para execução de
suas atividades na modalidade de teletrabalho, resguardando-se que o número de
pessoas em atividade presencial seja suficiente para a adequada prestação do
serviço público.
Parágrafo único. Será priorizada a tramitação dos processos de teletrabalho de
servidores e empregados públicos que:
I – forem portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente
comprovadas por atestado médico;
II – estiverem gestantes;
III – tiverem filho menor de 1 (um) ano;
IV – forem maiores de 60 (sessenta) anos.
Art. 8º – De acordo com a situação epidemiológica do novo corona vírus (COVID
19) no contexto mundial e nacional fica facultada a suspensão de férias e licenças
de servidores e empregados públicos de setores estratégicos para o
enfrentamento da pandemia.
Art. 9º – O decreto poderá ser renovado a qualquer momento de acordo com as
necessidades e orientações a respeito da proteção à saúde pública.
Art. 10º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Senador Elói de Souza/RN, 17 de março de 2020.

Grimalde Ferreira Lins
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 001/2020 – SME –
Define o Documento Curricular da
Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Rio Grande do
Norte como referência para o
processo de atualização da
Proposta Curricular Municipal e
dos Projetos Políticos Pedagógicos
em toda a Rede de Educação do
Município de Senador Elói de
Souza-RN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PORTARIA Nº 001/2020 – SME / SENADOR ELOI DESOUZA/RN

Define o Documento Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do
Rio Grande do Norte como referência para o processo de atualização da Proposta
Curricular Municipal e dos Projetos Políticos Pedagógicos em toda a Rede de
Educação do Município de Senador Elói de Souza-RN

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DE
SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN no uso das suas atribuições legais legais que lhe
confere os termos da Lei orgânica Municipal e pela Constituição da Republica
Federativa do Brasil.

CONSIDERANDO a Base Nacional Comum Curricular – BNCC homologada em 20
de dezembro de 2017.

CONSIDERANDO o regime de colaboração Rede Estadual de Educação/UNDIMERN/UNCME-RN na elaboração do Documento Curricular da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental do Rio Grande do Norte estabelecido em 30 de outubro
de 2018.

CONSIDERANDO a Portaria nº 1770/2018-SEEC/GS que homologa o Parecer nº
102/2018 do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte.

CONSIDERANDO O Documento Curricular da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Rio Grande do Norte homologado em 03 de dezembro de 2018

Fica homologado, em seu inteiro teor, o Parecer nº 102/2018-CEE/RN em anexo,
que dispõe sobre o Documento Curricular da Educação, bem como o Parecer nº
001/2018 UNCME/RN

R E S O L V E:

Art. 1º Fica homologado, em seu inteiro teor, o Parecer nº 001/2020CME/Municipio de Senador Elói de Souza/RN em anexo, que dispõe sobre o
Documento Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Rio
Grande do Norte.

Art. 2º Fica definido, em seu inteiro teor, o Documento Curricular da Educação do
Rio Grande do Norte como documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos da rede municipal devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

Parágrafo único – O Documento Curricular da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental do Rio Grande do Norte referenciado no caput deste artigo é
destinado, finalisticamente, a orientar o processo de atualização da Proposta
Curricular Municipal e dos Projetos Políticos Pedagógicos em toda a Rede de
Educação do Município de Senador Eloi de Souza -RN.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
16 de Março de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Senador Elói de Souza, 16 de Março de 2020.

Adelson Alexandre Pontes
Secretário Municipal de educação, cultura e desporto

PARECER 001/2020 – Parecer
Orientador – Etapas de Educação
Infantil e Ensino Fundamental de
acordo com a Base Nacional
Comum Curricular – BNCC para
orientar a sua implementação, no
âmbito do município de Senador
Elói de Souza – RN, em Regime de
Colaboração com o Sistema
Estadual de Ensino.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PARECER 001/2020
CME –SM ANEXO
Interessado: Conselho Municipal de Educação-SM
Assunto: Parecer Orientador – Etapas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC para
orientar a sua implementação, no âmbito do município de Senador Elói de Souza –
RN, em Regime de Colaboração com o Sistema Estadual de Ensino.
Comissão de Trabalho: Fernanda Bernardo Pereira da Silva; Maria Luiz de
Morais; Maria do Socorro Pinheiro Araújo da Silva; José Vitoriano Neto; Maria de
Fatima Augusto da Silva;
I – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Considerando o que prevê a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 210, que
se estabelecessem “conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a
assegurar a Formação Básica Comum […]”. Apesar de não se tratar em nenhum
momento de currículo, apresenta- se uma ideia de “unidade”. Assim, podemos
concluir que a implantação de um documento que aponta para conhecimentos
comuns a todos os estudantes, ou seja, uma proposta de uma Base Nacional
Comum Curricular não é novidade no contexto educacional.
Considerando que esse conceito de Base é tratado na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB Nº 9394/1996 que preconiza no artigo 26 que os
currículos da Educação Básica devem abranger os estudos de conteúdos
curriculares das diferentes áreas de conhecimentos levando em consideração as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, nomeado de base
nacional comum, ou seja respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais. E ainda, o artigo 27 indica que no procedimento de ensino dos
conteúdos
sejam acrescidos valores e atitudes quando determina que “a difusão de valores
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito
ao bem comum e à ordem democrática”. Essa orientação é observada em todas as

normas que seguem posteriormente.
Considerando que no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014 e no Plano Estadual de Educação, aprovado pela Lei nº
10.049, de 27 de janeiro de 2016, os quais preconizam que os conteúdos da Base
Nacional Comum Curricular se apresentam como estratégias de concretização de
metas de qualidade da educação brasileira.
Considerando que a Base Nacional Comum Curricular —- BNCC é referência
nacional para os Sistemas de Ensino construírem e revisarem seus currículos e
propostas pedagógicas;
Considerando o que dispõe o parágrafo único do Art. 1º da Resolução CNE/CP nº
02 de 22/12/2017, em que os Sistemas de Ensino, entre outros, deverão avançar
na construção de formas de organização que julgarem necessárias, à luz da
BNCC;
Considerando que os Currículos Escolares de Educação Básica devem adotar a
BNCC como referência e incluir parte diversificada, de forma integrada;
Considerando o ano de 2019 para que se efetive a adequação das Propostas
Pedagógicas e das Matrizes de Referências de Avaliação e Exames, além de que,
no prazo fixado, prevê-se organização de cursos e programas de formação inicial
e continuada de Professores, ação essa que deverão ser desenvolvidas com e
entre os sistemas de ensino.
Senador Elói de Souza, 16 de Março de 2020.
Adelson Alexandre Pontes
Secretário Municipal de educação, cultura e desporto

PORTARIA Nº 13/2020 – Nomeia o

Srº LAERCIO HORTÊNCIO DA
COSTA, para exercer o cargo de
Provimento em Comissão de
SECRETÁRIO
ADJUNTO
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 13/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o Srº LAERCIO HORTÊNCIO DA COSTA, inscrito no CPF/MF
número 012.611.794-20, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICÍPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir
desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 13 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 12/2020 – Nomeia a
Sr. DANIELY MAURICIO DE
OLIVEIRA, para exercer o cargo de
Provimento em Comissão de
SECRETÁRIO
–
ADJUNTO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
TRABALHO
E
HABITAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 12/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sr. DANIELY MAURICIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF
número 010.450.174-00, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de
SECRETÁRIO – ADJUNTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, desta Prefeitura Municipal de Senador Eloi de
Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 13 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11/2020 – Nomeia a
Sra MARLENE FERREIRA CHAGAS
SILVA, para exercer o cargo de
Provimento em Comissão de
SECRETÁRIO
–
ADJUNTO
MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 11/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Sra MARLENE FERREIRA CHAGAS SILVA, inscrita no
CPF/MF número 188.210.574-53, para exercer o cargo de Provimento em
Comissão de SECRETÁRIO – ADJUNTO MUNICÍPAL DE SAÚDE, desta
Prefeitura Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 13 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10/2020 – Nomeia o
Sr.
SEVERINO
DA
SILVA

NETO, para exercer o cargo de
Provimento em Comissão de
SECRETARIO MUNICIPAL DE
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 10/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o Sr. SEVERINO DA SILVA NETO, inscrito no CPF/MF número
010.406.314-95, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de
SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, desta Prefeitura
Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 13 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 09/2020 – Nomeia a
Srª. ZORAIDE FERNANDES DE
ARAUJO, para exercer o cargo de
Provimento em Comissão de
SECRETARIA
ADJUNTA
MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 09/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Srª. ZORAIDE FERNANDES DE ARAUJO, inscrito no
CPF/MF Nº 498.445.554-34, para exercer o cargo de Provimento em Comissão
de SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, desta Prefeitura
Municipal de Senador Eloi de Souza-RN, a partir desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 13 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 08/2020 – DISPÕE
SOBRE CESSÃO DE PESSOAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 08/2020
EMENTA: DISPÕE SOBRE CESSÃO DE PESSOAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do que prevê
a Lei Orgânica do Município e Constituição Federal, Resolve:
Ceder pessoal.
Art. 1º – Em face da criação do Instituto de Previdência Própria do Município de
Senador Elói de Souza – SOUZAPREV, assim como visando otimizar as ações de
trabalho do instituto previdenciário, o Poder Executivo Municipal, resolver ceder,
para desempenhar as atividades funcionais no SOUZAPREV, os seguintes

servidores efetivos municipais:
1. Fica cedido para desenvolver as atividades funcionais no Instituto de
Previdência Própria do Município o Servidor Euclides Teixeira Neto,
servidor público efetivo ocupante do cargo de professor, lotado na
Secretaria Municipal de Educação com matricula nº 090166-000.
2. Fica cedido para desenvolver as atividades funcionais no Instituto de
Previdência Própria do Município o Servidor Claudio Marcio Pessoa,
servidor público efetivo ocupante do cargo de professor, lotado na
Secretaria Municipal de Educação com matricula nº 0900159-8.
Art. 2º – A referida seção de pessoal será pelo período de 02 (dois) anos, podendo
ser renovada ou revogada a qualquer tempo, conforme discricionariedade da
Administração Pública Municipal.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos a 24 de dezembro de 2019, observadas as disposições em contrário.

Senador Elói de Souza-RN, 10 de janeiro de 2020.

Grimalde Ferreira Lins
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 07/2020 – Nomeia o
Sr. KERGINALDO MEDEIROS DE
ARAUJO JUNIOR, para exercer o

cargo de Provimento em Comissão
de SECRETARIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 07/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os termos da
Lei Orgânica Municipal e pela Constituição da República Federativa do Brasil.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o Sr. KERGINALDO MEDEIROS DE ARAUJO
JUNIOR, inscrito no CPF/MF número 043.859.224-70, para exercer o cargo de
Provimento

em

Comissão

de

SECRETARIO

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO, desta Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza-RN, a
partir desta data.
Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a
02 de Janeiro 2020.
Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.

Senador Elói de Souza-RN, 08 de Janeiro de 2020.

GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal

