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MATÉRIAS DESTA EDIÇÃO

GABINETE DA PREFEITA
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO PARA PREVENIR O CONTÁGIO
DE NOVO CORONAVIRUS, O COVID-19, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 020/2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento para
prevenir o contágio de novo coronavirus, o Covid19, e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS,
no uso das atribuições que lhe conferem o a Lei Orgânica do
município,
Considerando a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, sobre a qual dispõe a Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando a taxa de avanço do contágio do novo
coronavírus – COVID-19, o que é agravado pelo contato e
aglomeração de pessoas em espaços abertos e fechados;
Considerando a imediata e necessária adoção de medidas
preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia em
questão, a fim de proteger de forma adequada a saúde e a
vida da população Tenenteananiensse;
Considerando a confirmação da presença do novo
coronavírus no nosso Estado;
Considerando o Decreto Normativo no 29.512, de 13 de
março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)
no âmbito do Poder Executivo Estadual e o Decreto
Normativo nº 29.513, de 13 de março de 2020, que
regulamenta, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Considerando as disposições dos Decretos Municipais 017,
de 17 de março de 2020, 18 e 19 de 19 de março de 2020,
respectivamente;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de preven-ção, controle e contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença,

Considerando a situação de emergência de saúde pública de
importância interna-cional, sobre a qual dispõe a Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando a taxa de avanço do contágio do novo
coronavírus (COVID-19), o que é agravado pela aglomeração
de pessoas em espaços abertos e fechados;
Considerando que o Município reveste-se de poderes e de
força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponde à
responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especificamente, para garantir a normal execução do Serviço
Publico e o bem-estar aos munícipes,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito do Município de Tenente
Ananias, pelo prazo de quinze dias: I - eventos, de qualquer
natureza, que exijam licença do Poder Público, com público
superior a cinquenta pessoas;
§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do
Município de Tenente Ananias, que deverá ser compreendida
como recesso/férias escolares do mês de dezembro e terá
início a partir do dia 02 de março de 2020, nos termos deste
Decreto.
§ 2º O recesso/férias escolares terá duração máxima de 30
dias corridos, independente do quantitativo de dias de recesso
constante no calendário escolar da unidade de ensino.
Podendo ser prorrogado, dependendo das orientações
emitidas pelos órgãos de saúde
§ 3º Ficam suspensas as atividade de transporte escolar
publico rural e também de universitários para cidades
circunvizinhas.
§ 4º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Estado de
Educação após o retorno das aulas.
Art. 3º Ficam suspensas, também por 30 dias, as atividades
no Ginásio Poliesportivo Vicente Jacome da Costa, quadras
de esportes municipais (Vila Mata e Projeto Crescer), no
Estádio Wilson da Rocha Formiga e no Mercado Publico.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Tenente Ananias.
Tenente Ananias/RN, 01 de abril de 2020
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME
Prefeita Municipal

GABINETE DA PREFEITA
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
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Portaria no030/2020.
A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o;
do inciso I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei
Orgânica Municipal;
Considerando a proposição do(a) servidor(a) FRANCISCA
BATISTA OLIVEIRA - Matrícula 107;
Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI,
da Lei Municipal 068/2001, em seus “Art”s. de 106 a 112 –
Da Licença Prêmio”, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Municipal;
Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de
9 de março de 2020;
Considerando o teor da Comunicação Interna de
no 008/2020, do(a) Ilmo(a). Secretário Municipal de
Educação, responsável pela pasta de lotação do servidor(a);
Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio
requerido pelo(a) servidor(a) FRANCISCA BATISTA
OLIVEIRA, implica em substituição;
Considerando que o Município reveste-se de poderes e de
força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder
à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especificamente, para garantir a normal execução do Serviço
Público, o bem-estar dos cidadãos e prover as ações básicas
de Educação;
Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que
a administração pode praticar com certa liberdade de escolha,
nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo
de realização, sua oportunidade e sua conveniência
administrativas;
Considerando que nessas situações, a administração, dentre
as possibilidades de atuação juridicamente legítimas,
determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o
interesse público e que o Poder Judiciário não pode substituir
a administração nesse juízo de valor, por tratar-se de um juízo
de mérito administrativo;
Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
Administração,
R E S O L V E:
Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) FRANCISCA BATISTA
OLIVEIRA - Matrícula no 107, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, sua Licença Prêmio, regulamentar.
Art. 2oA Licença Prêmio concedida, corresponde ao período
de aquisição de 01/01/1999 a 01/01/2009, com o período de
gozo de 01/04/2020 a 01/10/2020, devendo retornar as suas
atividades funcionais em 02/10/2020.
Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
assentamentos correspondentes.
Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a
publicação da presente Portaria.

Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN, Gabinete da
Prefeita, em 01 de Abril de 2020.
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal
GABINETE DA PREFEITA
CONCESSÃO LICENÇA PRÊMIO

Portaria no027/2020.
APrefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o;
do inciso I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei
Orgânica Municipal;
Considerando a proposição do(a) servidor(a) MARIA
ANUNCIADA MONTE - Matrícula 189;
Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI,
da Lei Municipal 068/2001, em seus “Art”s. de 106 a 112 –
Da Licença Prêmio”, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Municipal;
Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de
9 de março de 2020;
Considerando o teor da Comunicação Interna de
no 005/2020, do(a) Ilmo(a). Secretário Municipal de
Educação, responsável pela pasta de lotação doservidor(a);
Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio
requerido pelo(a) servidor(a) MARIA ANUNCIADA
MONTE, implica em substituição;
Considerando que o Município reveste-se de poderes e de
força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder
à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especificamente, para garantir a normal execução do Serviço
Público, o bem-estar dos cidadãos e prover as ações básicas
de Educação;
Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que
a administração pode praticar com certa liberdade de escolha,
nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo
de realização, sua oportunidade e sua conveniência
administrativas;
Considerando que nessas situações, a administração, dentre
as possibilidades de atuação juridicamente legítimas,
determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o
interesse público e que o Poder Judiciário não pode substituir
a administração nesse juízo de valor, por tratar-se de um juízo
de mérito administrativo;
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Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
Administração,
R E S O L V E:
Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) MARIA ANUNCIADA
MONTE - Matrícula no 189, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, sua Licença Prêmio, regulamentar.
Art. 2oA Licença Prêmio concedida, corresponde ao período
de aquisição de 01/01/2015 a 31/12/2019, com o período de
gozo de 01/04/2020 a 01/07/2020, devendo retornar as suas
atividades funcionais em 02/07/2020.
Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
assentamentos correspondentes.
Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a
publicação da presente Portaria.
Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

Considerando que o Município reveste-se de poderes e de
força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder
à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e
especificamente, para garantir a normal execução do Serviço
Público, o bem-estar dos cidadãos e prover as ações básicas
de Educação;
Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que
a administração pode praticar com certa liberdade de escolha,
nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo
de realização, sua oportunidade e sua conveniência
administrativas;
Considerando que nessas situações, a administração, dentre
as possibilidades de atuação juridicamente legítimas,
determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o
interesse público e que o Poder Judiciário não pode substituir
a administração nesse juízo de valor, por tratar-se de um juízo
de mérito administrativo;
Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
Administração,

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
R E S O L V E:
Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN,
Gabinete da Prefeita, em 01 de Abril de 2020.
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal

GABINETE DA PREFEITA
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO

Portaria no032/2020.
A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o;
do inciso I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei
Orgânica Municipal;
Considerando a proposição do(a) servidor(a) VERACI
FERREIRA SARMENTO - Matrícula 177;
Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI,
da Lei Municipal 068/2001, em seus “Art”s. de 106 a 112 –
Da Licença Prêmio”, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Municipal;
Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de
9 de março de 2020;
Considerando o teor da Comunicação Interna de
no 010/2020, do(a) Ilmo(a). Secretário Municipal de
Educação, responsável pela pasta de lotação do servidor(a);
Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio
requerido pelo(a) servidor(a) VERACI FERREIRA
SARMENTO, implica em substituição;

Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) VERACI FERREIRA
SARMENTO - Matrícula no 177, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, sua Licença Prêmio, regulamentar.
Art. 2oA Licença Prêmio concedida, corresponde ao período
de aquisição de 08/05/2009 a 08/05/2019, com o período de
gozo de 01/04/2020 a 01/10/2020, devendo retornar as suas
atividades funcionais em 02/10/2020.
Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
assentamentos correspondentes.
Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a
publicação da presente Portaria.
Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN, Gabinete da
Prefeita, em 01 de Abril de 2020.
LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Municipal
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