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ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA  

FRANCISCA EDNA DE LEMOS 

 

SEÇÃO 1 

PODER EXECUTIVO 

 

DECRETO N.º 175/2022 

DECRETO PONTO FACULTATIVO, NO 

AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 

EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DAS 

COMEMERAÇÕES ALUSIVIAS AO DIA DO 

SERVIDOR PÚBLICO.  

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO, 

estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 

atribuições que lhes são conferidas por Lei, e ainda. 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte, expediu Decreto nº 32.056/2022, o 

qual transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor 

Público. 

CONSIDERANDO finalmente, o poder-dever 

atribuído aos gestores públicos, na adoção de medidas 

necessárias ao pleno funcionamento da máquina estatal 

municipal,  

  

DECRETA:  

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 14 de 

novembro do ano corrente, no âmbito de toda 

administração publica municipal, em virtude da 

transferência das comemorações alusivas ao dia do 

servidor público.  

Art. 2º Excetuam-se os órgãos e entidade de prestação 

de serviços essenciais, cabendo aos seus dirigentes a 

preservação e o funcionamento dos referidos serviços 

afetos às respectivas áreas de competência. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Pedro Velho/RN, 11 de novembro de 2022. 

 

Francisca Edna de Lemos 

Prefeita Municipal 

 

 

DECRETO Nº 174/2022, DE 11 DE NOVEMBRO 

DE 2022 

 

Determina a instauração de Tomada de Contas Especial 

e cria comissão para análise e elaboração de parecer a 

ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e 

FNDE. 

 

A Senhora FRANCISCA EDNA DE LEMOS, Prefeita, 

interina do Município de Pedro Velho, localizado no 

estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 

Município: CONSIDERANDO: 

I – Que a atual administração herdou 

um cenário caótico, marcado por 

pendências de ordem administrativa 

e financeira como falta de 

orçamento, planejamento, prestação 

de contas, processos licitatórios e 

contratos, especialmente na função 

Educação, o que motivou o 

ajuizamentos de Ações bem como o 

encaminhamento de Notícias Crime 

ao Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte; 

II – A existência de fortes indícios de 

diversas irregularidades praticadas 

dentre eles a ausência de processos 
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administrativos e qualquer 

prestação de contas no ambito dos 

gastos do FUNDEB; 

III – A declaração de situação de 

emergência administrativa / 

financeira, reconhecida no Decreto 

nº 01, de 14 de março de 2022; 

IV – O disposto no art. 65, incisos 

I e II, da Lei Complementar 

Estadual nº 464/2012 (Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Norte), que define 

“Art. 65. Para os efeitos deste 

Capítulo, consideram-se: I - 

prestação de contas, o 

procedimento pelo qual o 

responsável pela gestão de órgão 

ou entidade, pela execução de 

serviço ou contrato ou por qualquer 

dos atos previstos no art. 3º, I, 

comprova, nos prazos e condições 

exigidos, a legalidade, legitimidade 

e economicidade de suas contas; II 

- tomada de contas, a ação exercida 

pelo órgão competente para apurar 

a responsabilidade dos que, 

descumprindo obrigação legal ou 

regulamentar, deixam de prestar 

contas nos prazos e condições 

exigidos, ou dão causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de 

que resulte, ou possa resultar, 

prejuízo para o erário;” 

V - As disposições da Resolução nº 

34/2016 do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Norte, 

notadamente em seu art. 10, inciso 

II, que determina que o prefeito 

empossado no cargo deverá 

“apresentar as contas referentes a 

recursos oriundos de transferências 

voluntárias recebidos por seu 

antecessor, quando este não o tiver 

feito, ou, na impossibilidade de 

fazê-lo, adotar as medidas legais 

visando o resguardo do patrimônio 

público mediante instauração da 

competente Tomada de Contas 

Especial, sob pena de 

corresponsabilidade”; 

VI – Que os novos gestores 

necessitam tomar medidas para 

amenizar o quadro de 

vulnerabilidade, visto a inércia da 

gestão anterior em formatar atos 

administrativos respaldados nos 

princípios que regem a 

administração pública, causando, 

assim, impacto em todos os setores, 

sobretudo financeiro e de serviços, 

sem que incorra em desídia 

administrativa e visando prevenir 

responsabilidades, e a manutenção 

dos serviços essenciais; 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica determinada a instauração de comissão 

para realização de Tomada de Contas Especial junto 

Secretaria Municipal de Educação para apurar a falta de 

documentos e dados confiáveis junto aos gastos do 

Fundeb que devem ser prestados contas dos anos de 

2018 a 2021 através do sistema SIOPE ao FNDE – 

Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Parágrafo único: a referida comissão terá um número 

mínimo de 03 (três) membros dentre os servidores 

designados em portaria específica. 

 

Art. 2º. A comissão de que trata o presente decreto 

poderá valer-se, na consecução dos seus trabalhos, do 

apoio técnico de órgãos da administração municipal, 

especialmente Procuradoria Geral do Município, 

Controladoria Geral e Departamento de Contabilidade. 

 

Art. 3º. A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de relatório preliminar a ser encaminhado 

ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Norte, Ministério Públido do RN e FNDE, o qual poderá 

ser prorrogado mediante autorização da Chefe do 

Executivo Municipal.  

 

Art. 4º. Este Decreto produz efeitos a partir de 11 de 

março de 2022. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Interina, aos 11 dias do mês de 

novembro de 2022. 

 

FRANCISCA EDNA DE LEMOS 

Prefeita  Municipal de Pedro Velho –RN 
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TERMO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Nº. 

03/2022 – DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA 

ÁREA DA SAÚDE - CONVOCAÇÃO 

 

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Pedro 

Velho/RN, inscrita no CNPJ sob o n°. 

08.354.896/0001-19, sediada à Rua João Pessoa, nº. 

161, Centro, Pedro Velho/RN, CEP 59255-000, através 

da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, 

representadas pela Prefeita a Senhora FRANCISCA 

EDNA DE LEMOS, portadora da Carteira de 

Identidade nº1.237.098 – SSP/RN e inscrita no CPF sob 

o nº791.073.704-15, residente e domiciliada na Rua 31 

de março, s/n, centro – Pedro Velho/RN, CEP: 59196-

000, e a Secretária Municipal de Saúde, a Senhora 

MICAELLY MOURA DE LEMOS, inscrita no CPF 

sob o nº 016.430.444-43, tendo em vista o cumprimento 

das exigências previstas no Edital n.º 03/2022 de 

Convocação Pública para Qualificação de Organizações 

Sociais na Área de Saúde, sem fins lucrativos, Junto a 

este Município, nos termos das Leis nº 9.637/1998 e nº 

13.019/2014 e do DECRETO Nº 167, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2022. Tendo em conta, o Parecer 

Técnico emitido pela Comissão de Seleção; 

Considerando-se o disposto no Edital N.º 003/2022 de 

Chamamento Público para Qualificação de Organização 

Social na Área de Saúde, resolvem emitir o presente 

Termo de Qualificação Técnica, atendidas as cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: tendo em vista a 

QUALIFICAÇÃO como ORGANIZAÇÃO SOCIAL – 

OS, junto a este Município de PEDRO VELHO/RN, as 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos: 

INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

DO RIO GRANDE DO NORTE - ISSERN, inscrito 

no CNPJ sob o N°. 10.335.101/0001-77 e ANAESP – 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO 

ENSINO , SAÚDE E POLITICAS PUBLICAS DE 

DESENVOLVIMENTO – CNPJ: 02.954.994/0001-

00, para desenvolver atividades dirigidas à promoção da 

saúde. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam desde de já 

convocadas para apresentar, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da publicação deste, conforme termo de 

referencia encaminhado para as mesma via email na 

data de 11 de Novembro de 2022, PLANO DE 

TRABALHO. 

 

Pedro Velho/RN, 11 de Novembro de 2022 

 

FRANCISCA EDNA DE LEMOS 

Prefeita Municipal  

 

MICAELLY MOURA DE LEMOS 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 2 

PODER LEGISLATIVO 

 

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

 

SEÇÃO 3 

ENTIDADES 

 

 

SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

 

SEÇÃO 4 

EMPRESAS 
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SEM ATOS OFICIAIS PARA ESTA DATA 

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO 

 

EXPEDIENTE  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  

 

 

FRANCISCA EDNA DE LEMOS 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

ANDRÉ LEONI BEZERRA DE SOUZA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 


