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DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II) 7.129.531,48 174.049,01 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 14.680.594,16 --- 

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0 0 

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 14.680.594,16 100 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 7.303.580,49 49,75 

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) 7.927.520,85 54 

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) 7.531.144,81 51,3 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)  7.134.768,76 48,6 

A Constituição Federal em seu art. 169 estabelece que as normas específicas para controle das Despesas com Pessoal serão dispostas em Lei 
Complementar. Por sua vez, a Lei Complementar 101/2000, em seu art. 19, fixa o limite da Despesa Total com Pessoal em relação à Receita 
Corrente Líquida, e no art. 20 define a repartição desse limite global. Demonstra-se, no quadro a seguir, o total empenhado com pessoal pelo Poder 
Executivo em relação à Receita Corrente Líquida � RCL, no qual se pode verificar o atendimento ao limite legal. 
Destaca-se, por oportuno, que a exclusão do IRRF do cálculo da RCL e da base de cálculo da Despesa com Pessoal deve-se à Decisão nº 720/2007 
desta Egrégia Corte de Contas, como também a exclusão dos valores referentes as retenções previdências dos servidores que contribuem para o 
Regime Geral de Previdência e Regime Próprio de Previdência Social motivado pela consulta formulado ao TCE-RN conforme processo nº 
12.704/2013 - TC. 

Publicado por: 
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros 

Código Identificador:E9E2775E 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE 
TERMO ADITIVO AO EDITAL N. 02/2018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO * 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições 
legais, em consonância com o disposto no inciso o IX, do Art. 37 da Constituição Federal da República, Lei Orgânica Municipal, Regime Jurídico 
dos Funcionários Públicos do Município de São Bento do Norte (Lei nº 315, de 20 de dezembro de 1999), Lei de Criação para Cargos Temporários 
(Lei nº 491, de 05 de março de 2018) e Lei de Contratação de Contratação por Tempo Determinado para atender necessidade temporária de 
Excepcional Interesse Público Municipal (Lei nº 492, de 05 de março de 2018), e o Edital n. 01/2018, do Processo Seletivo Simplificado visando à 
contratação em caráter temporário, de Profissionais de Nível Superior, Médio e Fundamental, torna público e resolve: 

CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional Interesse Público da Administração Pública Municipal; 
CONSIDERANDO a necessidade de preencher vagas exclusivamente em razão de desistência do aprovado, conforme estabelecido no item 2. do 
Edital do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2018; 
CONSIDERANDO que as contratações para o cargo de médico sejam indispensáveis para atuar na Secretaria Municipal de Saúde Pública, e em 
caráter de urgência; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Prorrogar o prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado n.01/2018, para o preenchimento de vaga de Médico Plantonista e Médico 
ESF em virtude de não ter ocorrido inscrições no prazo anteriormente aberto. 
* Médico Plantonista � 01 vaga;
* Médico ESF � 01 vaga.

Parágrafo Único � O novo prazo será dia 09 a 11 de julho de 2018, no horário de 8:00 às 12:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de São 
Bento do Norte-RN (Secretaria de Administração), localizado na Rua Ursulino Silvestre, 448 � Centro � São Bento do Norte/RN, improrrogável. 

Art. 2º - Determinar a data de 12 de julho de 2018 para publicação da relação final de aprovados e homologação, dia 13 de julho de 2018, para 
entrega de documentos e comprovação das informações prestadas no ato da inscrição e 16 de julho para assinatura do Contrato (Secretaria de 
Administração, no horário das 08:00h às 12:00h) e início das atividades, conforme Edital já especificado. 

Art. 3º - Ficam mantidas as mesmas condições anteriormente estabelecidas no Edital n. 01/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte no dia 12 de março de 2018, retificando tão somente a carga horária para Médicos Plantonista, para plantões de 12h 
ou 24h, conforme especificação do quadro de vagas. Edição 1722 (http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/144589C1) 

Art. 4º - Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

* Republicado em razão de não haver candidatos inscritos.

São Bento do Norte/RN, 06 de julho de 2018. 

ERIBERTO FREIRE TOMAZ 
Presidente da Comissão 

AUGUSTO FELIPE CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS

Membro da Comissão 
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PATRÍCIA MORAIS PEIXOTO 
Membro da Comissão 

KARLIANO CAVALCANTE DA SILVA 
Membro da Comissão 

FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA 
Membro da Comissão 

TERMO ADITIVO AO EDITAL N. 02/2018 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
ANEXO UNÍCO 
QUADRO DE VAGAS 

NÚMERO DE 
ORDEM 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS ATRIBUIÇÕES/ CARGA HORÁRIA SALÁRIO (R$) VAGAS 

01 MÉDICO PLANTONISTA 
Ensino Superior completo 
em Medicina + Registro 
no conselho de classe 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e procedimentos; realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica e 
procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários 
a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e 
contrareferência locais, mantendo sua responsabilidadepelo acompanhamento do 
plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; clinicar e medicar pacientes; assumir 
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 
ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das 
atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular 
que possa interferir no regular andamento do serviço público; realizar visitas 
domiciliares e participar de eventos visando prevenção; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Carga horária 
de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas por plantão. 

R$ 750,00 / PLANTÃO 
24 horas 
- 
R$ 1.500,00 / 
PLANTÃO 24 horas 

01 

02 MÉDICO ESF 
Ensino Superior completo 
em Medicina + Registro 
no conselho de classe 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de 
assistência integral em todas as faces do ciclo de vida, criança, adolescente, 
mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na atenção Básica definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde � NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento 
médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar 
exames complementares, Verificar e atestar óbito; Conhecer a realidade das 
famílias pela quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas 
de saúde e situações de risco mais comuns aos quais,a população está exposta; 
Elaborar com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento 
dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; Executar, de 
acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância 
epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o 
usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de 
respeito; Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; Resolver os 
problemas de saúde do nível de atenção básica; Garantir acesso a continuidade do 
tratamento dentro de um sistema de referência e contrareferência para os casos de 
maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar 
assistência integral à população adscrita, respondendo à demanda de forma 
continua e racionalista; Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de 
educação para a saúde; Promovendo ações intersetoriais e parcerias com 
organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfretamento 
conjunto dos problemas identificados; Fomentar a participação popular discutindo 
com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; 
Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais 
de saúde e no Conselho Municipal de Saúde; Auxiliar na implantação do Cartão 
Nacional de Saúde; Identificar pessoas portadoras de hipertensão, diabetes, 
tuberculose, hanseníase para alimentar aos respectivos banco de dados. Carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

R$ 7.500,00 01 

Publicado por: 
Jose de Ribamar Borges da Silva 
Código Identificador:40526C10 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. 

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. 

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição 
de recurso pelos licitantes. 

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002. 


