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O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tacaratu/PE., 
arrimado nos Arts. 23, I, e 24 da Lei Orgânica Municipal (cf. tb. 
Art. 9º, § 2º, § 3º, Inciso III e § 4º da LOM), c/c os Arts. 32, XIV, 
“a”, XXI e 159, e Parágrafo Único do RIC (Regimento Interno da 
Câmara); 
  
Considerando ainda, o prazo legal para pronunciamento/ julgamento 
sobre o Parecer Prévio do TCE/PE e a Prestação Contas do Poder 
Executivo, em Sessões Legislativas pertinentes da Câmara, nos termos 
do Art. 86, § 2º da CE/PE, c/c o Art. 37, § 1º da CF e Art. 54, 
Parágrafo Único da LOM e Resolução TCE-PE nº 08/2013. 
  
Resolve:  
  
Pelo presente Edital, levar ao conhecimento público e dos 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, e do Ex-Prefeito Municipal: 
José Adauto Carvalho de Azevedo (Interessado), que decorrente de 
Convocação deste Poder Legislativo, em atendimento ainda a 
Requerimentos de Parlamentares, e dos Integrante da Mesa Diretora 
desta Câmara, na forma legal, haverá no dia 24 de Maio de 2019, às 
10:00h, 01 (UMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA (1ª Sessão 
Extraordinário, do 1º Período Legislativo), para apreciação(ões), 
discussão(ões) e votação na forma regimental, da Proposição(ões) a 
seguir: PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
001/2019, de Autoria da Poder Legislativo Municipal (Comissão 
de Finanças e Orçamento), Cuja Ementa: Rejeita as Contas do Ex-
Prefeito Municipal de Tacaratu-PE.– Exercício Financeiro de 2012, 
REFERÊNCIA: PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO-TCE/PE (Ref. PROCESSO TCE-
PE Nº 1370091-1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE TACARATU – EXERCÍCIO DE 2012); E 
Relatório(s) e Acórdãos Pertinentes (Refs. Processo T.C. Nº 1503311-
9 – Acórdão T.C Nº 1488/15, e Processo T.C. Nº 1508535–1 - 
Acórdão T.C Nº 1377/18); 
Salientando que, será Concedido a palavra ao Ilmo. Sr. José 
Adauto Carvalho de Azevedo (Ex-Prefeito), e/ou a seu 
Representante Legal Constituído oportunamente, o qual fica 
Notificado/Convocado para os devidos fins de direito, e querendo se 
Manifestar e Apresentar Defesa (cf. Art. 5º, LV, e LIV da CF - 
direitos constitucionais e legais do contraditório e da ampla defesa, e 
do devido processo legal), referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/2019, atinente ao Parecer Prévio do TCE-PE, reto mencionado. 
(cf. docs. pertinentes), na forma regimental, para os devidos fins.  
  
Gabinete da Presidência, 21 de Maio de 2019 
  
GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA 
Presidente 
  
Publicado no quadro de aviso desta Casa, e no Site da Câmara, nesta 
data, nos termos do Artigo 88, da Lei orgânica do Município. 
_______________ 
Secretária(o) da Câmara 

Publicado por: 
Egídio José Mendes de Souza 

Código Identificador:52F5F396 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
CT 006/2019. Objeto: Constitui objeto deste contrato, a contratação 
de empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros 
hipossuficientes para tratamento fora do domicílio – TFD através de 
venda de passagens rodoviárias intermunicipais no trecho 
TACARATU – Recife - TACARATU, de acordo com o Termo de 
Referência nos autos. Contratado: Auto Viação progresso S/A, CNPJ 
n° 10.788.677/0001-90. VALOR: R$ 405.000,00 (quatrocentos e 
cinco mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. Fundamento: Processo 
Administrativo 005 /2019 – Inexigibilidade nº 001/2019. Data: 
08/05/2019. 
  
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde. 

Publicado por: 
Ivanilson Gomes de Araujo 

Código Identificador:C5286ACC 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
CT 007/2019. Objeto: Constitui objeto deste contrato, a Contratação 
de Laboratório Regional de Prótese Dentária para prestar Serviços de 
Confecção de Prótese Dentária para o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de TACARATU-PE. Contratado: LOGON SERVIÇOS 
ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA, inscrita no CNPJ nº 
29.719.854/0001-04. VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais),Vigência: 12 (doze) meses. Fundamento: Processo 
Administrativo 004 /2019 – Pregão Presencial nº 004/2019. Data: 
08/05/2019.  
  
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE OLIVEIRA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

Publicado por: 
Ivanilson Gomes de Araujo 

Código Identificador:A7DE5E20 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE 
AVISO DE 2ª CHAMADA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
Processo Licitatório nº 016/2019 – Tomada de Preços nº 001/2019. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a pavimentação e 
drenagem de diversas ruas no Município de Taquaritinga do Norte – 
PE. Valor estimado R$ 284.376,47 (duzentos e oitenta e quatro mil 
trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Data e hora 
de abertura: 13/06/2019, às 9:00 horas. Local: Auditório da Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga do Norte. Informações: de segunda a sexta 
feira das 8:00 às 13:00 horas, através do e-mail: 
licit.taqdonorte@hotmail.com e pelo fone: (81) 3733-2173.  
  
Taquaritinga do Norte, 21 de maio de 2019. 
  
JOSENILDA CABRAL CAVALCANTE DE MENEZES  
Presidente.  

Publicado por: 
Jairo Martins de Macedo 

Código Identificador:C1D6280C 

 
SECRETARIA DE GABINETE 

LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2019. EMENTA: AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A ABRIR CONCURSO PÚBLICO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2019. 
  

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
ABRIR CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA DO NORTE, Estado de Pernambuco, no uso de 
suas atribuições Constitucionais e que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
de Taquaritinga do Norte aprovou o Projeto de Lei Municipal Nº 
05/2019 e Ele sanciona a seguinte Lei: 
  
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar 
concurso público para os 182 (cento e oitenta e dois) cargos de 
provimento relacionados no anexo da presente lei. 
Art. 2º - Os cargos de provimento efetivo criados por esta lei serão 
providos através de concurso público na forma definida no art. 37, II, 
da Constituição Federal. 
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Art. 3º - A estrutura de carreira dos cargos de provimento efetivos 
criados por esta lei será estabelecida no decorrer do estágio probatório 
dos candidatos empossados. 
Art. 4º - Na forma prevista no art. 37, III, da Constituição Federal, a 
validade do concurso público será de até 02 (dois) anos, prorrogável 
uma vez, por igual período. 
Art. 5º - As atribuições, requisitos de investidura e remuneração dos 
cargos de provimento efetivo da administração direta do município, 
são os contidos no anexo II da presente lei e, conforme o caso, em 
legislação específica. 
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a 
efetuar as adequações necessárias na organização e funcionamento da 
administração municipal em decorrência da presente lei. 
Art. 7º - O provimento dos cargos se dará de acordo com a 
disponibilidade financeira do município. 
Art. 8º - A Presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Gabinete do Prefeito, 20 de Maio de 2019. 
  
IVANILDO MESTRE BEZERRA 
Prefeito 
  
ANEXO I 
  
Quantidade de vagas Especialidade/atuação 

01 Farmacêutico 

02 Médico veterinário 

10 Motorista categoria “B” 

15 Motorista categoria “D” 

20 Garis 

37 Auxiliar de serviços gerais 

10 Assistente administrativo 

06 Vigilante 

04 Agente de vigilância Sanitária 

01 Médico Pediatra 

01 Médico cardiologista 

01 Médico psiquiátrico 

08 Agente de saúde 

33 Professor 

01 Procurador 

08 Guarda Municipal 

02 Instrutor de Educação Física 

10 Magarefe 

01 Operador retroescavadeira 

01 Operador Moto niveladora 

01 Eletricista 

01 Auxiliar de eletricista 

02 Coveiro 

02 Jardineiro 

04 Pedreiro 

  
ANEXO II 
  
CARGO: Agente Comunitário de Saúde. 
REQUISITOS: Ensino médio completo; concluir, com 
aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada e 
residir na área de atuação desde a data de publicação do edital do 
concurso. 
VENCIMENTO: R$ 1.250,00 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais o coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal. São 
consideradas atividades do ACS, na sua área de atuação aquelas 
relacionadas no art. 3º, paragrafo único da Lei federal nº 11.350/2006. 
Exercer outras tarefas correlatas e as descritas em Lei Municipal 
específica. 
  
CARGO: Agente de vigilância sanitária. 
REQUISITOS: Ensino médio completo. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atender os munícipes, prestando-lhe informações 
e/ou recebendo as queixas referentes à saúde pública; vistoriar os 
mananciais de água, orientando para sua preservação e/ou 
recuperação; Contribuir nos levantamentos de dados essenciais ao 
serviço, estabelecendo prioridades à implantação de saneamento 

básico; Executar visitas com vistas à inspecionar e fiscalizar as 
instalações e o funcionamento de estabelecimentos de interesse da 
saúde pública e entre os quais: indústrias farmacêuticas, químicas e 
alimentares, restaurantes, bares, farmácias, consultórios, clínicas, 
escolas, creches, asilos, orfanatos, etc; Inspecionar e fiscalizar as 
instalações e o funcionamento das normas relativas à saúde pública; 
Executar a vigilância sanitária de alimentos, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos e perfumes, saneantes e 
domissanitários, produtos químicos, sangue e hemoderivados e fontes 
de radiações ionizantes;Notificar, intimar, autuar, multar e embargar 
atividades que contrariem a legislação sanitária do município; 
Participar de programas, projetos e campanhas relacionadas ao 
saneamento e meio ambiente, colaborando para a divulgação de 
conhecimentos à população; Manter contato com os denunciantes para 
servirem de testemunhas nos autos dos processos; Atender as normas 
de medicina, higiene e segurança do trabalho; Zelar pela guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos e veículos; Executar tarefas 
correlatas. 
  
CARGO: Assistente Administrativo 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais 
ATRIBUIÇÕES:Executar serviços gerais de escritório das diversas 
unidades administrativas, como a classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
informações, arquivo, digitação em geral e atendimento ao público. 
Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da 
unidade. Executar e controlar a escrituração analítica de atos e fatos 
administrativos; Receber e interagir com o público de forma 
agradável, solícita e colaborar ativamente para a prestação de 
informações e no encaminhamento às pessoas procuradas; Prestar 
apoio às diversas áreas da administração, atuando no preenchimento 
de formulários específicos, levantamento de dados e tratamento 
estatístico de pouca complexidade, controles diversos envolvendo 
movimentação de materiais, veículos, pessoas, protocolos, dentre 
outros; Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos da 
unidade. Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotinas ou prestando informações relativas aos 
serviços executados. Controlar o recebimento e expedição de 
correspondências, registrando-as em livro próprio, encaminhando-a ou 
despachando às pessoas interessadas. Digitação de dados e 
informações coletadas por seus superiores. Operar em terminal de 
computador no ambiente de trabalho; Redigir memorandos, circulares, 
relatórios, ofícios simples. Exercer as atividades junto ao arquivo do 
Poder Executivo, cuidando da melhor exposição catalográfica dos 
documentos arquivados e de sua conservação, compilando 
tecnicamente os livros, pastas e outros materiais. Manter, sob sua 
guarda o arquivo armazenado, no local próprio, com vistas a facilitar 
o acesso e consulta. Atendimento às repartições municipais quanto a 
documentos de exercícios anteriores e constantes do arquivo; Criar 
mecanismos capazes de propiciar rápido e seguro atendimento ao 
requisitado, obedecendo às determinações e escalas de serviços 
indicados pela chefia imediata. Executar outras tarefas correlatas. 
  
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais.  
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos de limpeza e conservação de 
utensílios, móveis e equipamentos em geral, nas dependências 
internas e externas das unidades da administração; Executar atividades 
de copa e cozinha quando necessário; Auxiliar na remoção de móveis 
e equipamentos; Separar os materiais recicláveis para descarte 
(vidraria, papéis, resíduos laboratoriais, etc); Atender ao telefone, 
anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar 
e entregar correspondências, papéis,jornais e outros materiais; 
Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua 
área de atuação; Desenvolver suas atividades utilizando normas e 
procedimentos debio segurança e/ou segurança do trabalho; Zelar pela 
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 
Realizar trabalhos de natureza manual ou braçal nas áreas em que 
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estiver lotado; Efetuar serviços de mistura de areia, cal, cimento e 
água, para obter a argamassa a ser empregada nos assentamentos das 
pedras ou tijolos; Abrir ou fechar valas necessárias à execução da 
obra; Executar a limpeza e organização da área para construção; 
Auxiliar na construção de bases de concreto ou de outro material de 
acordo com as especificações, para possibilitar a instalação de tubos 
para bueiros, postes, máquinas e outros fins; Auxiliar na colocação de 
portas e janelas; Auxiliar no assentamento de tijolos, ladrilhos ou 
pedras, sob a orientação do oficial correspondente; Providenciar o 
suprimento de materiais necessários à obra nos lugares apropriados; 
Executar a limpeza de vias públicas, varrendo e /ou coletando o lixo, 
de modo a facilitar o recolhimento do mesmo; Coletar o lixo em 
transporte próprio e despejá-lo em local previamente determinado; 
Manter limpas as praças públicas, efetuando a sua limpeza 
periodicamente; Conservar em bom estado os materiais e utensílios 
utilizados no serviço de limpeza; Zelar pela uniforme utilização no 
serviço; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as 
necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade verificada, bem como as necessidades de cada setor; 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, 
bem como a necessidade de consertos e reparo nas dependências, 
moveis e utensílios, que lhe cabe manter limpos e de boa aparência; 
Executar a limpeza das ruas, parques , jardins e demais logradouros 
públicos; Executar atividades de capinação e retirada do mato; Manter 
a conservação das praças e jardins; Cortar a grama em períodos 
apropriados; Preparar a terra para o plantio da grama e flores 
ornamentais; Plantar a grama, com adubos e fertilizantes selecionando 
as melhores mudas; Combater as doenças e pragas vegetais, com 
produtos químicos não nocivos à saúde pública; Zelar pela 
conservação de seus instrumentos de trabalho; Efetuar a poda de 
arvores em períodos apropriados; Fazer o plantio de sementes e mudas 
de diversas espécies vegetais; Proceder o plantio de flores, arvores, 
arbustos e outras plantas ornamentais; Regar diariamente as plantas 
dos canteiros; Lavar carros de pequeno, médio e grande porte; Efetuar 
a lavagem de maquinas quando necessário; Encerar e polir os veículos 
quando requisitado; Aspirar o pó dos tapetes e carpetes internos; 
Remover os assentos do veículo para proceder à limpeza interna; 
Desembaçar os vidros; Requerer materiais necessários à execução do 
trabalho; Realizar, eventualmente, pequenos reparos nos veículos; 
Manter o ambiente de trabalho limpo; Zelar pela conservação dos 
veículos; Manter a conservação dos equipamentos de lavagem; 
Temperar os produtos químicos para lavagem , de acordo com as 
especificações dos fabricantes; Manobrar veículos e máquinas para 
efetuar a lavagem; Participar de reuniões e grupos de trabalho; 
Responsabilizar-se pelo controle dos equipamentos, utensílios e 
materiais de jardinagem, colocados à sua disposição; Preparar as 
refeições servidas na merenda escolar utilizando gêneros fornecidos 
pelo programa e primando pela boa qualidade da merenda; Conservar 
a cozinha em boas condições de trabalho, procedendo à limpeza dos 
talheres e demais utensílios; Servir a merenda escolar às crianças; 
Manter os alimentos em perfeitas condições de degustação; Auxiliar 
no preparo de lanches, chá, café e outros, utilizando os materiais 
necessários; Cozinhar e supervisionar a preparação de refeições e 
lanches, utilizando técnicas especificas de culinária, como 
reaproveitamento de alimentos e outros; Executar outras atividades de 
apoio operacional ou correlatas, conforme necessidade ou a critério da 
administração. 
  
CARGO: Coveiro.  
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Abrir covas para realização de sepultamentos; 
realizar sepultamentos; zelar pela limpeza e conservação do cemitério; 
desempenhar outras atribuições que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 
  
CARGO: Instrutor de Educação Física.  
REQUISITOS: Ensino Superior Completo em educação física, 
devidamente registrado no Conselho de Classe. 
VENCIMENTO: 1.200,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Participar de equipes multidisciplinares, auxiliando 
no tratamento de pessoas com problemas físicos ou psíquicos; 

Executar, organizar e supervisionar programas de atividade física para 
pessoas e grupos; Condicionar fisicamente crianças, adolescentes, 
adultos e idosos; Avaliar o resultado do tratamento por meio de testes 
e questionários de qualidade de vida; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 
  
CARGO: Eletricista.  
REQUISITOS: Ensino médio completo. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar serviços de manutenção e instalação 
eletroeletrônica e realizar manutenção preventiva e corretiva. Instalar 
sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes. 
Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e 
de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; 
Dirigir veículos, mediante autorização previa de qualidade, segurança, 
higiene, saúde e preservação ambiental; dirigir veículos mediante 
autorização previa, quando necessário ao exercício das funções; 
executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas por seus 
superiores. 
  
CARGO: Farmacêutico.  
REQUISITOS: Ensino Superior em farmácia e devidamente 
registrado no Conselho de Classe competente. 
VENCIMENTO: 1.200,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Selecionar produtos farmacêuticos; Criar critérios e 
sistemas de dispensação; dialogar com os pacientes sobre os 
medicamentos prescritos; indicar medicamentos conforme diagnóstico 
profissional; proceder à dispensação; instruir sobre medicamentos e 
correlatos; avaliar eficácia de tratamento; notificar fármaco-vigilância; 
determinar procedimentos de produção e manipulação; manusear 
medicamentos; acompanhar acondicionamento de medicamentos; 
determinar recolhimento de produtos com desvio; analisar indicadores 
de qualidade; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte 
de produtos e materiais; gerar métodos de análise; estudar estabilidade 
do produto; especificar condições de armazenamento; participar na 
elaboração de políticas de medicamentos; planejar ações de 
assistência farmacêutica; coordenar programas e implementar ações 
de assistência farmacêutica; implementar ações de fármaco vigilância; 
participar de ações de vigilância epidemiológica; instituir normas de 
fiscalização; orientar no cumprimento de normas; inspecionar 
produção, comércio e uso de produtos e serviços; orientar usuário no 
uso de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; aferir 
pressão arterial; prestar serviços de inalo terapia; verificar temperatura 
de pacientes; comprar produtos farmacêuticos; administrar estoques; 
participar de comissões técnicas; elaborar formulários e normas 
técnicas; participar de campanhas e educação em saúde pública; zelar 
pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos 
bens que lhe forem confiados; utilizar equipamento de proteção 
individual e coletiva; executar outras atribuições afins. 
  
CARGO: Magarefe.  
REQUISITOS: Alfabetizado e aprovação em prova prática. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Participar do recebimento de carne; proceder 
verificação de qualidade; fazer o retalhamento das peças, utilizando 
instrumentos e técnicas apropriadas. Acompanhar o recebimento da 
carne, verificando sua qualidade e quantidade; Armazenar os 
diferentes tipos de carne em locais apropriados, evitando sua 
deterioração; Retalhar as peças conforme a necessidade, fazendo o 
pré-preparo de acordo com o cardápio diário, utilizando de 
equipamentos e técnicas adequadas; Proceder controles estabelecidos 
na área de atuação; Manter a ordem e higiene do local, a fim de evitar 
acidentes e proliferação de insetos, conservando a qualidade do 
produto; Zelar pela guarda, conservação, limpeza e segurança dos 
equipamentos, instrumentos e utensílios peculiares ao trabalho, bem 
como dos locais, comunicando qualquer irregularidade; Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins. 
  
CARGO: Médico Cardiologista.  
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REQUISITOS: Curso Superior em Medicina. Qualificação específica 
do cargo e estar devidamente registrado no Conselho de Classe 
Competente. 
VENCIMENTO: 2.500,00 
CARGA-HORÁRIA: 20 horas semanais ou em regime de plantão, 
nos termos desta Lei. O vencimento para atuação em regime de 
plantão de 24 h semanais é de R$ 3.672,00. 
ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas 
ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para 
promover ou recuperar a saúde do paciente; Realizar atribuições e 
medico e demais atividades inerentes ao cargo. 
  
CARGO: Médico Pediatra.  
REQUISITOS: Curso Superior em Medicina. Qualificação específica 
do cargo e estar devidamente registrado no Conselho de Classe 
Competente. 
VENCIMENTO: 2.500,00 
CARGA-HORÁRIA: 20 horas semanais ou em regime de plantão, 
nos termos desta Lei. O vencimento para atuação em regime de 
plantão de 24 h semanais é de R$ 3.672,00. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica específica às crianças até 
a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos 
ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; 
Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as 
atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
Atendimento ambulatorial. Atendimento em regime de plantão no 
serviço de emergência. Visitas clínicas aos pacientes internados nas 
enfermarias com evolução e prescrições descritas em prontuário 
médico. Resposta à pareceres especializados solicitados por outras 
clínicas. Interpretação de exames complementares inerentes à sua 
especialização médica. Participar de escalas de sobreavisos quando 
necessário. Atendimento em caráter de emergência, quando acionado 
pelo supervisor imediato daquele setor. Exercer todas as atividades 
inerentes à especialidade e ao emprego que for designado. 
Comparecimento às reuniões técnico-científicas e rotina e 
administrativas quando convocado. Participar quando solicitado, das 
comissões necessárias à instituição. Realizar procedimentos de 
atendimento aos recém-nascidos e crianças em nível ambulatorial, 
emergencial e eletivo de pequeno e médio porte, devendo acompanhar 
todo o quadro pré e pós-operatório dos pacientes e revisões 
ambulatoriais subsequentes. Exercer funções de coordenação, 
encarregado e chefia quando designado; desenvolver as suas funções 
de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades 
inerentes à sua especialidade. 
  
CARGO: Médico Psiquiatra.  
REQUISITOS: Curso Superior em Medicina. Qualificação específica 
do cargo e estar devidamente registrado no Conselho de Classe 
Competente. 
VENCIMENTO: 2.500,00 
CARGA-HORÁRIA: 20 horas semanais ou em regime de plantão, 
nos termos desta Lei. O vencimento para atuação em regime de 
plantão de 24 h semanais é de R$ 3.672,00. 
ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, 
empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para 
prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; realizar as atribuições de 
médico e demais atividades inerentes ao emprego. Trabalhar com 
equipe multiprofissional na elaboração e na construção do projeto 
terapêutico da unidade, conhecendo, diagnosticando, intervindo e 
avaliando a prática cotidiana de acordo com as necessidades da 
população; Efetuar atendimento psiquiátrico e terapêutico, 
preferencialmente em grupo; Promover oficinas terapêuticas e 
atividades de inserção comunitária; Representar a unidade em 
reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 
coordenador; Propiciar e participar de ações inter setoriais com outras 
secretarias do poder público e sociedade civil, bem como com outras 
equipes de saúde; Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS; 
Preencher os impressos da unidade como por exemplo, prontuários, 
laudos, etc; Acompanhar o paciente internado; Encaminhar para 
internação em hospital psiquiátrico; Programar ações para promoção 
da saúde; Desempenhar as atividades de assistência, promoção e 
recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; 
Prestar assistência e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou 
documentos técnicos científicos relacionados a aspectos médicos; 

Atender os casos de urgência / emergência, primeiros socorros, 
fazendo os encaminhamentos necessários; Interpretar exames 
subsidiários (analises clinicas, exames por imagens, 
anatomopatológicos, etc); Fazer encaminhamentos às especialidades 
médicas sempre que necessário, em formulário próprio de referência; 
Respeitar e cumprir as ordens de seus superiores. Executar outras 
atividades correlatas que lhe forem designadas pelo superior imediato; 
Emitir atestados diversos, laudos e pareceres, para atender a 
determinações legais; Desenvolver ações de saúde coletiva e 
participar de processos de vigilância em saúde, visando garantir a 
qualidade dos serviços prestados; Exercer outras atividades, 
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação superior; Executar outras atividades inerentes à área. 
  
CARGO: Médico Veterinário.  
REQUISITOS: Curso Superior em Medicina Veterinária e estar 
devidamente registrado no Conselho de Classe Competente. 
VENCIMENTO: 1.250,00 
CARGA-HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de 
fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública 
no âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e 
do aproveitamento dos recursos existentes; Proceder à profilaxia, 
diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 
clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e 
coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; 
Promover o controle sanitário da produção animal destinada à 
indústria e à comercialização no município, realizando exames 
clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ate e post-mortem, para 
proteger a saúde individual e coletiva da população; Promover e 
supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, 
manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de 
origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita in 
loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Supervisionar o 
credenciamento de estabelecimentos que fabriquem produtos de 
origem animal junto ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 
proceder ao controle de zoonoses, efetuando levantamento de dados, 
avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de 
doenças; participar da elaboração e coordenação de programas de 
combate e controle de vetores, roedores e zoonoses em geral; Treinar 
os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com 
fiscalização sanitária, bem como realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação; Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
  
CARGO: Motorista I.  
REQUISITOS: Ensino Fundamental completo. Portar Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria mínima A/B, e ter registro de 
atividade remunerada na CNH. Certificado de participação em curso 
de direção defensiva. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades que se destinam a dirigir automotores de 
passageiros e cargas, e conservá-los em perfeitas condições de 
aparência e funcionamento. Dirigir automóveis, ambulâncias, 
caminhonetes, caminhões e demais veículos de transporte de 
passageiros e cargas. Verificar diariamente as condições de 
funcionamento de veículos antes da sua utilização, tais como pneus, 
água do radiador, baterias, nível do óleo, amperímetro, sinaleira, 
freios, faróis, combustível, etc. Transportar pessoas e materiais. 
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas, com o fim de 
manter o equilíbrio do veiculo e evitar danos aos materiais 
transportados. Zelar pela segurança de passageiros, verificando o 
fechamento de portas e o uso do cinto de segurança. Fazer pequenos 
reparos de urgência no veículo. Manter o veículo limpo, interna e 
externamente e em condições de uso, levando-o a manutenção sempre 
que necessário. Observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo. Anotar, segundo normas estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e ocorrências. Recolher o veículo após o 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Executar 
outras tarefas correlatas.  
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CARGO: Motorista II.  
REQUISITOS: Ensino Fundamental completo. Portar Carteira 
Nacional de Habilitação, categoria mínima D, e ter registro de 
atividade remunerada na CNH. Certificado de participação em curso 
de direção defensiva. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atividades que se destinam a dirigir automotores de 
passageiros e cargas, e conservá-los em perfeitas condições de 
aparência e funcionamento. Dirigir automóveis, ambulâncias, 
caminhonetes, caminhões e demais veículos de transporte de 
passageiros e cargas. Verificar diariamente as condições de 
funcionamento de veículos antes da sua utilização, tais como pneus, 
água do radiador, baterias, nível do óleo, amperímetro, sinaleira, 
freios, faróis, combustível, etc. Transportar pessoas e materiais. 
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas, com o fim de 
manter o equilíbrio do veiculo e evitar danos aos materiais 
transportados. Zelar pela segurança de passageiros, verificando o 
fechamento de portas e o uso do cinto de segurança. Fazer pequenos 
reparos de urgência no veículo. Manter o veículo limpo, interna e 
externamente e em condições de uso, levando-o a manutenção sempre 
que necessário. Observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo. Anotar, segundo normas estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e ocorrências. Recolher o veículo após o 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Executar 
outras tarefas correlatas. 
  
CARGO: Pedreiro.  
REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto. Conhecimento 
específico na área. VENCIMENTO: 998,00 
CARGA-HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES:Executar serviços de manutenção em pequenas 
construções de alvenaria, concreto e outros materiais, assentando 
pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc, revestindo paredes, tetos e lajes, 
bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho; Verificar as 
características da obra, examinando a planta e especificações, para 
orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma e 
execução do trabalho; Construir bases de concreto ou de outro 
material; Efetuar o assentamento de batentes, portas e janelas, 
utilizando-se de instrumentos pertinentes ao oficio e de acordo com as 
especificações de plantas, desenhos e ordens de serviços; Preparar o 
material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em geral. Executar 
quaisquer outras tarefas correlatas. 
  
CARGO: Professor.  
REQUISITOS: Os constantes na legislação pátria, em especial às leis 
municipais que tratam do plano de cargos e carreiras e remuneração 
do magistério da rede pública municipal. VENCIMENTO: A partir de 
R$ 2.557,74 para 200 horas aulas, de acordo com a matriz de 
vencimentos do plano de cargos e carreiras da educação. 
ATRIBUIÇÕES: Os constantes na Legislação Pátria, em especial às 
leis municipais que tratam do Plano de Cargos e Carreira e 
remuneração do magistério da rede pública municipal – Lei Municipal 
nº 1.593/2009. 
  
CARGO: Vigilante.  
REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais ou em regime de plantão. 
ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que se destinam à zeladoria e 
vigilância nos diversos postos de serviços. Efetuar controles e 
vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em 
formulários próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, 
materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando as ocorrências 
do seu turno; Controlar e fiscalizar o trânsito de veículos na unidade 
de trabalho, verificando forma e local de estacionamento, velocidade 
permitida, evitando que as normas sejam desrespeitadas; fazer rondas 
nas dependências sob sua responsabilidade, identificando 
anormalidades, tomando as devidas providências na solução das 
mesmas, ou seja: fechando janelas, portas, apagando as luzes, 
desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de 
acordo com as normas estabelecidas, etc.; evitando que o patrimônio 
seja lesado; Adotar medidas de prevenção de incêndios, 

providenciando a extinção dos mesmos, dando-lhes os primeiros 
combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do 
patrimônio, observando a presença de pessoas em atitudes suspeitas, o 
estado de conservação de barreiras como portas, portões, janelas, 
alambrados, cercas, iluminação, etc., informando seu superior sobre 
qualquer anormalidade; Desempenhar outras atividades afins e 
correlatas. 
  
CARGO: Operador de Máquinas Pesadas.  
REQUISITOS: Ensino fundamental completo; Carteira nacional de 
habilitação categoria D; Habilitação profissional, de acordo com a 
legislação em vigor para conduzir veículos pesados. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Operar trator, pá-carregadeira e outros tipos de 
maquinas pesadas, executando trabalhos de terraplanagem, 
escavações, movimentação de terras e preparação de terrenos para fins 
específicos; Operar máquinas para execução de limpeza de ruas e 
desobstrução de estradas; Zelar pela manutenção de equipamento, 
procedendo a simples reparos de limpeza, lubrificação e 
abastecimento; Montar e desmontar implementos para cada operação; 
Executar outras tarefas correlatas, quando solicitado. 
  
CARGO: Jardineiro.  
REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar sob supervisão imediata, serviços de 
ajardinamento, conservação e limpeza, assim compreendidos: capina, 
corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, 
pulverização. Preparar sementes; Manusear ferramentas e 
equipamentos de jardinagem e produção de mudas; Participar de 
escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
  
CARGO: Gari. 
REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Verificar material de trabalho e conferir o roteiro do 
trabalho; Proceder à limpeza de ralos, valetas e demais elementos que 
compõem o sistema de drenagem de superfícies das vias públicas; 
Remover faixas e cartazes; Proceder à remoção de entulhos e bens 
inservíveis em logradouros e/ou outros setores públicos; Varrer, roçar, 
capinar e recolher o lixo das vias e logradouros públicos; Transportar 
o lixo para locais a serem recolhidos pelos carros coletores; Prestar 
ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, 
encaminhando-os ao local destinado; Remover o lixo e entulhos 
acumulados e transportá-lo para o carro coletor; Auxiliar na 
compactação do lixo e proceder ao ajustamento de caixas coletoras no 
caminhão; Proceder à pintura de meio fio; Operar roçadeiras ou outros 
equipamentos similares, após a conclusão dos serviços de limpeza e 
remoção; Lavagem de vias públicas com ou sem carro pipa; Limpeza 
de banheiros; Recolher as ferramentas e equipamentos utilizados e 
guardar em local adequado; Zelar pela conservação e manutenção das 
ferramentas utilizadas, responsabilizando-se pelo seu uso; Executar 
outras atividades afins e correlatas. 
  
CARGO: Auxiliar de Eletricista. 
REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto. 
VENCIMENTO: 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES:Auxiliar o eletricista na montagem, ajustamento, 
instalação e manutenção de aparelhos e equipamentos elétricos; 
Auxiliar na reparação de equipamentos elétricos; Auxiliar na 
instalação e manutenção de redes elétricas; Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua função. 
  
CARGO: Procurador. 
REQUISITOS: Diploma devidamente registrado de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Direito fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de 
Educação (MEC), inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
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(OAB), e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de 03 
(três) anos, contados a partir da obtenção o grau de bacharel em 
Direito. 
VENCIMENTO:1.800,00 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Patrocinar judicialmente os interesses do município; 
representar o município, judicial e extrajudicialmente, ativa e 
passivamente, observando os prazos, normas e procedimentos legais; 
Preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder 
Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de 
autoridade do Poder Executivo; Emitir parecer em processo 
administrativo e responder a consultas formuladas por outros órgãos 
da administração; participar por determinação do coordenador 
jurídico, de comissão ou grupo de trabalho; examinar, previamente, 
minuta de contrato e outros documentos jurídicos a serem firmados 
pelo município; requisitar processos, requerer diligencias, certidões e 
esclarecimentos que se fizerem necessários ao desempenho de suas 
atribuições; redigir relatórios, ofícios e correspondências técnico-
administrativas; Participar de cursos de qualificação e requalificação 
profissional e repassar aos seus pares as informações e conhecimentos 
técnicos proporcionados pela administração pública, especialmente os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; 
Promover as ações do município em face da União, dos Estados ou 
municípios, bem assim contra quaisquer de suas respectivas entidades 
da administração indireta e fundacional e de defendê-lo nas que lhe 
forem movidas; Promover arrecadação judicial da dívida ativa do 
município, de qualquer natureza tributária ou não; Emitir parecer 
sobre toda matéria de interesse da administração pública; Examinar os 
processos relativos à aposentadoria e retificação de aposentadoria de 
servidores municipais; Propor ao coordenador jurídico a adoção de 
medidas que possam uniformizar a instrução de processos de 
aposentadoria; Assessorar a Comissão de Processo Licitatório, com 
emissão de parecer; Desempenhar os demais encargos legais que lhe 
forem atribuídos pelo Coordenador Jurídico. 
  
CARGO: Guarda Municipal. 
REQUISITOS: Ensino médio completo. 
VENCIMENTO:998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES:Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos 
do Município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como 
coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que 
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, 
preventiva e permanentemente, no território do município, para a 
proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e 
instalações municipais; colaborar de forma integrada com os órgãos 
de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam para a paz 
social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes 
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das 
pessoas; exercer as competências de transito que lhes forem 
conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 
Federal nº 9.503/97, ou de forma concorrente, mediante convênio 
celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; proteger o 
patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do 
município, inclusive adotando medidas educativas, preventivas e de 
fiscalização em conformidade com leis em vigor no País; cooperar 
com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; estabelecer 
parcerias com órgãos estaduais e da União, ou de municípios vizinhos, 
por meio de celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao 
desenvolvimento de ações preventivas integradas; integrar-se com os 
demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir 
para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento 
urbano municipal; garantir o atendimento de ocorrências 
emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se 
com elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante 
delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando 
possível e sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na 
segurança local, conforme plano diretor municipal; desenvolver ações 
de prevenção primária à violência isoladamente ou em conjunto com 
os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou 
das esferas estadual e federal; auxiliar na segurança de grandes 
eventos e na proteção de autoridades; atuar mediante ações 
preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando 

de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de 
ensino do município. Colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos 
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou 
de congêneres de municípios vizinhos e diante do comparecimento de 
órgão descrito nos incisos do art. 144 da Constituição Federal; 
prevenir, proibir, inibir e restringir ações nefastas de pessoas que 
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; educar, 
orientar e fiscalizar o trânsito nas vias e logradouros municipais, 
visando à segurança e a fluidez no trânsito, exercendo as atividades 
necessárias para o cumprimento do estabelecido no Código Brasileiro 
de Trânsito, bem como na legislação de transporte municipal; executar 
atividades de defesa civil (quando convocada); auxiliar o 
disciplinamento do controle urbano; exercer a fiscalização e controle 
de transporte público municipal; fiscalizar a entrada e saída de pessoas 
nas dependências de edifícios municipais; zelar pela segurança de 
materiais e veículos postos sob sua guarda; controlar e orientar a 
circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento 
público municipal; zelar pela guarda dos bens que lhes forem 
confiados; executar outras atribuições afins. 
  
JUSTIFICATIVA: 
  
O presente Projeto de Lei tem como escopo Autorizar o Poder 
Executivo a abrir concurso público para o preenchimento das vagas 
em diversos setores administrativos, muito importantes para a 
melhoria no atendimento de toda população. 
  
Passados muitos anos sem a abertura de concurso público em nosso 
município, tal iniciativa visa precipuamente aprimorar o oferecimento 
de atendimento em diversos setores através da qualificação e 
aprimoramento dos diversos serviços públicos. 
  
Referido projeto é importante, para que o quadro de concursados seja 
aumentado, garantindo dessa forma um número maior de servidores 
efetivos, que prestarão serviços em beneficio de toda população 
residente em nosso município. 
  
Levando em consideração a necessidade de autorização para a 
abertura de concurso público em nosso município, cujo desejo é 
aumentar e melhorar o atendimento à população local, razão pela qual 
torna-se imperiosa a referida autorização por esta Casa de Leis para 
que o Poder Executivo possa abrir o procedimento necessário para 
formalização do concurso publico em nosso município. 
  
Taquaritinga do Norte-PE, 25 de Março de 2019. 
  
IVANILDO MESTRE BEZERRA 
Prefeito 

Publicado por: 
Eliene Oliveira Nascimento 

Código Identificador:4BEFC264 

 
SECRETARIA DE GABINETE 

LEI MUNICIPAL Nº 1.970/2019 EMENTA: AUTORIZA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

TAQUARITINGA DO NORTE A REALIZAR CONCURSO 
PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
LEI MUNICIPAL Nº 1.970/2019 
  

EMENTA: AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE TAQUARITINGA DO 
NORTE A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA DO NORTE, ESTADO DE PERNAMBUCO, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu Art. 68 inciso V, faz saber que a Câmara Municipal 
de Vereadores de Taquaritinga do Norte aprovou o Projeto de Lei 
Legislativo Nº 011/2019 e ele sanciona a seguinte Lei: 
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Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Legislativo autorizado a realizar 
Concurso Público para os 13 cargos de provimento relacionados no 
anexo da presente lei. 
Art. 2º - Os cargos de provimento efetivo criados por lei serão 
providos através de concurso público na forma definida no art. 37, II, 
da Constituição Federal. 
Art. 3º - A estrutura de carreira dos cargos de provimento efetivos 
criados por esta lei será estabelecida no decorrer do estágio probatório 
dos candidatos empossados. 
Art. 4º - Na forma prevista no art. 37, III, da Constituição Federal, a 
validade do concurso público será de até 02 (dois) anos, prorrogável 
uma vez, por igual período. 
Art. 5º - As atribuições, requisitos de investidura e remuneração dos 
cargos de provimento efetivo da administração direta do município, 
são os contidos no anexo II da presente lei e, conforme o caso, em 
legislação específica. 
Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado, mediante decreto, a 
efetuar as adequações necessárias na organização e funcionamento da 
administração legislativa em decorrência da presente Lei. 
Art. 7º - O provimento dos cargos se dará de acordo com a 
disponibilidade financeira do Poder Legislativo. 
Art. 8º - A Presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Taquaritinga do Norte, 20 de Maio de 2019. 
  
IVANILDO MESTRE BEZERRA 
Prefeito 

Publicado por: 
Eliene Oliveira Nascimento 

Código Identificador:A4AF35F0 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE TEREZINHA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - COMISSÃO 

PERMAMENTE DE LICITAAÇÃO - CPL 
ABETURA DE PROPOSTA 

 
Processo Nº: 009/2019. CPL. Tomada de Preços Nº 003/2019. Objeto: 
Contratação de empresa para de escolas na zona rural deste município 
de Terezinha – PE, com mão obras e material da empresa. DATA DE 
ABERTURA DE PROPOSTA 24/05/2019 ás 09:00hrs na Prefeitura 
de Terezinha: Av. Getúlio Vargas, s/n Centro, Terezinha-PE (CEP: 
55305-000). Mais informações podem ser obtidas no mesmo endereço 
da sessão de abertura, ou através do Fone/Fax: 0xx87-3792-1145, no 
horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, ou ainda, através 
de solicitação por e-mail: cplterezinha@gmail.com. . 
  
Terezinha, 21 de maio de 2019. 
  
MARCIO ROBERTO CORREIA DA SILVA 
Presidente da CPL 

Publicado por: 
Rhenady Rhayadney Renovato Ferreira 

Código Identificador:79175261 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE TORITAMA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC 
PORTARIA Nº 006/2019 

 
A Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista o 
Parecer favorável da Coordenadoria de Normatização e Organização 
Escolar, referendado pelo Conselho Municipal de Educação, de 
acordo com o Art. 11, Inciso IV e os Arts. 30 e 32, da Lei Federal 
9394/96, resolve autorizar o Credenciamento e aprovar o Regimento 
Escolar da Escola Municipal Rui Barbosa, Cadastro Escolar nº 
004/2019, jurisdicionada a esta Secretaria de Educação, Ciência e 
Tecnologia e mantida pela Prefeitura de Toritama, localizada na Rua 
Manoel Borba, nº169 - Centro, Toritama-PE, para funcionar no nível 
do Ensino Fundamental.  

Toritama, 21 de maio de 2019 
  
ANA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS PAES DE SOUZA 
Secretária Municipal de Educação 
Portaria Nº 0023/2018 

Publicado por: 
Pedro Brandão da Costa Neto 

Código Identificador:42EB231B 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC 
PORTARIA Nº 007/2019 

 
A Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista o 
Parecer favorável da Coordenadoria de Normatização e Organização 
Escolar, referendado pelo Conselho Municipal de Educação, de 
acordo com o Art. 11, Inciso IV e os Arts. 30 e 32, da Lei Federal 
9394/96, resolve autorizar o Credenciamento e aprovar o Regimento 
Escolar da Escola Municipal Maria Gonçalves da Silva, Cadastro 
Escolar nº 005/2019, jurisdicionada a esta Secretaria de Educação, 
Ciência e Tecnologia e mantida pela Prefeitura de Toritama, 
localizada no Loteamento Izídio Tavares, Toritama-PE, para 
funcionar nos níveis da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
  
Toritama,21 de maio de 2019 
  
ANA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS PAES DE SOUZA 
Secretária Municipal de Educação 
Portaria Nº 0023/2018 

Publicado por: 
Pedro Brandão da Costa Neto 

Código Identificador:D4A6EB14 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUC 
PORTARIA Nº 008/2019 

 
A Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista o 
Parecer favorável da Coordenadoria de Normatização e Organização 
Escolar, referendado pelo Conselho Municipal de Educação, de 
acordo com o Art. 11, Inciso IV e os Arts. 30 e 32, da Lei Federal 
9394/96, resolve autorizar o Credenciamento e aprovar o Regimento 
Escolar da Escola Municipal João Ferreira da Cunha , Cadastro 
Escolar nº 006/2019, jurisdicionada a esta Secretaria de Educação, 
Ciência e Tecnologia e mantida pela Prefeitura de Toritama, 
município de Toritama, localizada na Travessa Largo da Paz, nº52 - 
Centro, Toritama-PE, para funcionar nos níveis da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 
  
Toritama,21 de maio de 2019 
  
ANA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS PAES DE SOUZA 
Secretária Municipal de Educação 
Portaria Nº 0023/2018 

Publicado por: 
Pedro Brandão da Costa Neto 

Código Identificador:DE3EE544 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

MUNICÍPIO DE TRIUNFO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE 

CONCURSO PÚBLICO 001/2015 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 
E POSSE Nº 002/2019 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso das atribuições e prerrogativas que lhe são 
conferidas por Lei e em obediência ao item XV do Edital de Concurso 
Público nº 001/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco, edição de 13 de agosto de 2015; bem como 
Homologação do Resultado Final do Concurso Público - Decreto nº 
049/2015 datado de 31/12/2015 e alterado pelo Decreto nº 050/2017 


