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DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 020/2021, de 28 de junho 2021. 

 

PRORROGA AS MEDIDAS RESTRITIVAS, DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO 
DA PANDEMIA DA COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

RAFAEL/RN, ESTABELECE CRONOGRAMA DE RETOMADA DOS 

SETORES DE EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, III, da Lei Orgânica, 

 
Considerando a necessidade de manutenção de medidas restritivas visando a 

diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma 

vez que não atingimos um percentual necessário de vacinados, para haver uma 
influência na redução do número de novos casos; 

 

Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações de 
combate à pandemia, definindo parâmetros e protocolos de saúde que permitam 

resgatar a atividade econômica no Município, fundamental para a preservação 

dos empregos e da renda da população, afetados pelas necessárias restrições de 
funcionamento; 

 

Considerando a Carta Conjunta nº 001/2021-GP, apresentada pelas Federações 
e Entidades empresariais, representantes de empreendedores potiguares, 

integrado pela FIERN, FECOMÉRCIO/RN, FAERN, FETRONOR, SEBRAE, 

FACERN, FCDL, CDL Natal, ACRN, ACIM e ABRASEL, em que sugerem 
diversas medidas, dentre as quais a limitação e diferenciação dos horários de 

funcionamento dos diversos setores econômicos; 

 
Considerando as diretrizes previstas no Documento Potiguar – Diretrizes para 

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de 

Ensino do Rio Grande do Norte, oriundo do Comitê de Educação para Gestão 
das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19 e aprovado pela Resolução nº 

04, de 21 de setembro de 2020, do Conselho Estadual de Educação; 

 
Considerando que o cenário epidemiológico decorrente da pandemia da 

COVID-19 ainda preocupa e inspira cuidados, a exigir prudência no processo de 

retomada das atividades socioeconômicas; 
 

Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção 

são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço 
para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de 

empresas e de cidadãos; 

 
Considerando a publicação do Decreto Estadual nº 30.767 de 22 de junho de 

2021 que prorrogou a vigência do Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 

2021 e estabeleceu cronograma de retomada dos setores de eventos;  
 

DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e 

temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, vigentes 

entre 28 de Junho e 11 de Julho de 2021. 
 

CAPÍTULO II 

DO TOQUE DE RECOLHER 

 

Art. 2º Fica mantido o “toque de recolher”, consistente na proibição de 
circulação de pessoas em todo o Município de São Rafael/RN, como medida de 

diminuição do fluxo populacional em ruas e espaços públicos e consequente 

mitigação de aglomerações, vigente das 23h às 05h da manhã do dia seguinte, 
todos os dias da semana. 

 

 
 

§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes atividades: 
 

I – serviços públicos essenciais; 

 

II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, 

hospitalares, atividades de podologia, entre outros; 

 

III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos 
e ortopédicos; 

 

IV – supermercados, mercados, padarias, e demais estabelecimentos 

voltados ao abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no período 

do toque de recolher; 

 

V – atividades de segurança privada;  

 

VI – serviços funerários; 
 

VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária; 

 
VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística; 

 

IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como 
assessoria e consultoria jurídicas e contábeis e demais serviços de representação 

de classe; 

 
X – correios, serviços de entregas e transportadoras; 

 

XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a 
veículos automotores e máquinas; 

 

XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas; 
 

XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos, 

incluindo eletrônicos; 
 

XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos 

e eletrodomésticos; 
 

XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação de 

máquinas e equipamentos para construção; 
 

XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás; 

 
XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares; 

 

XVIII – atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;  
 

XIX – lavanderias; 

 

XX – atividades financeiras e de seguros; 

 
XXI – imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;  

 

XXII – atividades de construção civil; 
 

XXIII – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da informação e 

de processamento de dados; 
 

XXIV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças 

dos animais; 
 

XXV – atividades industriais; 

 
XXVI – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou 

industriais, incluindo elevadores, refrigeração e demais equipamentos; 
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XXVII – serviços de transporte de passageiros; 
 

XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;  

 
XXIX – cadeia de abastecimento e logística; 

 

§ 2º Os estabelecimentos de alimentação relacionados nas Portarias Conjuntas 
GAC/SESAP/SEDEC nº 11/2020 e nº 15/2020 deverão restringir o atendimento 

a novos clientes até as 22h, utilizando-se do período remanescente até a vigência 

do toque de recolher previsto no inciso II do art. 2º tão somente para o 
encerramento de suas atividades presenciais. 

 

§ 3º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas as 
mesmas regras dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação, 

observado, durante a incidência do toque de recolher, a vedação do acesso a não 

hóspedes e a consumação restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento), 
excetuando-se, neste último caso, os serviços de café-da-manhã e de almoço, 

que poderão funcionar normalmente, desde que restrito ao hóspede. 

 
§ 4º É permitido o deslocamento de pessoas entre o local de trabalho e domicílio 

residencial durante a vigência do toque de recolher, bem como nos casos de 

serviços excetuados pelos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo e pelo art. 10, § 4º deste 
Decreto. 

 

§ 5º A autorização de funcionamento que dispõe o inciso XXVII do caput deste 

artigo não abrange o deslocamento de passageiros para programações turísticas 

durante o toque de recolher, sejam aquelas realizadas pelas empresas do setor de 
turismo ou pelos serviços de transporte de passageiro, inclusive por aplicativo. 

 

§ 6º As forças de segurança promoverão operações constantes para garantir a 
aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem como assegurar o 

distanciamento social e coibir aglomerações, sem prejuízo das ações 

complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas pelo 
município. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS 

 

Art. 3º Sem prejuízo dos Protocolos Gerais estabelecidos na Portaria Conjunta 
nº 002/2021-GAC/SESAP/SEDEC, de 19 de março de 2021, as atividades com 

atendimento presencial deverão continuar a seguir as regras de funcionamento 

estabelecidas neste Decreto, especificamente no que diz respeito ao 
distanciamento social. 

 

Da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 

 

Art. 4º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Município 

de São Rafael/RN, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial 
por todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade, 

ingressarem no território estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de 

suas residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual 
ou coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público, durante o 

estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, ficando 

excepcionado(a)s dessa vedação: 
 

I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, 

com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme 

declaração médica; 

 
II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade; 

 

III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à 
mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la 

exclusivamente durante a consumação. 

 
§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 

operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o 

uso de máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, 
colaboradores, consumidores e usuários. 

 

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as 
máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores. 

 

Do dever especial de proteção ao idoso 

 

Art. 5º Diante do atual quadro da pandemia e com o objetivo de minimizar o 
risco de contágio pelo novo coronavírus, permanece a orientação aos idosos e às 

demais pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 que observem a 

recomendação de intensificação dos cuidados com a sua circulação, ainda que 
com o uso obrigatório de máscaras de proteção facial. 

 
Dos protocolos no ambiente de trabalho 

 

Art. 6º Com o específico fim de evitar a propagação do novo coronavírus, todos 
os estabelecimentos comerciais e industriais devem continuar a cumprir as 

normas sanitárias estabelecidas nos decretos municipais já editados e nos 

protocolos sanitários específicos estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem 
como as medidas a seguir estabelecidas: 

 

I – intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos; 
 

II – realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores sintomáticos;  

 
III – realizar rastreio de contatos; 

 

IV – proceder com a notificação dos casos aos órgãos de acompanhamento de 
controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria Municipal de Saúde de 

São Rafael/RN para auxiliar na realização da investigação do caso e de 

rastreamento de contatos; 
 

V – afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período 

recomendado de isolamento domiciliar. 
 

Art. 7º Sem prejuízo da observância aos protocolos sanitários específicos, os 

responsáveis pelos estabelecimentos em funcionamento deverão: 

 

I – orientar e cobrar de seus clientes e trabalhadores o cumprimento dos 
protocolos específicos de segurança sanitária; 

 

II – esclarecer junto aos trabalhadores que a prestação de declarações falsas, 
posteriormente comprovadas, os sujeitará à responsabilização criminal, bem 

como às sanções decorrentes do exercício do poder diretivo patronal; 

 
III – disponibilizar equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, de 

acordo com o risco à exposição; 

 
IV – utilizar produtos de limpeza e desinfecção registrados na ANVISA. 

 

§1º. A empresa deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade 
suficiente aos seus trabalhadores, devendo haver a substituição sempre que 

estiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para 

respirar, nos seguintes termos: 
 

I – preferencialmente do modelo PFF2; ou 

 
II – descartáveis, devendo haver a substituição da máscara a cada 3 

(três)horas; 

 
III – em situações excepcionais, de tecidos, conforme definido no Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), associando-a a outra medida de 

proteção definida no referido programa, como face shield ou maior 
distanciamento entre os postos de trabalho. 

 

§2º A Secretaria Municipal de Saúde Pública editará norma complementar sobre 
utilização e substituição de máscaras, assim como associação de outros meios 

de proteção facial. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO E LIBERAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO – CRONOGRAMA DE RETOMADA DO SETOR 

DE EVENTOS 

 

Art. 8º Fica proibido em todo o território do Município de São Rafael o 
acendimento de fogueiras, bem como a comercialização e utilização de fogos de 

artifício durante todo o período de vigência deste Decreto. 

 
Art. 9º Os bares e restaurantes ficam autorizados a retomar as suas atividades 

presenciais, limitando a sua capacidade a 50% das mesas que deverão ser 

ocupadas por, no máximo, duas pessoas. 
 

Art. 10 Fica ainda autorizada a realização de vaquejadas, ficando restrita aos 

competidores e organizadores, sendo vedada a presença de público, proibida a 
venda de bebidas alcoólicas e realização de shows artísticos. Sendo observado o 

toque de recolher às 23 horas. 

 
Art. 11 Permanece a autorização de retomada do expediente administrativo 

presencial, devendo as Secretarias de Governo organizarem a volta ao trabalho 
presencial dos os servidores públicos municipais, estagiários, bolsistas, 

empregados terceirizados das áreas administrativas e demais colaboradores, 

ficando a critério da administração possibilitar a realização de home office em 
casos devidamente justificados.  
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Art. 12 Fica autorizado o retorno da Feira Livre que deverá ocorrer somente nas 

segundas-feiras, devendo cada feirante observar e respeitar as demarcações de 

distanciamento e coibir aglomeração em volta de sua banca.  
 

 

Das atividades religiosas 

 

Art. 13 Permanece a autorização de reabertura das igrejas, templos, espaços 

religiosos de matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e 
estabelecimentos similares, inclusive para atividades de natureza coletiva, 

respeitadas as recomendações da autoridade sanitária, especialmente o 

distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, frequência 
não superior a 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima. 

 

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo responsável 
por assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os 

frequentadores acerca dos riscos de contaminação para o novo coronavírus 

(COVID-19). 
 

§2º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher previsto no art. 2º deste 

Decreto, a realização de atividades de natureza religiosa de forma virtual, sem a 
presença de público, ficando a equipe responsável para a preparação da 

celebração ressalvada da restrição de circulação. 

 

§ 3º Durante a vigência do toque de recolher previsto no inciso I do art. 2º, as 

atividades religiosas de natureza coletiva poderão ocorrer com a presença de 
público até as 22h, observadas as restrições previstas no caput deste artigo. 

 

Da venda de bebidas alcóolicas 

 

Art. 14. Fica autorizado a venda e a exposição de bebidas alcóolicas, em 

qualquer estabelecimento comercial desde que observado a capacidade máxima 
de 50% do local, com ocupação de 02 (duas) pessoas por mesa com 

distanciamento de 1,5m das mesmas. Devendo ser encerrada suas ativiades às 

22 horas com tolerância de 30 minutos para fechamento do estabelecimento. 
 

Do Transporte Público  

 
Art. 15. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no âmbito do 

Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros de São Rafael/RN, 

sem prejuízo do disposto nos Decretos anteriores, bem como, no que couber, as 
medidas previstas na Portaria nº 017/2020 – GAC/SESAP/SEDED, de 31 de 

julho de 2020. 

 
Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem utilização de 

máscara de proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a autoridade 

policial para adoção das medidas cabíveis. 
 

Das atividades de ensino 

 
Art. 16. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, sem prejuízo 

da observância aos protocolos previstos no “Documento Potiguar – Diretrizes 

para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de 
Ensino do Rio Grande do Norte”, permanece a autorização às instituições de 

ensino para funcionamento em sistema híbrido (presencial e remotamente) 

conforme o Plano de Retomada das Atividades Escolares elaborado pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e 
modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes 

pública e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e 

especializante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 
 

§ 2º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o ensino 

remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de profissionais de saúde, 
bem como aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior ou 

ensino técnico profissionalizante. 

 
§ 3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 

incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 

disseminação do novo coronavírus. 
 

Art. 17. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo 

funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das 
medidas constantes neste Decreto, todas as normas atinentes à medicina e 

segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de 
um ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de 

responsabilização civil. 

 

Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a priorização do 
trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes do grupo de risco da 

COVID-19. 

 
CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO 

 
Art. 18. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, o Município de São 

Rafaell/RN deverá se pautar, além dos deveres constitucionais, pelas seguintes 

diretrizes: 
 

I – predominância dos interesses da coletividade na prevenção de contágio e 

enfrentamento da pandemia; 
II – fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias; 

II – implantação coordenada, simultânea e regionalizada das medidas de 

restrição; 
III – esclarecimento à população da situação pandêmica; 

IV – publicidade e transparência na realização das despesas públicas e nas 

medidas adotadas; 
 

Art. 19. Como medida de contingência à disseminação do novo coronavírus e 

visando reduzir aglomerações, o município poderá adotar as seguintes medidas: 
 

I – proibir, durante os finais de semana e feriados, o acessos às praias, lagoas, 

cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive 

aquelas em locais de uso coletivo; 

II – definir horários prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco nos 
serviços em que permitido o funcionamento, especialmente nos serviços 

bancários e nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios; 

III – determinar a diferenciação de horários de funcionamento para cada setor 
de atividade econômica, restringindo o quantitativo de pessoas por grupo 

familiar em estabelecimentos comerciais; 

IV – proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos 
municipais; 

V – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a 

evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, 
conforme protocolos sanitários do setor. 

 

VI – impedir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de proteção 
facial em transportes públicos ou privados de passageiros; 

 

VII – determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros a 
proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial. 

 

VIII – realizar campanhas de divulgação e esclarecimento da atual situação 
pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da 

necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção 

facial, distanciamento social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de 
fácil entendimento e utilização de meios de comunicação de fácil acesso à 

população, como carros de som, veiculação em redes sociais, dentre outros. 

 
IX – reorganizar as feiras livres e similares, de modo a assegurar o 

distanciamento social, evitando-se aglomeração de pessoas e contatos 

proximais, mantendo as condições de higiene dos respectivos ambientes, 
observadas as recomendações da autoridade sanitária e o disposto no Decreto 

Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, e as alterações promovidas pelo 

Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de 2020; 
 

X – articular a implantação coordenada das medidas de restrição, no âmbito 

de sua Regional de Saúde (URSAP), para garantir sua aplicação de forma 
simultânea, visando o planejamento e a constante avaliação do cenário 

epidemiológico. 

 
Do dever de fiscalização pelo município 

 

Art. 20. O Município de São Rafael/RN deverá intensificar a fiscalização do 
cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo 

coronavírus estabelecidas por este Decreto e nos protocolos setoriais, coibindo 

aglomerações, seja em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados. 
 

Parágrafo único. Para cumprimento das disposições do caput deste artigo, o 

Município de São Rafael/RN poderá requisitar ao Estado do Rio Grande do Nort 
que disponibilize suas forças de segurança, por meio das operações do Programa 

Pacto Pela Vida. 

 
CAPÍTULO VI 

DA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

 

Art. 21. Permanece autorizado o retorno das atividades econômicas no 

Município de São Rafael, devendo os empresários, autônomos e profissionais 
liberais seguirem à risca os protocolos sanitários aqui já citados, bem como, as 
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limitações de capacidade de atendimento simultâneo ao público, respeitando o 
perímetro de distanciamento entre cada usuário/cliente, podendo as autoridades 

sanitárias e de fiscalização do município definir as demais medidas, sob pena de 

aplicação de sanções aos transgressores. 
 

Art. 22. Continua autorizado o retorno das atividades esportivas em academias, 

boxes e ambientes congêneres, devendo observar a ocupação máxima de 50% 
de sua capacidade, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5metros entre os 

seus frequentadores, além da adoção de todo o protocolo sanitário já definido, 

devendo a Secretária de Esportes regulamentar a retomada. 
 

CAPÍTULO VII 

DAS SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

SANITÁRIAS 

 

Art. 23. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento dos 
protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de 

multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos 

previstos em lei. 
 

§ 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendadas 

pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, 
cumulativamente: 

 

I – às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto Estadual 

nº 29.742, de 04 de junho de 2020; 

 
II – às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto 

de 1977; 

 
III – ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes dos art. 

268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 

 
IV – à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o 

estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19; 

 
V – à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento 

ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. 

 
§ 2º As multas aplicadas pelo Município no cumprimento do seu dever de 

fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de 

Saúde. 
 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 24. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 11 de Julho de 2021. 
 

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de 28 de Junho de 2021. 

 
Dê-se Ciência, Registre-se, Cumpra-se, Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito 
São Rafael/RN, 28 de junho de 2021. 

 

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

PROCESSO Nº 081/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

CONTRATO Nº 027/2018 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 008/2021 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL 

CNPJ nª 08.085.417/0001-06  
 

CONTRATADO(A): A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI  

CNPJ n° 26.747.505/0001-08 
 

OBJETO: Oitavo termo aditivo ao contrato de nº 27/2018, cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
de iluminação pública para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos do Município de São Rafael/RN, o presente 

instrumento tem por finalidade a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO, celebrado entre o município de São Rafael/RN e a empresa A S 

P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. 
 

 

VIGÊNCIA: 01/06/2021 a 01/06/2022. 

   
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 2º da lei federal 8.666/93. 

 

São Rafael/RN, 01 de Junho de 2021. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL 

CNPJ nº 08.085.417/0001-06 
RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  

CPF. nº 012.463.954-28 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

  

A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 

CNPJ nº 26.747.505/0001-08 

Alexandra Saraiva Pereira  

CPF nº 010.435.684-76 
Sócia – Administrativa 

 

 

PUBLICAÇÕES DA CÂMARA 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

PRESIDENTE: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO SOUZA 

VICE-PRESIDENTE: VER. CESÁRIO DAVI DA SILVA 

1º SECRETÁRIO: VER. ELENILSON RODRIGUES DOS SANTOS 

2º SECRETÁRIO: VER. FÁBIO COSTA VALE 

BIÊNIO: 2021/2022 

 

 

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 06.003/2021, de 28 de junho 2021 

 

CONCEDE ½ (MEIA) DIÁRIA AO VEREADOR(A) QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O primeiro Secretário da Câmara Municipal de São Rafael Estado do Rio Grande 
do Norte, no uso das atribuições legais. 
 
R e s o l v e: 
 
1 – Conceder a(o) Vereador(a) ROSALBA MARINHO DE MACÊDO SOUZA, 
ocupante do cargo de vereador(a), Presidente, ½ (meia) diária, valor unitário 
da diária R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor a ser pago em R$ 
100,00 (cem reais), para custear deslocamento e alimentação à cidade de Natal 
– RN, dia 28 de junho de 2021, a FECAMRN – FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN com sede no bairro Lagoa Nova. 
 
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Publique-se. Pague-se. 
 
Elenilson Rodrigues dos Santos 
1º Secretario(a) da Câmara Municipal de São Rafael 

 

 

ESPAÇO NÃO UTILIZADO 

 

 

 

ESPAÇO NÃO UTILIZADO 

 

 

 

ESPAÇO NÃO UTILIZADO 

 

 

 

ESPAÇO NÃO UTILIZADO 

 

 

 

ESPAÇO NÃO UTILIZADO 

 

 

 

 


