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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

PORTARIA Nº 009 - 
COMJUVE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREI-
TOS DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais dispos-
tas na Lei Complementar nº 046/2010 e no Decreto nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 10, da Lei
Complementar nº 046/2010 e no Artigo 14, do Decreto nº 5.597/
2011, que dispõe da criação de Comissões Temáticas e Especiais
para descentralização das ações de controle social desenvolvidas
por est Colegiado;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 047/2011, que di-
rime os procedimentos de operacionalização e gestão do Fundo
Municipal dos Direitos da Juventude através da elaboração e im-
plantação do Plano de Ação e Aplicação;

CONSIDERANDO a deliberação emanada da Sétima Reunião
Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da juventude – COM-
JUVE, no que tange a criação da Comissão Especial de Elaboração
do Fundo Municipal dos Direitos da Juventude, conforme a
Resolução nº 018/2011 – COMJUVE;

RESOLVE,

1º - Nomear os Conselheiros supramencionados para compo-
rem a Comissão Especial de Elaboração do Plano de Ação e
Aplicação do Plano Municipal dos Direitos da Juventude;

- Anderson Quirino Oliveira de Lima, Secretaria Municipal de
Assistência Social;

- Everson Rocha – Secretaria Municipal de Finanças;
- Alef de Oliveira Silva, Movimento Estudantil;
- Martha Eunice Aguiar da Silva Santos – Secretaria Municipal

de Educação e Cultura;
- Ana Célia Felipe – Comitê Gestor da Política Municipal de

Juventude;
- Juliana Ribeiro – Secretaria Municipal de Turismo, Esportes

e Lazer – SETEL.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE.

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA
Presidente

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 238/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / MONALISA TAMARA LUCENA DINIZ - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na Rua Doutor
Carlos Mateus, nº 77, Santos Reis, Parnamirim/RN, para funcio-
namento da ASP-Associação dos Surdos de Parnamirim, por mais
12 (doze) meses, de 31 de outubro de 2011 a 30 de outubro de 2012
no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) mensal. - RECURSOS: F-
MAS. - Elemento de Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo
57, II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 27 de outubro de 2011.

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2011 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / PREFERENCIAL DIS-
TRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. - OBJE-
TO: Aquisição de material de consumo, de forma parcelada, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, Escolas e Centros Infantis. VALOR: 179.900,00 (Cento e
setenta e nove mil e novecentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) me-
ses. - RECURSOS: (FPM,ICMS,IPTU)/FUNDEB/SALÁRIO
EDUCAÇÃO. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material
de Consumo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão 008/2011 Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 21 de
outubro de 2011.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

RESOLUÇÃO Nº 015/2011 – 
COMJUVE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe dos procedimentos para Revisão Final da Minuta do
Plano Municipal de Juventude – PLANJUV, e dá outras providên-
cias.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVEN-
TUDE, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº
046/2010 e o Decreto Municipal nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de publiscização da Minuta
Oficial do Plano Municipal de Juventude, para garantir ampla par-
ticipação do Segmento Governamental e dos diversos Grupos e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS
COMJUVE

R$ 0,50

EXTRATOS
SEMAS

EXTRATOS
SEARH

RESOLUÇÕES



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 04 DE NOVEMBRO DE 20112 –– DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Movimentos da Sociedade Civil, conforme dispõe a Lei Comple-
mentar nº 046/2010;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das proposições
já existentes na Minuta do Plano Municipal de Juventude aos Programas
Orçamentários do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município – LDO, na perspectiva de garantir que
cada diretriz de ação tenha sua operacionalização viabilizada;

CONSIDERANDO que as proposições, diretrizes e objetivos
do Plano Municipal de Juventude deverão estar de acordo com a es-
trutura operacional de cada Secretaria e Órgão Municipal que de-
senvolve políticas para o segmento juvenil, de acordo com a Lei
Federal nº 11.129/05 e o Decreto Municipal nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO que é necessária uma revisitação a Minuta
do Plano pelos movimentos e organizações de juventude da
Sociedade Civil, tendo em vista a necessidade de garantir que os
pleitos das comunidades constem nas diretrizes do PLANJUV;

CONSIDERANDO deliberação da Sétima Reunião Ordinária
do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude – COMJUVE,
realizada no dia 26 de outubro, na Sede deste Colegiado;

RESOLVE

Art. 1º - Definir os procedimentos de Revisão da Minuta Final
do Plano Municipal de Juventude – PLANJUV.

Art. 2º - A Revisão da Minuta Final do Plano Municipal de
Juventude – PLANJUV, deverá ser realizada no período de 01 de
novembro a 02 de dezembro de 2011, contemplando as seguintes
ações:

I – Revisão por técnicos das Secretarias, Órgãos e Fundações
Municipais que desenvolvem políticas para a juventude, no senti-
do de aliar as diretrizes do Plano a metodologia de execução dos
Projetos, Programas, Ações e Serviços desenvolvidos por estas
Unidades Públicas, inclusive no viés de viabilidade orçamentária,
conforme Lei Federal nº 11.129/05 e o Decreto Municipal nº
5.597/2011;

II – Revisão pelos Grupos, Organizações e Movimentos da
Juventude em âmbito da Sociedade Civil, regularmente cadastra-
dos no COMJUVE, conforme a Lei Complementar Municipal nº
046/2010 e o Decreto Municipal nº 5.597/2011, sendo garantida
ampla participação destes segmentos no processo revisório, com
vistas a aliar as diretrizes do Plano aos pleitos das diversas comu-
nidades do Município;

III – Disponibilização do Plano para Consulta Pública, através
do sítio da Prefeitura Municipal (www.parnamirim.rn.gov.br), do
Blog Juventude Parnamirim (www.juventudeparnamirim.word-
press.com) e das Contas do COMJUVE no Twitter e no Facebook,
garantindo ampla divulgação, para participação de forma aberta pa-
ra qualquer cidadão de Parnamirim.

Art. 3º - O prazo para revisão do Plano pelas Secretarias, Órgãos
e Fundações Municipais será de 20 (vinte) dias, a partir da data de
início regulamentada por esta Resolução. A Consulta Pública e o
período de revisão pelos Grupos e Movimentos da Sociedade Civil
será de 30 (trinta) dias, tendo em vista a diversidade das represen-
tações e organizações existentes no Município.

Art. 4º - As proposições de alteração e supressão a qualquer di-

retriz do Plano deverão ser encaminhadas, pelos segmentos men-
cionados no artigo 3º desta Resolução ao Comitê Gestor da Política
Municipal de Juventude – CGJ, situado na Rua Capitão Martinho
Machado, 138, Santos Reis, Parnamirim/RN (sede do Centro de
Controle Social – CCS).

Parágrafo Único – Caberá ao Comitê Gestor da Política
Municipal de Juventude – CGJ a compilação dos dados recebidos
neste processo de Revisão, apresentando ao Conselho Municipal
dos Direitos da Juventude – COMJUVE, até o prazo máximo de
07 (sete) de dezembro de 2011, cinco dias após o término das
Consultas.

Art. 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Juventude –
COMJUVE deverá se reunir extraordinariamente no dia 07 (sete)
de dezembro de 2011, para apreciação e aprovação da versão final
do Plano Municipal de Juventude.

Art. 6º - Fica definida para o dia 14 (quatorze) de dezembro de
2011 a realização da Audiência Pública de Apresentação do Plano
Municipal de Juventude, a ser realizado pelo Poder Legislativo
Municipal, com vistas a oficialização da entrega pelo COMJUVE
do Projeto de Lei que regulamentará a vigência do referido Plano,
para apreciação do Colegiado de Vereadores Municipais.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Parnamirim, 26 de outubro de 2011.

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 016/2011
COMJUVE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe dos procedimentos de elaboração do Orçamento
Juventude – OJ, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVEN-
TUDE, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº
046/2010 e o Decreto Municipal nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO a função do COMJUVE de monitorar e ava-
liar a execução orçamentária da Política Municipal de Juventude,
conforme dispõe as Leis Complementares Municipais nº 046/2010
e 047/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de unificação em estrutura
orçamentária única, as rubricas destinadas no Plano Plurianual –
PPAe na Lei Orçamentária Anual – LOAdo ano de 2012 para o fi-
nanciamento de programas, projetos e atividades que tem como pú-
blico alvo direto/indireto, jovens parnamirinenses na faixa etária
de 15 a 29 anos, conforme a Lei Federal nº 11.129/05, para possi-
bilitar um maior acompanhamento pelo COMJUVE dos investi-
mentos da Administração Municipal voltados para o segmento ju-
venil parnamirinense;

CONSIDERANDO deliberação da Sétima Reunião Ordinária
do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude – COMJUVE,
realizada no dia 26 de outubro, na Sede deste Colegiado;

RESOLVE

Art. 1º - Definir os procedimentos de estruturação do Orçamento
Juventude de Parnamirim – OJ.
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Art. 2º - O Orçamento Juventude de Parnamirim - OJ, consiste
no mapeamento, levantamento e sistematização das rubricas orça-
mentárias destinadas ao financiamento de programas, atividades e
projetos coordenados pelas diversas Secretarias e Órgãos
Municipais que desenvolvem políticas para a juventude, objetivan-
do possibilitar dar conhecimento ao COMJUVE e ao segmento ju-
venil parnamirinense de todos os investimentos empreendidos pe-
la Administração Municipal em políticas públicas voltadas para os
jovens.

Art. 3º - Aestruturação do Orçamento Juventude de Parnamirim
– OJ será dirimido através dos seguintes passos:

I – Levantamento nas Secretarias Municipais que desenvolvem
políticas para a juventude, a dizer: Secretaria Municipal de Educação
e Cultura – SEMEC, Secretaria Municipal de Saúde – SESAD,
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer –SETEL, Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SE-
MUR e Fundação Parnamirim de Cultura – FPC, das rubricas or-
çamentárias destinadas no Plano Plurianual – PPA e no Projeto da
Lei Orçamentária Anual – LOA 2012, para programas, projetos e
atividades que tem como público alvo direto ou indireto jovens
entre 15 e 29 anos de idade, conforme a Lei Federal nº 11.129/05;

II – Sistematização dos dados recebidos das Secretarias
Municipais pelo Comitê Gestor da Política Municipal de Juventude
- CGJ;

III – Apreciação, deliberação e aprovação do Orçamento
Juventude de Parnamirim – OJ, pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Juventude – COMJUVE;

IV – Apresentação da versão final do Orçamento Juventude a
sociedade parnamirinense, durante a Audiência Pública de
Apresentação do Plano Municipal de Juventude.

Art. 3º - Os prazos para os passos mencionados no artigo 2º
desta Resolução deverão obedecer os seguintes prazos:

I – Levantamento pelas Secretarias Municipais: de 01 a 21 de
novembro de 2011;

II – Sistematização pelo Comitê Gestor da Política Municipal
de Juventude: de 22 de novembro a 05 de dezembro de 2011;

III – Apreciação, deliberação e aprovação pelo COMJUVE: 07
de dezembro de 2011;

IV – Apresentação em Audiência Pública: 14 de dezembro de
2011.

Art. 4º - O Orçamento Juventude de Parnamirim – OJ será ins-
trumento de monitoramento da execução orçamentária pelo COM-
JUVE em projetos, programas, ações e serviços voltados para a ju-
ventude desenvolvidos pela Administração Municipal, conforme
atribuições designadas no Art. 3º da Lei Complementar Municipal
nº 046/2010.

Parágrafo Único – O referido Orçamento será amplamente di-
vulgado, através do sítio da Prefeitura Municipal de Parnamirim
(www.parnamirim.rn.gov.br), do Blog Juventude Parnamirim
(www.juventudeparnamirim.wordpress.com) e das contas do COM-
JUVE nas mídias sociais Twitter e Facebook.

Art. 5º - Os casos de aditamento de prazos deverão ser coloca-
dos em discussão e apreciação em Plenária, para deliberação dos
Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude –
COMJUVE.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Parnamirim, 26 de outubro de 2011.

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 017/2011
COMJUVE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

Dispõe o Núcleo de Referência da Juventude – NRJ e dá outras
providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVEN-
TUDE, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº
046/2010 e o Decreto Municipal nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de estruturação da Política
Municipal de Juventude, de forma descentralizada, com a promo-
ção da participação popular em sua comunidade;

CONSIDERANDO a função primordial da Administração
Municipal em assessorar as organizações e movimentos juvenis,
integrando-as na participação no desenvolvimento econômico e so-
cial de Parnamirim;

CONSIDERANDO a necessidade de construção de estraté-
gias para o enfrentamento aos diversos tipos de violações de direi-
tos da juventude, trabalhando a realidade da comunidade, na cate-
goria preventiva;

CONSIDERANDO a importância do trabalho integrado em
prol da juventude com as políticas transversais, na construção e rea-
lização de ações preventivas as violações de direitos da juventude;

CONSIDERANDO que esta estratégia é deveras necessária pa-
ra a execução da Política Municipal de Juventude de
Parnamirim/RN, conforme preconizado pela Lei Federal nº
11.129/2005 e pelo Decreto Municipal nº 5.597/2011,

RESOLVE,

Artigo 1º - Normatizar e deliberar sobre o funcionamento do
Núcleo de Referência da Juventude – NRJ.

Artigo 2º - Os Núcleo de Referência da Juventude – NRJ é
uma Unidade Pública ligada institucionalmente a Assessoria
da Juventude, na Secretaria Municipal de Assistência Social –
SEMAS, ou outro órgão da Prefeitura Municipal de
Parnamirim/RN.

Artigo 3° - O Núcleo de Referência da Juventude – NRJ tem os
seguintes objetivos:

I - Propiciar a abertura de espaços para que os jovens da comu-
nidade possam se fortalecer em seus respectivos grupos e organi-
zações, discutindo e pautando formas de enfrentamento aos diver-
sos problemas sociais emergentes no Município;
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II - Abrir o debate dentro das comunidades sobre a Política
Pública de Juventude – PPJ;

IIII - Descentralizar o processo de construção, consolidação e
implementação do Plano Municipal de Juventude – PLANJUV;

IV - Potencializar a formação de grupos culturais, desportivos
e de formação política da juventude;

V- Potencializar a construção e consolidação da Rede Municipal
de Juventude – REJUV;

VI - Realizar cursos de formação sociopolítica e de inclusão pro-
dutiva para os grupos e organizações da juventude.

Artigo 4º - O Público Alvo do Núcleo de Referência da Juventude
– NRJ são os grupos de jovens de segmento religioso, cultural e des-
portivo da comunidade; os Grêmios Estudantis das Escolas das
Redes Privada, Municipal e Estadual de Ensino e outros jovens
que ingressarem em algum destes grupos e projetos da comunida-
de.

Artigo 5º - O Núcleo de Referência da Juventude – NRJ, deve-
rá funcionar em espaço próprio, no Centro da Cidade ou nas proxi-
midades, em local de fácil acesso para qualquer grupo ou organi-
zação juvenil de Parnamirim.

§ 1º - A equipe técnica do Núcleo de Referência da Juventude
será composta por jovens profissionais, de nível médio e superior,
que já tenham experiência em ações de consolidação das Políticas
de Juventude no Município.

§ 2º - Os profissionais dispostos no Parágrafo anterior serão
disponibilizados, parcial ou integralmente, pela Secretaria Municipal
de Assistência Social – SEMAS.

Artigo 6º - O Núcleo de Referência da Juventude – NRJ desen-
volverá as suas atividades de acordo com os seguintes eixos de tra-
balho:

I - Formação sociopolítica da juventude, sobre direitos huma-
nos e participação cidadã;

II - Formação para a inclusão produtiva e empreendedorismo;

III - Articulação comunitária da juventude, para valorização da
comunidade;

IV - Desenvolvimento de ações em prol do enfrentamento aos
problemas sociais que afligem a comunidade;

V - Potencialização dos grupos de cultura e esporte e lazer da
comunidade;

VI - Debate sobre a construção/consolidação da Política
Municipal de Juventude de Parnamirim.

Parágrafo Único – Para cada um dos eixos supracitados, deve-
rá ser feito um Plano de Trabalho, para ser analisado e viabilizado
pela Assessoria da Juventude - ASSEJUVE.

Artigo 7º - São atribuições essenciais dos Núcleos de Referência
da Juventude:

I - Mapear os grupos e organizações juvenis das Comunidades,

buscando saber as suas áreas de atuação e de abrangência, seus
participantes e a construção de um Diagnóstico Social (em parce-
ria com os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS) da
juventude na comunidade;

II - Cadastrar e articular a juventude da comunidade, para a
participação nas atividades de participação e incidência política no
desenvolvimento do Município;

III - Coordenar a realização dos cursos de formação sociopolí-
tica e inclusão produtiva da juventude, dentro do NRJ;

IV - Articular a divulgação das ações realizadas pelos grupos e
organizações juvenis, para o conhecimento de toda a sociedade de
Parnamirim;

V - Buscar, em âmbito da Assessoria da Juventude, o apoio pa-
ra a realização de ações na comunidade, a fim de divulgar e poten-
cializar o trabalho dos grupos de jovens nas Comunidades;

VI - Divulgar os projetos, programas e serviços das Políticas
Públicas Setoriais desenvolvidas no Município (educação, saúde,
assistência social, cultura, esporte e lazer, trabalho, etc.);

VII - Encaminhar, para o devido atendimento, jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social e risco para os Centros de Referência
de Assistência Social – CRAS e para o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS.

Artigo 8º - O Núcleo de Referência da Juventude deverá enca-
minhar as suas demandas Assessoria da Juventude da Prefeitura de
Parnamirim, para que a mesma junto aos Órgãos Municipais perti-
nentes da Administração Municipal a viabilidade de todas as ações
propostas.

Artigo 9º – Esta Recomendação entra em vigor na data de sua
publicação.

Parnamirim, 26 de outubro de 2011.

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 018
COMJUVE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVEN-
TUDE, no uso de suas atribuições legais dispostas na Lei
Complementar nº 046/2010 e no Decreto nº 5.597/2011;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 046/2010 e o
Decreto Municipal nº 5.5972011, delegam ao Conselho Municipal
dos Direitos da Juventude a função de cadastrar, monitorar, acom-
panhar e avaliar os projetos, ações, programas e serviços voltados
para os jovens parnamirinenses, desenvolvidos por Organizações
Públicas ou sem fins lucrativos;

CONSIDERANDO a deliberação da Sétima Reunião Ordinária
do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, realizada no
dia 26 de outubro de 2011;

RESOLVE,

Art. 1º - Instituir a Comissão Especial de Elaboração do Plano
de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Juventude



- FUMJUVE.

Art. 2º - AComissão Especial de Elaboração do Plano de Ação
e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Juventude – FUM-
JUVE tem como atribuição elaborar e sistematizar o Plano de Ação
e Aplicação, conforme dispõe a Lei Complementar nº 047/2011 e
o Decreto Municipal nº 047/2011, com vistas ao investimento dos
recursos do referido Fundo no ano de 2012.

Art. 3º - AComissão será composta de Conselheiros do Conselho
Municipal dos Direitos da Juventude e membros do Comitê Gestor
da Política Municipal de Juventude, nomeados via Portaria deste
Colegiado.

Parágrafo Único: No caso do impedimento de participação de
qualquer um dos Conselheiros Titulares nesta Comissão, será so-
licitada a substituição por seu respectivo suplente.

Art. 4º - Os resultados do trabalho desta Comissão deverão ser
apresentados na Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos da Juventude – COMJUVE, do mês de novembro de 2011,
para as respectivas deliberações.

Art. 5º - AComissão será Coordenada por um dos membros es-
colhidos internamente na Comissão.

Art. 6º - A Comissão terá duração de 30 (trinta) dias, contados
a partir de 01 de novembro de 2011, podendo ser prorrogado pelo
tempo que for necessário, conforme deliberação do Conselho.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Em Parnamirim/RN, 26 de outubro de 2011.

ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA
Presidente
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