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

PORTARIA Nº. 0211, DE 15 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar FRANCINEIDE MEDEIROS do cargo em comis-
são de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
março de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0212, DE 15 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar, a pedido, ELAINE AUGUSTA NOBRE MAR-
TINS, Mat.5008, do cargo em comissão de Gerente de Cadastro e
Planejamento Mobiliário, lotada na Secretaria Municipal de
Tributação – SEMUT.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 11 de
março de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0213, DE 15 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPALDE PARNAMIRIM, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade às dis-
posições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear REGINALDO LUIS RIBEIRO RÉGIS para exercer
o cargo em comissão de Gerente de Cadastro e Planejamento
Mobiliário, lotado na Secretaria Municipal de Tributação – SE-

MUT.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 11 de
março de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0220, DE 18 DE MARÇO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições constitucionais,

RESOLVE: 

1º. Tornar sem efeito a Portaria nº. 0166/2011, de 15 de março
de 2011, publicada no Diário Oficial do Município nº. 00167, edição
do dia 17 de março de 2011, que exonerou ANAPAULAMOURA
BILÉ do cargo em comissão de Coordenadora de Administração e
Finanças, lotada na Secretaria Municipal de Turismo - SETUR.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA 005/2011, 18 DE MARÇO DE 2011.

Determina o imediato retorno dos professores às atividades de
sala de aula e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela lei e em conformidade com a Lei
Complementar 022/2007,

Considerando a necessidade de reconduzir todos os professores
da rede municipal de ensino às atividades inerentes à função,

RESOLVE

Art. 1º - Todos os docentes da rede municipal de ensino que
não estejam exercendo função de professor devem retomar as a-
tividades de sala de aula, devendo dirigir-se a Coordenadoria de
Administração, Orçamento e Finanças, na sede da SEMEC, para
tomar conhecimento da sua nova lotação.

Art. 2º - Ficam suspensas por tempo indeterminado as licenças
especiais concedidas a professores, aplicando-se o disposto no ar-
tigo anterior.

Publique-se. Cumpra-se.

Parnamirim, 18 de Março de 2011.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS
GABINETE CIVIL

R$ 0,50
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PORTARIA 006/2011, 21 DE MARÇO DE 2011.

Dispõe sobre o Recadastramento dos Servidores da Secretaria
Municipal de Educação e dá outras providências.

ASecretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela lei e em conformidade com a Lei
Complementar 022/2007,

Considerando a necessidade de atualizar as informações dos
servidores efetivos, comissionados, empregados públicos e con-
tratados vinculados à Secretaria Municipal de Educação,

Considerando a necessidade de otimizar distribuição e lotação
dos servidores,

Considerando a necessidade de melhor planejar e executar a
gestão dos recursos humanos da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE

Art. 1º - Fica determinado que todos os servidores vinculados
à Secretaria Municipal de Educação deverão se recadastrar no perío-
do de 28/03/2011 a 08/04/2011.

Art. 2º - Inclui-se no processo de recadastramento todos os servi-
dores ativos, afastados, licenciados e que estejam à disposição em
outros órgãos da administração municipal, direta e indireta.

Art. 3º - Exclui-se do processo de recadastramento os servidores
aposentados e pensionistas.

Art. 4º - Para efetivar o recadastramento os servidores seguirão
os procedimentos indicados a seguir:

a) Preencher a ficha de atualização, disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Parnamirim (www.parnamirim.rn.gov.br),
conforme modelo anexo a esta portaria.

b) Comparecer pessoalmente para entregar a citada ficha na sede
da Secretaria Municipal de Educação, com os seguintes documen-
tos:

- 01 foto 3x4 recente
- Cópia da Carteira de identidade
- Cópia do CPF
- Cópia do Título de eleitor
- Cópia do comprovante de inscrição no PIS/PASEP
- Cópia de um Comprovante de Residência recente (mês atual)
- Cópia do comprovante do grau de escolaridade (certificado,

diploma, etc)

§1º – Apenas serão aceitas fichas de recadastramento totalmente
preenchidas e com a documentação completa.

§2º – No momento da entrega da ficha de recadastramento de-
verá ser apresentado, em seu original, documento de identidade com
foto.

§3º – As cópias solicitadas no item “b” deste artigo não precisam

ser autenticadas.

Art. 5º - Os servidores que omitirem dados ou prestarem infor-
mações incorretas e/ou incompletas estarão sujeitos às penas da
lei, nas esferas administrativa, civil e penal.

Art. 6º - A falta do recadastramento acarretará a suspensão do
pagamento dos vencimentos do servidor até que seja regularizada
a situação.

Parágrafo único – Anão regularização da situação cadastral do
servidor poderá ainda acarretar o afastamento do mesmo, através
de procedimento administrativo próprio para este fim, assegura-
dos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 7º - Após o processo de recadastramento a Secretaria
Municipal de Educação poderá, de acordo com as necessidades que
forem constatadas, remanejar servidores e convocar servidores
cedidos a outros órgãos para que retornem à SEMEC.

Art. 8º - As informações relativas aos servidores que trabalham
nas escolas da rede municipal prestadas no processo de recadas-
tramento serão validadas pelos Diretores das Unidades de Ensino,
os quais estarão sujeitos às penas da lei, nas esferas administrati-
va, civil e penal caso omitam ou acatem informações que não cor-
respondam à realidade.

Art. 9º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Parnamirim, 21 de Março de 2011.

VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA
Secretária

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2011 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / AGENSO
IMÓVEIS LTDA. - OBJETO: Locação do imóvel comercial situ-
ado na Avenida Tenente Medeiros, nº 105 - Centro - Parnamirim/RN,
para funcionamento do Centro Administrativo Municipal. - VAL-
OR: R$ 31.553,57 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e três
reais e cinquenta a sete centavos) mensal. VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses. RECURSOS: Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA). -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 001/2011
e Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteri-
ores. Parnamirim/RN, 18 de janeiro de 2011.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO 
Secretário-Chefe de Gabinete 

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DOM NA INTERNET
acesse o site: parnamirim. rn. gov.br  e fique  por dentro das ações realizadas no município

EXTRATOS
GABINETE CIVIL


