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

DECRETO Nº 5.579, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

Regulamenta a concessão de Auxílio-Transporte aos servido-
res municipais, instituído pela Lei Complementar nº 044/2010 e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IV e XII, da
Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

D E C R E T A:

Art. 1º - O Auxílio-Transporte instituído pela Lei Complementar
nº 044, de 17.05.2010, de natureza indenizatória, destina-se ao cus-
teio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo muni-
cipal ou intermunicipal, pelos servidores públicos da administra-
ção direta e indireta deste Município, no deslocamento de suas re-
sidências para o local de trabalho e vice-versa.

§ 1º - A concessão do Auxílio-Transporte será processada pela
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

§ 2º - É vedada a incorporação do auxílio de que trata este arti-
go aos vencimentos, remuneração ou proventos do servidor.

§ 3º - o Auxílio-Transporte não será considerado para fins de
incidência de Imposto de Renda ou de contribuição previdenciária
ao Instituto Nacional de Seguridade Social.

Art. 2º - Entende-se por despesas com transporte a soma mensal
dos gastos efetuados para custeio dos deslocamentos do servidor, por
um ou mais meios de transporte coletivo, entre a sua residência e o
seu local de trabalho, e vice-versa, computados somente os dias efe-
tivamente trabalhados, até o limite previsto no artigo 6º, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 044, de 17 de Maio de 2010.

Art. 3º - Para fins de cálculos do Auxílio-Transporte, será ado-
tada a tarifa integral do deslocamento, computada a quantidade de
unidade de tarifas diárias multiplicadas pelo número de dias traba-
lhados.

Art. 4º - Para concessão do Auxílio–Transporte, o servidor de-
verá encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos formulário solicitando o benefício, disponível
no sítio eletrônico da Prefeitura de Parnamirim, contendo:

I – o valor diário da despesa realizada com transporte coletivo,
nos termos do art. 1º;

II – percursos e meios de transporte mais adequados ao seu
deslocamento residência-trabalho e trabalho-residência;

III – comprovante de endereço residencial, como fatura de ta-
rifa de água, energia elétrica ou telefone, em nome do requerente,

ou de contrato de aluguel, se for o caso;
IV – no caso de acumulação lícita de cargos ou empregos, a op-

ção facultada ao servidor ou empregado pela percepção do Auxílio-
Transporte no deslocamento trabalho-trabalho em substituição ao
trabalho-residência, se assim o desejar.

§ 1º - As informações constantes do formulário serão atualiza-
das anualmente ou sempre que ocorrer qualquer alteração do en-
dereço residencial, do percurso ou da modalidade de locomoção.

§ 2º - A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou em-
pregado apresentou informação falsa deverá apurar de imediato,
por intermédio de processo administrativo disciplinar, a responsa-
bilidade do servidor, com vistas à aplicação da penalidade admi-
nistrativa correspondente e reposição ao erário dos valores perce-
bidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
bem como da perda do benefício.

Art. 5º - O servidor poderá requerer a qualquer tempo o Auxílio-
Transporte, bem como solicitar a sua suspensão, através de reque-
rimento escrito dirigido à Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos.

Art. 6º - O benefício do Auxílio-Transporte será suspenso nas
hipóteses em que o servidor estiver:

I – Cedido ou colocado à disposição de outras entidades, ór-
gãos estaduais ou federais;

II – Em gozo de qualquer espécie de licença, remunerada ou
não;

III – Em gozo de licença saúde;
IV – Participando de cursos fora do Município;
V – Em gozo de férias regulamentares;
VI – Inativo.

Art. 7º - Aconcessão do Auxílio-Transporte autorizará a Prefeitura
Municipal de Parnamirim a descontar, mensalmente, do servidor be-
neficiado, a parcela equivalente a 6% (seis por cento) do vencimen-
to ou salário básico da categoria funcional a que pertença.

PARÁGRAFO ÚNICO – Quando o custo do Auxílio-
Transporte, for inferior a 6% (seis por cento) do vencimento ou sa-
lário básico da categoria funcional do servidor ou empregado re-
querente,  somente será descontado o valor integral do benefício.

Art. 8º - O Auxílio-Transporte será pago em pecúnia, juntamen-
te com os vencimentos do servidor, somente após a apresentação
do requerimento instruído com a documentação prevista no art. 4º
e incisos deste Decreto, à Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos.

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

Parnamirim/RN, 19 de agosto de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
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PORTARIA Nº. 0660, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

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

RESOLVE: 

1º. Nomear SAMARAMONTEIRO PESSOAALVES para exer-
cer o cargo em comissão de Vice – Diretor Nível I, Escola Municipal
Professor Emérito Nestor Lima, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – SEMEC, a partir de 19 de agosto de 2010.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0661, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de fe-
vereiro de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear PRISCILLAKELLYSOARES TORRES para exer-
cer o cargo em comissão de Médica no Programa Estratégia de
Saúde da Família - ESF, desempenhando suas atividades na Unidade
Básica de Saúde de Passagem de Areia, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde – SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 16 de
agosto de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0662, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições legais e de conformidade a Lei nº 1.086, de 18
de maio de 2001,

RESOLVE:

Conceder ao Assessor da Secretaria Municipal de Obras Públicas
- SEMOP, FLAVIO LEAL TEIXEIRA o valor de R$ 972,00 (no-
vecentos e setenta e dois reais), correspondente a 02 (duas) diárias
de viagem, à Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de agosto do corrente
ano, a fim de participar da OFICINA DE TRABALHO ESPAÇO
MAIS CULTURA, objetivando esclarecer todas as dúvidas sobre
a documentação necessária ao conveniamento, inclusão da propos-
ta no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0663, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no

uso das atribuições legais e de conformidade a Lei nº 1.086, de 18
de maio de 2001,

RESOLVE:

Conceder à Coordenadora da Secretaria Municipal de Obras
Públicas - SEMOP, DINAÍSA SOARES FREITAS o valor de R$
972,00 (novecentos e setenta e dois reais), correspondente a 02
(duas) diárias de viagem, à Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de agos-
to do corrente ano, a fim de participar da OFICINA DE TRABA-
LHO ESPAÇO MAIS CULTURA, objetivando esclarecer todas
as dúvidas sobre a documentação necessária ao conveniamento,
inclusão da proposta no Sistema de Gestão de Convênios - SI-
CONV.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 040/2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / FABIELE FERNANDA DA SILVA MELO - OBJE-
TO: Prorrogar o prazo do contrato de locação do Imóvel situado na
Rua Comandante Petit, nº 195, Centro, em Parnamirim-RN, onde
funciona o Centro Municipal de Reabilitação - CMR, por mais 06
(seis) meses, de julho a dezembro de 2010, no valor de R$ 1.700,00
(Hum mil e setecentos reais) mensal. - RECURSOS: PRÓPRIOS
(ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - Elemento de Despesa: 3.3.90.36 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Disp. De Licitação n º 030/2009 e Artigo 57, II, da
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  Parnamirim/RN, 28
de junho de 2010.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – SRP
Nº 004/2010

Objeto: aquisição e distribuição de leite pasteurizado, tipo
“B”, destinado ao Programa Parnamirim Sem Fome. Em face do
certame licitatório do dia 01/07/2010 ter resultado FRACASSA-
DO, estamos remarcando nova sessão, com limite de acolhimen-
to e abertura das propostas até às 08h30min. do dia 09/09/2010.
Início da disputa de preços às 09h30min, horário de Brasília, do
dia 09/09/2010. O Edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos no site: www.licitacoes-e.com.br. Mais informações pelo
Telefone: (84) 3644-8439 ou pelo e-mail: cpl@parnamirim.
rn.gov.br. 

Parnamirim, 23 de agosto de 2010.

TATIANA DE AQUINO DANTAS
Pregoeira/PMP
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