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

LEI ORDINÁRIA Nº 1.561, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede abono especial, no mês de dezembro de 2011, em razão
da celebração dos “Festejos Natalinos”, para os servidores do quadro
efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - É concedido abono especial, no valor de R$60,00
(sessenta reais), aos servidores públicos do quadro efetivo da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, exclusivamente no mês de dezem-
bro de 2011, em razão da celebração dos “Festejos Natalinos”, não
se vinculando aos seus vencimentos, a qualquer título.

PARÁGRAFO ÚNICO - O abono de que trata o caput deste ar-
tigo será pago em folha suplementar até o dia 31 de dezembro de
2011.

Art. 2º - As despesas com o pagamento do abono de que trata
esta Lei, correrão por conta da dotação orçamentária específica da
Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.562, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Concede reajuste aos funcionários do quadro efetivo da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 10,0% (dez por
cento) sobre os vencimentos de todos os funcionários do quadro e-
fetivo da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art. 2º - As despesas com o reajuste de que trata esta Lei, cor-

rerão por conta da dotação orçamentária especifica do Orçamento
Geral da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de
2012.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.563, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a Criação da Política Municipal de Promoção da
Leitura Literária nas Escolas Públicas do Município de
Parnamirim/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO decreta e EU
sanciono a seguinte Lei Ordinária:

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DALEITU-

RA LITERÁRIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Art. 1º - Fica criada a Política Municipal de Promoção da Leitura
Literária nas Escolas Públicas do Município de Parnamirim, que
obedecerá ao disposto nesta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Política a que se refere este artigo
tem por objetivo fazer com que o Poder Público assegure a formação
do leitor em todas as escolas de educação infantil e ensino funda-
mental do Município, de modo que as crianças, os adolescentes, os
jovens e adultos desenvolvam o prazer em ler textos literários, fa-
vorecendo o acesso ao conhecimento e aos bens culturais da hu-
manidade, conforme diretrizes a serem observadas:

I – Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula a par-
tir de uma centena de alunos, tenham o seu espaço de leitura bem
estruturado, seja biblioteca e/ou sala de leitura, ainda que optem por
manter um canto de leitura em cada sala de aula ou se utilizem de
instrumento móvel para a disponibilização de acervo;

II – Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula infe-
rior a uma centena de alunos, tenham um canto de leitura em cada
sala de aula, ainda que se utilize de instrumento móvel para circu-
lação de acervo;

III – Prover os espaços de leitura das escolas e os cantos da
leitura das salas de aula de um acervo de qualidade, constantemente
ampliado e atualizado;

IV – Realizar um plano de formação inicial e continuada de e-
ducadores para realizarem a mediação de leitura literária junto ao
público leitor das escolas;

V – Oferecer as condições para que as escolas elaborem e im-
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plementem os seus projetos de promoção da leitura literária, levando
em conta a democratização do acesso ao livro e à leitura por parte
do público interno e, quando possível, da comunidade do entorno
da escola;

VI – Garantir a presença de educadores, mediadores de leitura,
em todas as  bibliotecas e/ou salas de leitura, BM como de bib-
liotecários e/ou de profissionais por estes orientados para realizarem
o trabalho de organização, classificação, catalogação, controle e
manutenção do acervo;

VII – Dar publicidade à importância da leitura literária por meio
de campanhas educativas, veiculadas em diferentes mídias im-
pressas e eletrônicas, de eventos, certames literários, entre outras
iniciativas congêneres.

Art. 2º - A partir da aprovação desta Lei, cabe a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, em parceria com as escolas e a
sociedade civil organizada, elaborar o Plano Municipal de Leitura
Literária nas Escolas (PMLLE), a ser revisado sempre no mês de
setembro de cada ano, tendo em vista nortear a definição das ver-
bas orçamentárias para a sua execução.

§ 1º A concepção e a gestão do Plano Municipal de Leitura
Literária nas Escolas (PMLLE) serão realizadas, de forma com-
partilhada, através de um Comitê Gestor formado por represen-
tantes do poder executivo, das escolas, da Biblioteca Pública
Municipal e de organizações da sociedade civil.

§ 2º O Plano Municipal de Leitura Literária nas Escolas (PM-
LLE) deverá considerar e incorporar as iniciativas das escolas, da
sociedade civil organizada e aquelas realizadas em parceria com
empresas e com o próprio poder público.

CAPÍTULO II
DOS ESPAÇOS DE LEITURA

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, são considerados espaços de leitu-
ra:

I – Biblioteca: ambiente preparado para a realização de
pesquisas, leitura espontânea, empréstimos e atividades de medi-
ação de leitura. O acervo é composto de obras literárias e de refer-
ência (dicionários; enciclopédias; manuais; gramáticas da língua
portuguesa; mapas; atlas; entre outros);

II – Sala de leitura: ambiente preparado para a realização de a-
tividades de mediação de leitura, empréstimos e leitura espontânea.
O acervo é composto, majoritariamente, de obras literárias;

III – Canto de Leitura: é um ambiente preparado na própria
sala de aula para a realização de atividades de mediação de leitura,
empréstimos de livros e leitura espontânea, observados os incisos
I e II, parágrafo único, do artigo 1º desta legislação. O acervo é com-
posto de obras literárias;

PARÁGRAFO ÚNICO - Os instrumentos móveis para fazerem
circular acervos literários são opcionais e de caráter complemen-
tar aos serviços prestados pela biblioteca, sala de leitura da escola
e/ou Cantos de Leitura, portanto, não substituem os espaços
definidos nos incisos I, II e II deste artigo 3º.

Art. 4º - Para cumprir o papel de formar leitores, os espaços de
leitura devem ser equipamentos que apresentem as seguintes car-
acterísticas:

I – Espaço Físico acolhedor, amplo, cuidado e bem arejado, or-
ganizado com mobiliário apropriado para a exposição do acervo,
para a leitura e para as atividades de mediação de leitura e/ou
pesquisa;

II – Acervo disposto de maneira atrativa e que facilite o manu-
seio, com autonomia, por parte dos leitores;

III – Ambiente composto por diversos suportes midiáticos que
favoreçam a interlocução com os portadores de textos e estimulem
à leitura e a pesquisa: obras literárias, obras de referência, TV e
DVD, aparelhos de som, computador com internet, entre outros;

IV – Asala de leitura e/ou biblioteca deve ser aberta diariamente,
no horário de funcionamento da escola, e, para tanto, é necessário
a presença sistemática de educadores mediadores de leitura que
desenvolvam uma programação de atividades de leitura divulgada
junto ao público, fazendo do espaço uma referência para a comu-
nidade.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os cantos de leitura dever se fixos e
cuidadosamente ambientado num dos cantos da sala de aula.

CAPÍTULO III
DO ACERVO

Art. 5º - O acervo da biblioteca ou da sala de leitura deve ser di-
versificado e de qualidade e, sempre que possível, respeitando
uma média de 10 (dez) exemplares, por título, para cada leitor que
utiliza os serviços do espaço.

§ 1º Para efeitos da promoção da leitura literária, objeto desta
Lei, as aquisições para os acervos das escolas devem priorizar as
obras literárias validadas pelo Comitê de Gestão do Plano Municipal
de Leitura Literária nas Escolas (PMLLE) à luz das demandas e-
lencadas pelas unidades escolares.

§ 2º No momento de aquisição de obras literárias, o Poder
Executivo e as escolas devem levar em consideração os seguintes
critérios:

I – Variedade: privilegiar temas e gêneros nacional e interna-
cional (ficção científica; terror; aventuras; fantasias; contos; poli-
ciais; romances);

II – Qualidade material: Observar a qualidade material, tendo
em vista a durabilidade do objeto livro e dos outros portadores de
informações;

III – Qualidade visual: deve ser observada a qualidade gráfica
e visual, principalmente nos livros destinados aos leitores iniciantes,
pois as ilustrações desempenham um papel fundamental;

IV – qualidade de textos: identificar textos bem escritos, que
respeitam a língua e criam imagens literárias estéticas, fugindo do
compromisso de passar lições ou trabalhar conteúdos acadêmicos
já priorizados em outros tipos de textos.

§ 3º Ao elencarem títulos a serem adquiridos, as escolas devem
fazê-lo depois de ouvir as preferências e necessidades do seu públi-
co leitor.

Art. 6º - O acervo deve ser organizado no espaço de leitura a par-
tir de critérios de classificação, com sistema de catalogação e con-
trole de empréstimos, num trabalho realizado diretamente pelo bib-
liotecário ou por um profissional sob a sua orientação.

CAPÍTULO IV
DA MEDIAÇÃO DE LEITURA

Art. 7º - O planejamento e execução das atividades de mediação
de leitura, realizadas na biblioteca e/ou sala de leitura, devem ser
conduzidas por profissional com formação pedagógica, detentor de
cargo público de Professor ou Especialista de Educação, profis-
sional oriundo, preferencialmente, de cursos de Pedagogia, Letras,
Normal Superior e Artes.

§ 1º As atividades de Mediação realizadas nos Cantos de Leitura
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são conduzidas pelo próprio professor.
§ 2º Em todos os casos, para assumir e dar sequência às ativi-

dades de mediação de leitura, o profissional tem que se enquadrar
no seguinte perfil:

I – Relate um histórico pessoal como leitor de textos literários
e experiência contínua com a literatura;

II – Participe de formações, fóruns e redes, tendo em vista for-
talecer as suas competências na área de formação de leitores;

III – Organize o espaço de leitura, conheça o seu acervo em
profundidade, planeje, realize e avalie atividades de mediação de
leitura para os diferentes públicos do espaço, a partir de uma pro-
gramação sistemática, à luz do plano de gestão do espaço de leitu-
ra da escola;

IV – Crie materiais e estratégias de divulgação do espaço de
leitura, fortalecendo a identidade do mesmo junto à comunidade;

V – Fomente a formação de uma comunidade de leitores,
preparando crianças, adolescentes, jovens e/ou adultos para atu-
arem como mediadores de leitura;

VI – Produza e publique reflexões teóricas, álbuns e relatórios
que sistematizem os resultados a partir das atividades de  medi-
ação de leitura;

VII – Conduza o processo de seleção de acervo e elaboração de
listas de títulos a serem adquiridos, ajudando na aplicação de even-
tuais recursos financeiros transferidos para a escola, tendo em
vista materializarem a política de promoção da leitura literária.

CAPÍTULO V
DOS PROJETOS DE PROMOÇÃO DA LEITURA

LITERÁRIA NAS ESCOLAS E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Todas as escolas devem elaborar os seus projetos de
promoção da leitura literária, observando o disposto na presente
Lei, apresentando-se à Secretaria Municipal de Educação para
que sejam contemplados no Plano Municipal de Leitura Literária
nas Escolas (PMLLE) e, por conseguinte, no orçamento a ser
disponibilizado para a sua efetivação.

§ 1º As escolas que expressem dificuldades quanto aos conceitos
e práticas relativas à promoção da leitura literária devem ter prior-
idade nos programas de formação, de modo que construam as
condições para elaborarem is seus projetos.

§ 2º No que tange a total aplicação desta Lei, devem ser prior-
izadas as unidades escolares que disponham dos seus projetos de
promoção da leitura literária elaborados, de modo que se evite
desperdício de recursos.

Art. 9º - O Plano Municipal de Leitura Literária nas Escolas
(PMLLE) deve estimular a criação de Rede de Escolas Leitoras,
comprometidas com a realização de ações articuladas, tendo em
vista as trocas de experiências, criação e realização de atividades
de formação de mediadores de leitura, campanhas, feiras, mostras,
concursos e publicações de obras literárias oriundas de escolas da
Rede, entre outras atividades congêneres.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Rede de Escolas Leitoras devem
atuar em conjunto com o Comitê Gestor do Plano Municipal de
Leitura Literária nas Escolas (PMLLE) e, sempre que possível, com
organizações da sociedade civil, empresas e outros agentes inter-
essados em promoverem a leitura literária.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, cor-
rerão a conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.564, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dispõe acerca da instituição de piso salarial mínimo aos servi-
dores públicos integrantes do quadro de pessoal do Município e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN: 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - É fixado em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), o
vencimento base dos servidores públicos do quadro de pessoal do
Município de Parnamirim, que tem como padrão remuneratório o
salário mínimo nacional.

Art. 2º - As despesas com a implantação desta Lei, correrão à
conta da dotação específica do Orçamento Geral do Município de
Parnamirim.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros, a partir de 1º de Janeiro de 2012.

Art. 4º - São revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.565, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Altera o Art. 5º da Lei nº 1.542, de 12 de Julho de 2011, acresce
ao mesmo Artigo, Parágrafo Único, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU
sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - O Art. 5º da Lei nº 1.542, de 12 de Julho de 2011, pas-
sa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º - As autorizações em caráter precário, para execução
dos serviços de que trata esta Lei, ainda em vigor, inclusive por
falta de legislação anterior, permanecerão válidas até 31 de dezem-
bro de 2012, a contar desta Lei.”

Art. 2º - É acrescido ao Art. 5º da Lei nº 1.542, de 12 de Julho
de 2011, Parágrafo Único, com a seguinte redação:

“PARÁGRAFO ÚNICO – As autorizações de que tratam o ca-
put deste Artigo, serão rescindidas, por ocasião do término de lic-
itação e contração de novos permissionários.”

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
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se for necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

LEI ORDINÁRIA Nº 1.566, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.

Institui o nome da Unidade Básica de Saúde de Liberdade de
Enfermeiro Francisco Gomes da Silva e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - A Unidade Básica de Saúde de Liberdade fica denom-
inada “Unidade Básica de Saúde Enfermeiro Francisco Gomes da
Silva”.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIV O 
AO EDITAL Nº 1 - RETIFICAÇÃO.

ALTERA O EDITAL Nº 1 DE ABERTURA PARA O CON-
CURSO PUBLICO DAPREFEITURAMUNICIPAL DE PAR-
NAMIRIM PUBLICADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2011

O Prefeito Municipal de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, tendo em vista o Contrato nº 076/2011, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Parnamirim - RN e a Fundação de Apoio à
Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do
Norte – FUNCERN.

Resolve: RETIFICAR o referido Edital que passa a vigorar
conforme a redação a seguir:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos

e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar
a capacidade mental do paciente. Executar atividades técnicas es-
pecíficas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, de-
senvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiên-
cias físicas ou psíquicas. Planejar e executar trabalhos criativos,
manuais, de mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em
pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as pre-
scrições médicas. Programar as atividades diárias do paciente-
AVDs, orientando o mesmo na execução dessas atividades. Elaborar

e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade fun-
cional e sua aplicação. orientar a família do paciente e a comunidade
quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas para sua a-
ceitação no meio social. prestar orientação para fins de adaptação
ao uso de órtese e prótese. Executar tarefas afins, inclusive as ed-
itadas no respectivo regulamento da profissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética e deontologia na terapia ocupacional. AVD´S (atividades

da vida diária) e AVP´S (atividades da vida prática). Atuação da
Terapia Ocupacional: na atenção básica de saúde; em saúde men-
tal; deficiência intelectual; nas disfunções físicas; no desenvolvi-
mento infantil; na integração sensorial; na reabilitação psicosocial;

AVISOS
GACIV

ORD

06

CARGO

Técnico em
Radiologia

NÚMERO DE
VAGAS

01

ESCOLARIDADE/
REQUISITOS

Diploma de Curso Técnico em
Radiologia Registro no Órgão
de Classe– Com pagamento da
anuidade em dia.

JORNADA 
SEMANAL

20h
(regime ordinário)

VENCIMENTO 
MENSAL R$

R$ 545,00 de vencimento
base acrescido de adicional

de insalubridade

19

32

Fisioterapeuta

Terapeuta
Ocupacional

05

02

Diploma de Curso Superior em
Fisioterapia Registro 
no CREFITO – Com pagamento
da anuidade em dia.

Diploma de Curso Superior em
Terapia Ocupacional.  Registro
no CRFTO – 
Com pagamento da anuidade
em dia.

30h
(regime ordinário)

30h
(regime ordinário)

R$ 951,65 de
vencimento base

R$ 951,65 de 
vencimento base

SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE –  CARGOS DE NÍVELMÉDIO

SECRETARIA MUNICIP AL DE SAÚDE – CARGOS DE NÍVELSUPERIOR
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em geriatria e gerontologia. Conhecimentos de tecnologia assisti-
va: órtese e prótese. As avaliações usadas nas áreas de atuações
terapêuticas ocupacional.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA
FIGUEIREDO, L.; NEGRINI, S. Terapia Ocupacional: difer-
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CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional:

Fundamentação e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
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Ocupacional e interdisciplinaridade.  São Paulo: Roca, 2007.
HAGEDORN, R. Ferramentas para a Prática em Terapia

Ocupacional: uma abordagem estruturada aos conhecimentos e
processos centrais. São Paulo: Roca, 2007.

PEDRETTI, L.; EARLY, M. B. Terapia Ocupacional: Capacidades
práticas para disfunção física. 5ª ed. São Paulo: Roca, 2004.

HAGEDORN, R. Fundamentos para prática em terapia ocu-
pacional. 3ªed. São Paulo: Roca, 2003.

TEIXEIRA; et al. Terapia Ocupacional na Reabilitação Física.
São Paulo: Roca, 2003.

GIANNI, M.; Terapia ocupacional na reabilitação física. São
Paulo: Roca, 2003.

PAPALÉO NETO, M. Gerontologia: A velhice e o envelheci-
mento em visão globalizada. São Paulo: Atheneu, 2002. 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
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Contextos Hospitalares. São Paulo: Roca. 2004.

Parnamirim - RN, 29 de dezembro de 2011. 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANT OS
Prefeito

MUNICÍPIO DE P ARNAMIRIM

AVISO DE LICIT AÇÃO –
PREGÃO ELETRÔNICO – SRPNº 23/2011

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, através do SRP– Sistema de Registro de Preços, cu-
jo objeto é a futura aquisição de tintas para o Projeto do ano de 2012
de sinalização horizontal do município de Parnamirim. Asessão de dis-
puta será no dia 12 de janeiro de 2012, às 10:30 horas, horário de Brasília.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.lici-
tacoes-e.com.br, e as informações poderão ser obtidas na Comissão
Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração e
dos Recursos Humanos, situada na Av. Tenente Medeiros, nº 105,
Centro, Parnamirim/RN, no horário das 8:00 às 13:00 horas, de se-
gunda a sexta-feira, ou pelo Telefone: (84) 3644-8439. 

Parnamirim, 29 de dezembro de 2011.

TATIANA DE AQUINO DANT AS FERREIRA
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE P ARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2011 – CON-

TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ M A DENES
DE ARAÚJO-ME - OBJETO: Apresentação da banda musical Forró
da Pegação, durante o reveillon à beira-mar, na Praia de Pirangi do
Norte, que irá ocorrer no dia 31 de dezembro do ano em curso. -
VALOR TOTAL: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos
reais). VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. RECURSOS: Próprios
(ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - ELEMENTO DE DESPESAS:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros-PJ. – FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666 de 21.06.93 e
suas modificações posteriores.  Parnamirim/RN, 05 de dezembro
de 2011.

GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

MUNICÍPIO DE P ARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2011 – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / COMÉRCIO DE
MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICAMAL -
HEIRO LTDA - OBJETO: Aquisição de móveis e eletrodomésti-
cos (Lotes 01 e 02) constantes na Ata de Registro de Preços refer-
ente ao Pregão Presencial nº 007/2011, realizado pela Prefeitura
Municipal de Pureza. - VALOR: R$ 387.370,00 (Trezentos e oiten-
ta e sete mil trezentos e setenta reais). RECURSOS: Próprios
(FPM/ICMS/IPTU/IPVA). - ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.
52 – Material Permanente. – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Pregão Presencial nº 007/2011 – Prefeitura Municipal de Pureza e
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 04
de novembro de 2011. 

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

Humanos. 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIP AL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO N.º 018/2011 - CONTRATAN-
TES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/JOSÉ
ANTÔNIO FELIPE DASILVA ME, OBJETO: Fornecimento de
Materiais de Limpeza pelo período de 12 (doze) meses, para aten-
der a Câmara Municipal de Parnamirim/RN – Modalidade Convite
n.º 011/2011 – Valor Global: 58.917,70 (Cinqüenta e Oito Mil,
Novecentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos) – VIGÊNCIA:
12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato – RE-
CURSOS: 01.031.1006.2.275.000 – Manutenção da Câmara
Municipal, no elemento de despesa 33903052 – Outros Materiais
de Consumo, Fonte 100 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, III, §3º, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 04 de novembro de
2011.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim

EXTRATOS
SETEL
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EXTRATOS


