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

DECRETO N°. 5.572, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

Regulamenta a Lei n° 1.415/2009, a qual dispõe sobre o
Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes e Áreas
Verdes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que as Praças Públicas e de Esportes e Áreas
Verdes do Município representam uma das formas de apresenta-
ção da própria cidade, carecendo, a maioria deles, de moderniza-
ção e reforma;

CONSIDERANDO que, as Praças Públicas e de Esportes e
Áreas Verdes bem cuidadas tornam uma cidade mais agradável e,
por extensão, proporciona melhor qualidade de vida para os seus
munícipes;

CONSIDERANDO que as Prefeituras, de modo geral, sempre
se vêem com graves problemas de recursos orçamentários;

CONSIDERANDO que a Prefeitura deste Município não foge
a essa regra geral, fato esse que a impossibilita de realizar, de mo-
do ideal, a conservação de todas as Praças Públicas e de Esportes
e Áreas Verdes do Município;

CONSIDERANDO que o programa de Adoção das Praças
Públicas e de Esportes e Áreas Verdes abre um leque de ofertas ca-
pazes de atrair empresários, associações civis e comerciais, pe-
quenos comerciantes e até mesmo cidadãos, tendo como contrapar-
tida a veiculação de publicidade.

DECRETA:

Art. 1º. As entidades da sociedade civil, as associações de mo-
radores, conselhos comunitários, organizações não governamen-
tais, entidades comunitárias, empresas e cidadãos interessados em
participar do Programa de Adoção das Praças Públicas e de Esportes
e Áreas Verdes, “ADOTE O VERDE EM PARNAMIRIM”, insti-
tuído pela Lei nº. 1.415, de 15 de abril de 2009, deverão apresen-
tar a proposta de adoção, indicando a área de seu interesse a ser ado-
tada perante a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Urbano de Parnamirim - SEMUR.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não poderão participar do referido
Programa, as empresas do ramo de cigarros e bebidas alcoólicas,
bem como outras que possam ser consideradas impróprias aos ob-
jetivos da Lei n° 1.415/2009.

Art. 2º Caberá a Coordenação de Urbanismo da SEMUR, ins-

truir o protocolo com informações acerca da natureza da área pú-
blica, de modo a confirmar tratar-se área pública de uso comum do
povo, elaborando a seguir croqui com a indicação de suas dimen-
sões, dos equipamentos e mobiliários urbanos instalados, espécies
arbóreas existentes e informações sobre seu estado de conservação.

Art. 3º Havendo interesse e possibilidade jurídica da coopera-
ção, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvol-
vimento Urbano – SEMUR, fará publicar, no Diário Oficial do
Município, COMUNICADO destinado a dar conhecimento públi-
co da proposta, contendo o nome do proponente da cooperação e a
área a ser adotada.

Art. 4º Recebendo outras intenções de cooperação para o mes-
mo local, a Coordenação de Urbanismo designará data, hora e lo-
cal para a realização de sessão pública para escolha do adotante, a
ser divulgada por publicação no Diário Oficial do Município e co-
municada aos interessados, via fax ou postal, com antecedência mí-
nima de 3 (três) dias úteis.

Art. 5º A escolha do adotante deverá ser fundamentada, obser-
vando-se, pela ordem, os seguintes critérios:

I - natureza dos serviços propostos, contemplando:
a) adaptação do projeto:
1. às pessoas portadoras de necessidades especiais;
2. às pessoas idosas e às crianças;
b) maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio pú-

blico;
c) menor prazo para a implementação do projeto e maior prazo

de sua manutenção;
d) comprovação de efetiva participação da comunidade cir-

cunvizinha da área adotada no projeto;
e) destinação de área específica para recuperação da vegetação

nativa;
II - menor número de placas publicitárias; e
III - no caso de igual número de placas, o projeto com placas de

menor dimensão.

§ 1º No caso de empate, será realizado sorteio em data, hora e
local divulgados pelo Diário Oficial do Município.

§ 2º A decisão de escolha do adotante será lavrada em ata que
instruirá o protocolo e será publicada no Diário Oficial do Município.

§ 3º Da decisão poderá ser interposto recurso, no prazo de 10
(dez) dias corridos, contados de sua publicação, dirigido ao
Secretário Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
Urbano de Parnamirim. 

Art. 6º O Secretário Municipal do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Urbano de Parnamirim designará comissão de
servidores para a seleção dos adotantes composta por 01 (um) ar-
quiteto ou engenheiro civil, 01 (um) engenheiro agrônomo, se se
tratar de área verde e 01 (um) servidor indicado pelo Coordenador
de Urbanismo. 
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§ 1º Participará, ainda, da comissão 01 (um) representante da
Assessoria Jurídica ou 01 (um) representante da Assessoria Técnica.

§ 2º Poderá, também, participar das Comissões, se houver in-
teresse, um representante da comunidade onde estiver localizada a
área pública a ser adotada, desde que convocada pela SEMUR.

Art. 7º A cooperação será formalizada por meio de Termo de
Adoção, este lavrado pela Assessoria Jurídica da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano –
SEMUR.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os termos de Adoção deverão conter
cláusulas definindo a área; o prazo de duração, que não poderá ex-
ceder a 60 (sessenta) meses; o número e as dimensões das placas
indicativas da cooperação permitidas; a proibição de transferência
do termo a terceiros; a previsão de rescisão a qualquer tempo, mo-
tivada em razões de interesse público ou descumprimento do acor-
do, independentemente de prévia notificação e imediata retirada
das placas; e outras que sejam necessárias à proteção do interesse
público.

Art. 8º. São atribuições da Prefeitura Municipal de Parnamirim,
através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Urbano – SEMUR:

I – estabelecer critérios para subsidiar as negociações, visando
à adoção;

II – aprovar os projetos de urbanização ou de construção de
praças públicas, de esportes e áreas verdes que venham a ser ado-
tadas, elaborados pelo adotante;

III – orientar, quando necessário, a mão-de-obra a ser contrata-
da pelo adotante, visando a melhoria da manutenção e conserva-
ção da área adotada;

IV– fornecer e plantar vegetação ornamental, existente nas suas
sementeiras, sempre que necessário e possível;

V – responsabilizar-se pela execução de serviços nos equipa-
mentos de iluminação, bem como pelas despesas de energia elétri-
ca na área adotada;

VI – fiscalizar a qualidade da manutenção e conservação da pra-
ça adotada;

VII – realizar pesquisa de opinião com a finalidade de verificar
as necessidades locais (identidades locais). 

Art. 9º. São atribuições do adotante:
I – executar os serviços de instalação de equipamentos, cons-

trução e recuperação do patrimônio adotado, segundo projeto ela-
borado pelo adotante e aprovado pela Prefeitura;

II – conservar e manter os equipamentos, cercas e monumen-
tos instalados na área adotada, bem como árvores, gramados, ar-
bustos e plantas ornamentais, além de equipamentos esportivos,
se for o caso;

III – realizar a irrigação permanente da vegetação durante a vi-
gência do contrato;

IV– confeccionar e afixar as placas publicitárias, conforme mo-
delo previsto pela Prefeitura e anexado a este Decreto.

Art. 10. Os benefícios pela adoção das Praças Públicas e de
Esportes e Áreas Verdes no Município de Parnamirim serão:

I – Ao Adotante:
a) associação da marca com um programa de proteção e pre-

servação ambiental;
b) inclusão da empresa nos meios institucionais de divulgação

da Prefeitura;
c) concessão de licença ambiental e liberação de alvarás de uti-

lização de publicidade nas áreas em questão;

d) desconto de 20% no IPTU de 01 imóvel em Parnamirim, de
sua propriedade, após um ano de realização comprovada, de uma
das atividades dispostas na Lei n° 1.415/2009.

II – À Prefeitura Municipal de Parnamirim:
a) consolidação de parceria firmada com a sociedade;
b) preservação do patrimônio da cidade e do meio ambiente;
c) desenvolvimento da consciência ecológica em lideranças em-

presariais, comunitárias e em instituições educacionais.

Art. 11. Aparte adotante ficará autorizada, após a assinatura do
Termo de Adoção, a afixar, na área adotada, uma ou mais placas
padronizadas alusivas ao processo de cooperação com o Poder
Executivo Municipal.

Art. 12. As áreas a serem adotadas serão classificadas em gru-
pos, conforme as seguintes áreas de superfícies:

I – Grupo I: Áreas com superfícies de 100 até 1.000m²:
a) Canteiros centrais e faixas de rios e canais, com extensão

mínima de 300 metros lineares: colocação de 01 (uma) placa de
adoção (tipo 1) a cada 200 metros;

b) Jardins e refúgios, incluídos nesse grupo: colocação de, no
máximo, 02 (duas) placas de adoção (tipo 1), observando o limite
de 01 (uma) placa a cada 400m²;

II – Grupo II: Áreas com superfície de 1.000 até 20.000m²
a) Praças em geral, com tamanho equivalente às quadras típi-

cas urbanas: colocação de 01 (uma) placa de adoção (tipo 1) a ca-
da 4.000m², com um limite máximo de 04 (quatro) placas.

III – Grupo III: Áreas a partir de 20.000m²
a) Parques com edificações destinadas às atividades culturais

e/ou administrativas, grandes pólos de atratividade: colocação de
01 (uma) placa de adoção (tipo 2) a cada 5.000m², com um limite
máximo de 08 (oito) placas em áreas maiores de 40.000m².

PARÁGRAFO ÚNICO - As placas publicitárias tipo 1 e 2, re-
feridas nos incisos deste artigo, serão confeccionadas em com
chapa de 16 mm, galvanizada, com logomarcas do Programa “ADO-
TE O VERDE EM PARNAMIRIM”, da Prefeitura de Parnamirim
e do Adotante, as quais deverão ser impressas em adesivo vinil, em
alta resolução, tubo de ferro de 2’’(polegadas), em chapa de 14 mm,
pintado na cor verde folha, conforme modelo em anexo a este de-
creto.

Art. 13. Independentemente de iniciativa dos particulares, a SE-
MUR poderá iniciar o processo de adoção, objetivando obter a coo-
peração para a conservação de áreas públicas, indicando a área, os
serviços pretendidos e o número máximo de placas permitidas pa-
ra o local, observadas as disposições deste decreto.

Art. 14. Encerrada a cooperação por decurso do prazo de vi-
gência ou por rescisão, qualquer benfeitoria dela decorrente inte-
grará o patrimônio público, não tendo o adotante direito de reten-
ção ou indenização a qualquer título.

Art. 15. Os serviços a serem realizados em razão do Termo de
Adoção deverão ser acompanhados e controlados pela Coordenação
de Urbanismo da SEMUR, de modo que não venham a ser desvir-
tuados ou causar prejuízo ao interesse público.

Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Parnamirim/RN, 02 de junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
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PLACA PUBLICITÁRIA TIPO 1, FORMATO 1,50 X 0,50
CM:

ESPECIFICAÇÕES: CHAPA16MM GALVANIZADA, FOR-
MATO 85 X 50 CM COM LOGOMARCAS (ADOTE O VERDE
EM PARNAMIRIM, PREFEITURA DE PARNAMIRIM E PA-
TROCINADOR) AS QUAIS DEVERÃO SER IMPRESSAS EM
ADESIVO DE VINILEM ALTARESOLUÇÃO, TUBO DE FER-
RO DE 2” (POLEGADAS) EM CHAPA 14 MM PINTADO NA
COR VERDE FOLHA, CONFORME MODELO EM ANEXO. 

TIPO 1: 50cm X 150cm conforme modelo da Prefeitura

PLACAPUBLICITÁRIATIPO 2, FORMATO 2,00 X 0,70 CM:
ESPECIFICAÇÕES: CHAPA16MM GALVANIZADA, FOR-

MATO 1,20 X 70 CM COM LOGOMARCAS (ADOTE O VER-
DE EM PARNAMIRIM, PREFEITURADE PARNAMIRIM E PA-
TROCINADOR) AS QUAIS DEVERÃO SER IMPRESSAS EM
ADESIVO DE VINILEM ALTARESOLUÇÃO, TUBO DE FER-
RO DE 2” (POLEGADAS) EM CHAPA 14 MM PINTADO NA
COR VERDE FOLHA, CONFORME MODELO EM ANEXO. 

TIPO 2: 70cm X 200cm conforme modelo da Prefeitura

DECRETO Nº 5.573, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

Altera o Decreto nº. 5.409, de 05 de março de 2007, que regu-
lamenta a concessão de gratificação aos participantes de Órgão de
Deliberação Coletiva, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, 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 art. 3º, inciso III e parágrafo 4º, do Decreto nº. 5.409,
de 05 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.3º...........................................................................................
.............................................................................................................

III – A Comissão de Avaliação de Imóvel, o Conselho de
Contribuintes, a Comissão Permanente de Licitação, a Junta Médica
e a Junta Administrativa de Recurso de Infração constituem-se em
órgãos de 3º grau e reunir-se-ão quantas vezes forem necessárias,
devendo ser obedecido em qualquer caso, os regimentos internos
e as legislações respectivas. 

......................................................................................................
.............................................................................................................

§ 4º - Em relação à Comissão Permanente de Licitação, à Junta
Médica e à Junta Administrativa de Recurso de Infração, os seus

DOM na internet
acesse o site: parnamirim. rn.

gov.br  e fique por dentro das
ações realizadas no município
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integrantes somente poderão receber o máximo de 05 (cinco) reu-
niões mensais a título de gratificação prevista no “caput” do art.
1º.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 02 de junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0467, DE 31 DE MAIO DE 2010.

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

RESOLVE: 

1º. Destituir o Assessor BRUNO PEREIRADE ARAUJO COE-
LHO, Mat. 8698, de responder pela Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos – SEMSUR, a partir de 31 de maio de 2010.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0468, DE 31 DE MAIO 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. 030/2009, de 12 de
maio de 2009.

RESOLVE:

1º. Nomear EPIFANIO BEZERRA DE LIMA para exercer o
cargo em comissão de Secretário Municipal de Serviços Urbanos
- SEMSUR, a partir de 31 de maio de 2010.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0469, DE 31 DE MAIO DE 2010.

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

RESOLVE: 

1º. Exonerar HERIBERTO DASILVAFERNANDES SALES,
Mat. 9106, do cargo em comissão de Encarregado de Serviço, lo-
tado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, a
partir de 31 de maio de 2010.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0470, DE 01 DE JUNHO DE 2010.

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

RESOLVE: 

1º. Destituir a Função Gratificada 1 - FG1 do Servidor UBI-
RATAN LIMADE CARVALHO, Mat. 0974, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
maio de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0471, DE 01 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade
às disposições da Lei Complementar Nº. 042/2010, de 13 de ja-
neiro de 2010,

RESOLVE:

1º. Nomear DAVI NASCIMENTO DOS SANTOS para exer-
cer o cargo em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, a partir de
01 de junho de 2010.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0472, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, 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. Conceder à Servidora ELOÍSA DOS SANTOS NASCI-
MENTO, Mat. 8391, a Função Gratificada 1 - FG-1, lotada na
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 03 de
maio de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0473, DE 02 DE JUNHO DE 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 73, incisos VI e XII, da
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1°. Designar para integrar o CONSELHO MUNICIPAL DOS

PORTARIAS
GABINETE CIVIL
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DIREITOS DACRIANÇAE DO ADOLESCENTE DE PARNA-
MIRIM - COMDICA, como membro titular, o Senhor ANTONIO
MURILO DE PAIVAem substituição ao Senhor PAULO ROBER-
TO DE LIMA RITZEL, a partir de 02 de junho de 2010.

2º. Publique-se e cumpra-se. 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA 002/2010, 21 DE ABRIL DE 2010.

O Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
– SEHAB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com a Lei Complementar 030/2009, de 12 de maio de 2009, 

RESOLVE

1° Ametodologia de seleção dos beneficiários do Programa Ba-
nheiro Legal atenderá o disposto ao Decreto Municipal n° 5.569/
2010, de 12 de janeiro de 2010, com as seguintes observações:

a)Para a apuração dos beneficiários selecionados para o
Banheiro tipo 1, não serão considerados os incisos II, IX e X do
art. 2°, ficando a ponderação dos pesos dos indicadores igual a 13.

b)Para a apuração dos beneficiários selecionados para o
Banheiro tipo 2 (Portadores de Necessidades Especiais), não se-
rão considerados os incisos IX e X do art. 2°, ficando a pondera-
ção dos pesos dos indicadores igual a 15.

c)Não será considerada a distribuição prevista no art. 6°, fican-
do determinado conforme estabelecido nas normas do Programa,
a construção mensal de 11 (onze) Unidades sanitárias tipo 1 e 01
(uma) unidade sanitária tipo 2.

d)O critério de desempate previsto na alínea “a” do §3° fica al-
terado para “Menor renda per capita”.

2°Justifica-se a presente medida em face dos seguintes argu-
mentos:

a)As intervenções de construções das unidades sanitárias deve-
rão ser realizadas exclusivamente em imóveis próprios (inciso IX);

b)O Cadastro Único apresenta inconsistência nas informações
sobre benefícios sociais prejudicando a utilização deste indicador
(inciso X);

c)As informações sobre portadores de necessidades especiais
somente interessam aos inscritos para o banheiro tipo 2 (inciso II);

d)O critério da menor renda per capita propiciará a redução
significativa de empates em pontos em relação ao critério anterior,
facilitando o desempate.

3º - Publique-se. Cumpra-se.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

PORTARIA Nº 263/2010, 24 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença sem remuneração a servidora EDNEIDE
OLIVEIRADASILVA, matrícula de nº 4718, no cargo de Assistente
Social, do quadro desta Municipalidade, lotada na Secretaria
Municipal de Assistência Social,  por um período de 02 (dois)
anos, com efeitos a partir de 01/06/2010, devendo retornar ao tra-
balho em 01/06/2012.

Areferida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da Lei
nº140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Parnamirim. 

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

PORTARIA Nº: 264/2010, 24 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença-Prêmio a servidora LILIAN PEREIRA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 4238, Agente Administrativo, do Quadro
desta Municipalidade, lotada na Secretaria Educação e Cultura, por
um período de 03 (três) meses, com efeitos a partir de 01/06/2010,
devendo retornar às suas atividades em 30/08/2010.

A referida Licença encontra amparo legal nos artigos 124 e
125 da Lei nº 140/69, o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município.

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

PORTARIA Nº: 265/2010, 24 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença-Prêmio a servidora ÍSIS DA CRUZ SAN-
TOS, matrícula nº 3909, Digitador, do Quadro desta Municipalidade,
lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, por um período de 01 (um) mês, com efeitos a partir de
04/06/2010, devendo retornar às suas atividades em 04/07/2010.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 128,
Parágrafo Único da Lei nº 140/69, o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município.

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

PORTARIA Nº 266/2010, 24 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença sem remuneração ao servidor MATHEUS
ESMELQUIO DASILVA, matrícula de nº 8410, no cargo de Agente
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Administrativo, do quadro desta Municipalidade, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 02
(dois) anos, com efeitos retroativos a 17/05/2010, devendo retor-
nar ao trabalho em 17/05/2012.

Areferida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da Lei
nº140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Parnamirim. 

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

PORTARIA Nº: 267/2010, 24 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença-Prêmio a servidora MARIAVIJONIADAN-
TAS VASCONCELOS, matrícula nº 5953, Professor P1 – 1ª a 4ª
Série, do Quadro desta Municipalidade, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, por um período de 03 (três) me-
ses, com efeitos a partir de 25/05/2010, devendo retornar às suas
atividades em 23/08/2010.

A referida Licença encontra amparo legal nos artigos 124 e
125 da Lei nº 140/69, o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município.

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

PORTARIA Nº: 268/2010, 25 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Desligar, o Servidor JOSÉ SANÇÃO, matrícula de nº 1826,
Vigia, do Quadro desta Municipalidade, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, em virtude da concessão de sua
aposentadoria, concedida através do benefício n° 1505726970.

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

PORTARIA Nº. 269/2010, 25 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Conceder 08 (oito) dias de Licença por Luto a servidora Maria
das Vitórias Sousa Araújo, matrícula 1352, Escriturário, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Certidão de Óbito nº.
60.803, do Livro C nº. 249, fls. 163, de Iraci Salete de Sousa Araújo,
com efeitos retroativos ao período de 06/05/10 à 13/05/10.

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

PORTARIA Nº: 270/2010, 27 DE MAIO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Licença-Prêmio a servidora JOZILMA SILVEIRA
FELIPE CALVALCANTE, matrícula nº 374, no Cargo de Professor,
do Quadro desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, por um período de 03 (três) meses, com efei-
tos a partir de 10/06/2010, devendo retornar às suas atividades em
08/09/2010.

A referida Licença encontra amparo legal nos artigos 124 e
125 da Lei nº 140/69, o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município.

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

JUSTIFICATIVA

De acordo com o art.103,§2º da 
Lei Complementar nº030/2009, de 12 de maio de 2009,

informo para os devidos fins que não houve publicação 
nas datas de 03/06/201 e 04/06/2010. 


