
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº00301 – PARNAMIRIM, RN, 11 DE NOVEMBRO DE 2011

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

DECRETO Nº 5.613, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, em con-
junto com o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA, no uso de suas atribuições
legais dispostas pelas Leis Federal nº 8.069/1990 e Municipal nº
827/1994, e em consonância com a Resoluções Nacional nº 145/2011
e Municipal nº 006/2011, que trata da discussão e deliberação so-
bre a Política Nacional e do Plano Decenal dos Direitos de Crianças
e Adolescentes no Município de Parnamirim/RN,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a I Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do Município de Parnamirim, sendo
que a Abertura Oficial do Evento acontecerá dia 17 de novembro
de 2011, às 16hs, no Auditório Vinícius de Medeiros da Escola
Municipal Augusto Severo e os debates por eixos, tendo como Tema
Central: “Mobilizando, implementando e monitorando a política e
o plano decenal de direitos humanos de crianças e adolescente no
município de Parnamirim”, dia 18 de novembro de 2011, das 08hs
às 18hs, no Auditório da Universidade Potiguar - UnP, tendo como
eixos  orientadores: 

Eixo 1 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 

Eixo 2 - Proteção e Defesa dos Direitos; 

Eixo 3 - Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; 

Eixo 4 - Controle Social da Efetivação dos Direitos;

Eixo 5 - Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes.        

Art. 2º. – A I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Município de Parnamirim será antecedida por
07 (sete) Conferências Livres dos Adolescentes que acontecerá
nas áreas de abrangência dos Centros de Referências de Assistência
Social – CRAS do Município de Parnamirim.

Art. 3º - O Regimento disporá sobre a organização e o funcio-
namento da I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do município de Parnamirim, inclusive sobre o pro-
cesso democrático de escolha de seus delegados.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto cor-
rerão por conta de dotação própria do orçamento do “Fundo
Municipal da Infância e Adolescência - FIA”.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 08 de novembro de 2011.

ANTÔNIO MURILO DE PAIVA
Presidente COMDICA

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

DECRETO Nº 5.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre descontos e parcelamentos de créditos tributários
municipais e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, XII, da lei
Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar o recebimen-
to dos créditos tributários municipais, a partir de condições que per-
mitam a pronta adimplência dos contribuintes para com a Fazenda
Pública municipal;

CONSIDERANDO, finalmente, a permissibilidade resultante
do art 7.°, § 5.°, artigo 9° e 26, incisos I e II da Lei n.° 951, de 30 de
dezembro de 1997, Código Tributário Municipal, com as alterações
subseqüentes:

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Fazenda Municipal autorizada a conceder par-
celamento de créditos tributários vencidos, em qualquer fase de
cobrança, após exame circunstanciado de cada caso requerido, aten-
dida a situação sócio-econômica do contribuinte em atraso e nas
condições que estabelecer. 

Art. 2º - Os Créditos Tributários vencidos, referentes a exercí-
cios anteriores, cujo contribuinte esteja em situação absolutamen-
te regular em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro do exercício em curso, têm descontos de até noventa por
cento sobre multa e juros, com respaldo no dispositivos do artigo
7.°, § 5.°, da Lei 951/97, alterado pela LC 005/01, desde que o pa-
gamento seja efetuado integralmente com valor atualizado em moe-
da corrente do pais.

§1º - Os descontos estabelecidos no caput deste artigo, não al-
cançam:

a) as multas por infrações, decorrentes de crimes contra a ordem
tributária;

b) as multas por infrações, decorrentes de descumprimento de
obrigação acessória ficando o valor da citada multa, reduzida em
cinquenta por cento (50%), quando paga a vista.

§2º - Habilita-se o contribuinte a redução dos vinte por cento
(20%) nos IPTUs – 2011 e 2012, prevista respectivamente no arti-
go 7°, do Decreto n° 5.587/2010 e no inciso I, do artigo 7°, do Decreto
n° 5.611/2011.
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§3º - Os documentos de arrecadação para pagamento à vista dos
referidos débitos, serão emitidos através de requerimento do con-
tribuinte, no Setor de Atendimento ao público da Secretaria
Municipal de Tributação - SEMUT, ou diretamente pela internet,
através do site www.parnamrim.rn.gov.br

Art. 3º - Os créditos referidos no artigo anterior poderão ser
parcelados em parcelas iguais e sucessivas atendidos os seguintes
critérios:

I.descontos de oitenta e cinco por cento (85%) dos acréscimos
legais, se parcelado em até três (3) parcelas iguais , mensais e su-
cessivas;

II.descontos de oitenta por cento (80%) dos acréscimos legais,
se parcelado em até seis (6) parcelas;

III.descontos de setenta e cinco por cento (75%) dos acréscimos
legais, se parcelados em até doze (12) parcelas;

IV.descontos de setenta por cento (70%) dos acréscimos le-
gais, se parcelados em até vinte e quatro (24) parcelas;

V.descontos de sessenta e cinco por cento (65%) dos acrésci-
mos legais se parcelado em até trinta (30) parcelas;

VI.descontos de sessenta por cento (60%) dos acréscimos le-
gais, se parcelado em até trinta e seis (36) parcelas;

VII.descontos de cinquenta e cinco por cento (55%) dos acrés-
cimos legais, se parcelado em até quarenta e seis (46) parcelas;

VIII.descontos de cinquenta por cento (50%) dos acréscimos
legais, se parcelado em até sessenta (60) parcelas.

§1º - O parcelamento de que trata este Decreto não alcançará
multas por infrações decorrentes de crimes contra ordem tributá-
ria.

§2º - O limite mínimo do valor de cada parcela será de R$
30,00(trinta reais) para pessoa física e R$ 200,00 (duzentos reais)
para Pessoa Jurídica.

§3º - Em caso de atraso de três (3) ou mais parcelas, fica auto-
maticamente desconstituído o parcelamento, com a consequente
reinscrição do crédito remanescente em dívida ativa.

§4º - O reparcelamento somente será concedido mediante entra-
da de, no mínimo, dez por cento (10%) do valor total remanescente.

§5º - Os casos excepcionais, não contemplados neste Decreto,
serão submetidos a decisão do Chefe do Poder Executivo, em re-
querimento fundamentado e parecer da Secretaria da Tributação
para que aquele decida quanto à conveniência e oportunidade de
acolhimento do pleiteado.

Art. 4º - Ao beneficiário de parcelamento e desde que não te-
nha parcelas vencidas, poderá ser fornecida Certidão de Regu-
laridade de Débitos de Tributos Municipais com os mesmos efei-
tos de Certidão Negativa e com prazo de validade de trinta (30) dias.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 03 de novembro de 2011.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de novembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Tributação - SEMUT

PORTARIA Nº. 1224, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

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. Exonerar, a pedido, ZÉLIAARAÚJO DE MEDEIROS GAL-
VÃO, Mat. 64548, do cargo em comissão de Médica no Programa
Estratégia de Saúde da Família - ESF, Unidade Básica de Saúde de
Parque Industrial, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SE-
SAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de no-
vembro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1225, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

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. Conceder a Servidora CHRISTIANE ISBELO DE ARAÚ-
JO, Mat. 8497, a Função Gratificada 2 – FG2, lotada na Secretaria
Municipal de Planejamento e Finanças – SEPLAF, a partir de 04
de novembro de 2011.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1226, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

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 Secretária Municipal de Assistência Social – SE-
MAS, MARTA LOPES FERREIRA o valor de R$ 1.080,00 (hum
mil e oitenta reais), correspondente a 02 (duas) diárias de viagem,
à Brasília/DF, no período de 08 a 10 de novembro do corrente ano,
para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem, a fim de
Participar da AUDIÊNCIAPÚBLICADO PLANO BRASILSEM
MISÉRIA: QUALIFICAÇÃO E EMPREGO.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1227, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no

PORTARIAS
GACIV
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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. Exonerar, a pedido, EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA
do cargo em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SETRA.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 03 de ou-
tubro de 2011.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1228, DE 07 DE NOVEMBRO 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. 042/2010, de 13 de janeiro de
2010,

RESOLVE: 

1º. Nomear FRANCLEIDE MEDEIROS PITOMBEIRA CU-
NHA para exercer o cargo em comissão de Assistente de Gabinete
Nível II, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura –
SEMEC, a partir de 07 de novembro de 2011.

2º. Publique-se, Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1229, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.

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 Servidor da Secretaria Municipal de Assistência
Social - SEMAS, RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA o
valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais) correspon-
dente a 01 (uma) diária de viagem, à João Pessoa/PB, nos dias de
09 a 10 de novembro do corrente ano, para fazer jus às despesas
decorrentes da referida viagem, a fim de Participar do ENCONTRO
REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS – RE-
GIÃO NORDESTE.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1230, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.

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 a Assessora da Secretaria Municipal de Assistência
Social - SEMAS, JOSIANE BEZERRATIBURCIO o valor de R$

486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) correspondente a 01
(uma) diária de viagem, à João Pessoa/PB, nos dias de 09 a 10 de
novembro do corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes
da referida viagem, a fim de Participar do ENCONTRO REGIO-
NALDESCENTRALIZADO DO CONGEMAS – REGIÃO NOR-
DESTE.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
LICITAÇÃO Nº 002/2011 - CONCORRÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZA-
DAPARAAMANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, OR-
NAMENTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMADE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

A V I S O

A Comissão Permanente de Licitação de Obras - SEMOP, no
uso de suas atribuições, torna público o RESULTADO DO JUL-
GAMENTO DA “HABILITAÇÃO”, através da licitação nº
002/2011, na Modalidade “CONCORRÊNCIA”, realizada no dia
04 de novembro de 2011, às 09:00 horas, no Centro Administrativo,
situado na Avenida Tenente Medeiros, nº 105, Centro, Parnamirim/
RN, que habilitou as empresas   SATIVA ENGENHARIA LTDA e
ENERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e inabilitou a
CONSTRUTORA CRISTAL LTDA por não atender o item 8 le-
tras “c.3” e “d.2” do Edital. Prazo recursal na forma da Lei. 

Parnamirim, 10 de novembro de 2011.

AYLEIDE SAHVEDRO T. E SILVA DE LIMA
Presidente da CPL-SEMOP

RESOLUÇÃO Nº 003/2011 – 
COMDICA, DE 16 DE JUNHOO DE 2011

DISPÕE DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE
GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE À CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIAE DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais dis-
postas pela Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente, pela Lei Federal nº 12.010/2009 e pela Lei Municipal
nº 827/94,

CONSIDERANDO a importância do COMDICA articular as
políticas que visam a promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária no
Município de Parnamirim;

CONSIDERANDO os dispositivos legais alterados no Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, através da Lei Federal nº
12.010/2009, visando a garantia dos direitos da criança e do ado-

AVISOS

RESOLUÇÃO
COMDICA
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lescente à convivência familiar e comunitária;

CONSIDERANDO seguir as diretrizes e metas do Plano
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, aprova-
do pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CONANDA, em conjunto com o Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS;

CONSIDERANDO as deliberações emanadas da Reunião
Ordinária do COMDICA, realizada no dia 15 de março de 2011,
na Sala de Reuniões do Gabinete Civil do Município – Centro
Administrativo;

RESOLVE,

Art. 1º - Criar a Comissão Municipal de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária,
vinculada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA.

Art. 2º - AComissão será composta por um representante, titu-
lar e suplente, de cada órgão e entidade a seguir indicados:

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– COMDICA;

II – Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
–CT;

III – Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
IV – Conselho Municipal de Educação – CME;
V – Conselho Municipal de Saúde – CMS;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
VII – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC;
VIII – Secretaria Municipal de Saúde – SESAD;
IX – Entidades de Acolhimento Institucional à Criança e ao

Adolescente existente no Município;
X – Comissão Municipal Pró-Selo UNICEF;
XI – Secretaria de Esporte e Lazer.

§ 1º Caberá aos representantes do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente a coordenação da Comissão
e o provimento dos meios para a realização de suas atividades.

§ 2º Os membros da Comissão serão indicados pelos titulares
dos órgãos e entidades representados, no prazo de dez dias da pu-
blicação desta Resolução, e designados em portaria do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA.

Art. 3º - São competências e atribuições dos membros inte-
grantes da Comissão:

I - sugerir e propor ações que venham a compor o Plano
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança

e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária;

II - primar pela integração dos órgãos e das ações no processo
de elaboração do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar
e Comunitária; e

III – Realizar o monitoramento continuado da execução do Plano
Municipal de Promoção de Politicas Públicas.

Art. 4º - Caberá à Comissão deliberar sobre a forma de condu-
ção de seus trabalhos.

Art. 5º - É facultado à Comissão convidar, em caráter eventual,
técnicos, especialistas e representantes de outros órgãos governa-
mentais ou de entidades da sociedade civil para o acompanhamen-
to dos seus trabalhos.

Art. 6º - O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão na
elaboração do Plano é de cento e vinte dias, após a publicação des-
ta Resolução.

Art. 7º - Os trabalhos da Comissão serão sistematizados em dois
documentos versando sobre Plano Nacional de Promoção, Proteção
e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária, os quais serão encaminhados ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
e ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para a apre-
ciação dos referidos colegiados. Em seguida aprovado em Audiência
Pública.

Art. 8º - Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social –
SEMAS, enquanto órgão responsável por prover a estrutura ne-
cessária para o desenvolvimento das atividades do COMDICA, a
prestação de apoio administrativo na realização das atividades
desta Comissão.

Art. 9º - A participação na Comissão é considerada serviço pú-
blico relevante, não remunerada.

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

ANTÔNIO MURILO DE PAIVA
Presidente

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

JUSTIFICATIVA
De acordo com o art.103,§2º da Lei Complementar

nº030/2009, de 12 de maio de 2009, informo para os devi-
dos fins que não houve publicação na data de 10/11/2011.   

DOM NA INTERNET: 
acesse o site: parnamirim. rn. gov.br  e fique por 

dentro das ações realizadas no município


