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ANO I – Nº0054 – PARNAMIRIM, RN, 17 DE JULHO DE 2010

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

PORTARIA Nº. 0553, DE 08 DE JULHO DE 2010.

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, ANTÔNIA GILDETE BEZERRA O-
LIVEIRA, Mat. 9912, do cargo em comissão de Encarregada de
Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SE-
MAS.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 30 de
junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0557, DE 08 DE JULHO DE 2010.

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 LUIZ CATIVO DE MELO, Mat. 9341, do cargo
em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 30 de
junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0558, DE 08 DE JULHO DE 2010.

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 MARILEIDE ELIAS DA SILVA, Mat. 9221, do
cargo em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde – SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 30 de
junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0559, DE 08 DE JULHO DE 2010.

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 FLÁVIA KAROLINI JACOME QUIRINO DE
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Farmacêutica, Centro de
Apoio Psicossocial – CAPS AD, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde – SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 30 de
junho de 2010.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 316/2010, 01 DE JULHO 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
Luzineide da Silva, matrícula 5331, Encarregado de Serviço, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Certidão de Óbito
nº. 8468, do Livro C - 26, fls. 168, de José Edilson Garcia de Freitas,
com efeitos retroativos ao período de 15/05/10 à 22/05/10.

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

PORTARIA Nº: 317/2010, 05 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Exonerar, a pedido, JUCIARA CONCEIÇÃO DE FREITAS,
matrícula de nº 10024, Professor de Geografia, do Quadro desta
Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, com efeitos retroativos a 24/06/2010.

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

PORTARIA Nº: 318/2010, 05 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ZENAIDE MARIAPEREIRAPEDROSA,
matrícula de nº 8070, Professor de Lígua Portuguesa, do Quadro
desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, com efeitos retroativos a 23/06/2010.

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

PORTARIA Nº: 319/2010, 05 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Cancelar, a pedido, a licença para acompanhar cônjuge conce-
dida através do processo n° 1340/04 e portaria n° 693/04, a servi-
dora HELOÍSACHAGAS MAIA, matrícula de nº 1436, Professora
Classe P1, pertencente ao Quadro desta Municipalidade, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, com efeitos retroativo a
22/06/2010. 

Areferida Licença encontra amparo legal no artigo 122, 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. 320/2010, 06 DE JULHO DE 2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o memorando 1030/2010 da Secretaria
Municipal de Saúde, 

RESOLVE:

Remanejar, a pedido,  Rosangela Camila da Silva, matricula
5370, Encarregado de Serviço, da Secretaria Municipal de Saúde,
para ser lotada na Secretaria Municipal de Limpeza Urbana com
efeito a partir desta data.

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

PORTARIA Nº: 321/2010, 06 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Conceder Licença-Prêmio a servidora ELAINE LÍVIA MOL-
LAVASCONCELLOS, matrícula nº 247, Professora P1, do Quadro
desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
por um período de 03 (tres) meses, com efeitos  retroativo a
24/06/2010, devendo retornar às suas atividades em 24/09/2010.

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

PORTARIA Nº0322/2010M, 06 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Conceder, a Servidora ANA MARIA PEREIRA LIRA, ma-
trícula 9099, ENCARREGADO DE SERVIÇO, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, o período de 120 (cento e vinte)
dias, Licença Maternidade, conforme Conclusão Médica nº. 413,
de 24/06/2010, no período de 17/06/2010 A 14/10/2010.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 117 da Lei
nº. 140/69 - Estatuto dos Servidores Públicos de Parnamirim.

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

PORTARIA Nº0323/2010, 06 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Conceder, a Servidora JANAINA TEIXEIRA MACEDO
ALVES, matrícula 10080, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o
período de 120 (cento e vinte) dias, Licença Maternidade, conforme
Conclusão Médica nº. 416, de 24/06/2010, no período de 01/06/2010
A 28/09/2010.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 117 da Lei
nº. 140/69 - Estatuto dos Servidores Públicos de Parnamirim.

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

PORTARIA Nº0324/2010, 06 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Conceder, a Servidora LAISE SILVANE TOMAZ DO NASCI-
MENTO, matrícula 8626, AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o período de 120
(cento e vinte) dias, Licença Maternidade, conforme Conclusão
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Médica nº. 432, de 30/06/2010, no período de 10/06/2010 A
07/10/2010.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 117 da Lei
nº. 140/69 - Estatuto dos Servidores Públicos de Parnamirim.

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

PORTARIA Nº0325/2010 , 06 DE JULHO DE 2010.

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

RESOLVE:

Conceder, a Servidora LIVIA FREIRE VASCONCELOS
FARIAS, matrícula 8415, AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento
Urbano, o período de 120 (cento e vinte) dias, Licença Maternidade,
conforme Conclusão Médica nº. 433, de 30/06/2010, no período
de 25/05/2010 A 21/09/2010.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 117 da Lei
nº. 140/69 - Estatuto dos Servidores Públicos de Parnamirim.

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

EDITAL FIA 02/ 2010

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a
Lei Municipal nº 0827/94 e Resolução 006/09, torna público o p-
resente EDITAL, que estará disponibilizando recursos oriundos
do Fundo Municipal dos Direitos da Infância e da Adolescência –
FIA, para a viabilização de projetos voltados ao atendimento de cri-
anças e adolescentes encaminhados por órgãos governamentais e
entidades não governamentais, cadastrados no COMDICA e com
atuação no Município de Parnamirim/RN, nos termos e condições
estabelecidas neste instrumento.

1. OBJETIVO:
Estabelecer procedimentos e realizar processo de análise e se-

leção de Projetos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) que estejam em
consonância com os eixos de ação do COMDICA/PARNAMIR-
IM, conforme Plano de Aplicação do COMDICA.

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:
O projeto deverá ser apresentado de acordo com o modelo

disponibilizado pelo COMDICA/Parnamirim, sob pena de não par-
ticipar da seleção dos projetos, devendo as páginas ser numeradas
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo responsável técnico
e presidente da Entidade. 

3. ENCAMINHAMENTO:
Os projetos deverão ser protocolados na sede do COMDI-

CA/Parnamirim, situado à Avenida Brigadeiro Everaldo Breves,
353, Centro, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, endereça-
dos ao Presidente do COMDICA.

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO:   

As áreas de atuação dos projetos deverão contemplar ao menos
um dos seguintes eixos: 

Prevenção a violações dos direitos fundamentais infanto-juve-
nis;

Prevenção e/ou tratamento de crianças e adolescentes vítimas
de drogadição;

Prevenção e/ou acompanhamento/atendimento de crianças e
adolescentes vítimas de violência e/ou abuso e exploração sexual;

Atendimento ao adolescente em medidas socioeducativas;
Convivência familiar e comunitária;
Promoção da participação infanto-juvenil na garantia dos seus

direitos;
Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente através

da cultura, do esporte e lazer;
Promoção da inclusão de crianças e adolescentes com defi-

ciência;
Incentivo as atividades de profissionalização do adolescente.

4.1. Vinculados aos eixos acima, os projetos podem desenvolver
ações de atendimentos, oficinas preventivas, capacitações, ações
sócio-educativas, esportivas, culturais e de lazer;

5. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS:

Os projetos serão avaliados por uma comissão composta por
Conselheiros do COMDICA, designados para este fim, submetido
à aprovação em Assembléia Extraordinário do Conselho.

5.1. O Conselheiro participante da Comissão de avaliação que
apresentou projeto no momento da avaliação, não poderá emitir
parecer sobre respectivo projeto.

6. DA PROPOSTA

6.1 Aproposta a ser apresentada deverá atender a crianças e ado-
lescentes e seus familiares que se encontram em situação de vul-
nerabilidade social ou em risco pessoal e social em consonância
com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;

6.2 Cada entidade ou programa só poderá inscrever 01 (uma)
proposta, respeitando as exigências da legislação em vigor;

6.3 Aproposta a ser apresentada deverá ser composta da seguinte
documentação institucional: Projeto básico, Plano de Trabalho jun-
tamente com o ofício dirigido ao COMDICA, Ofício de interesse
à participação no processo de seleção de projeto a ser financiado
pelo FIA, direcionado ao COMDICA;

6.4 A documentação institucional se constitui de:
a) Estatuto Social;
b) Ata de posse da atual diretoria;
c) Cópia do CNPJ;
d) Cópia do RG e CPF de todos os membros da

Diretoria/Coordenação;
e) Certidão negativa de débitos relativos às contribuições prev-

idenciárias e às de terceiros;
f) Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a

divida ativa da união;
g) Certidão negativa de débitos fiscais municipais;
h) certificado de regularidade do FGTS – CRF;
i) Projeto descritivo e o plano de trabalho em papel timbrado

da instituição e obrigatoriamente no modelo padrão do COMDI-
CA (em anexo);

j) Certificado de registro atualizado junto ao COMDICA;
l) Declaração de 03 (três) autoridades municipais atestando o

EDITAL
GABINETE CIVIL
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funcionamento da entidade.
6.5 O projeto básico e o plano de trabalho deverá ser elabora-

do de acordo com as orientações do COMDICA;
6.6 O projeto deverá apresentar objetivos claros e precisos do

que se pretende realizar ou obter, observando a descrição e detal-
hamento das metas e etapas a serem executadas.

6.7 Aproposta deverá apresentar informações sobre a forma de
monitoramento e avaliação das atividades realizadas.

7. DO FINANCIAMENTO:

7.1 Os recursos transferidos pelo Fundo Municipal dos Direitos
da Infância e da adolescência, destinam-se à cobertura apenas com
despesas do custeio.

Parágrafo Único – Os recursos, a que se refere ao caput deste
artigo, deverão ser empregados, desde que justificados sua neces-
sidade e adequação ao objeto do projeto, nos seguintes elementos
de despesa:

Aquisição de material de consumo (ex: lápis, papel, tinta, ma-
terial esportivo, etc);

Serviços de terceiro  pessoa física (ex: monitor, profissional da
área de marketing, consultor, etc). Sendo obrigatória a retenção do
INSS, ISS e IRPF conforme legislação vigente;

Serviços de terceiros pessoa jurídica (contratação de empresa,
excetuando-se despesas referentes à manutenção da entidade, co-
mo aluguel, água, luz e telefone, dentre outras).

7.2. Os recursos transferidos pelo Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente serão repassados em 02 (duas) parcelas, sendo
que para a liberação da segunda parcela a entidade deverá prestar
contas da primeira parcela ao COMDICA.

8. DO ENVIO DO PROJETO

8.1 O projeto deverá ser encaminhado para o seguinte endereço:
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – Av.
Brigadeiro Everaldo Breves, 353 – Centro.

8.2 Somente serão aceitas propostas recebidas até as 17h do
dia 16/08/2010.

8.3 Aproposta será apresentada em envelope identificando ED-
ITAL FIA 02/ 2010 contendo:

a) Oficio de encaminhamento da proposta dirigido ao Conselho
de Direitos da Criança e do Adolescente;

b) Uma via impressa, rubricada e assinada e uma cópia em CD
do Projeto Básico e do Plano de Trabalho;

c) A documentação institucional descrita no item 2.4;
8.4 Não serão consideradas as propostas encaminhadas fora do

prazo estabelecido,  via fax ou por correio-eletrônico;
8.5 O encaminhamento da proposta implica na prévia e inte-

gral concordância com as normas deste edital.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.1 O julgamento das propostas será realizado pela Comissão
Especial de Análise de Projetos composta por Conselheiros do
COMDICA, submetido à aprovação em assembléia plenária do
Conselho.

9.2 Os projetos serão analisados em quatro fases distintas:
9.2.1 HABILITAÇÃO DOCUMENTAL: Nesta fase será ver-

ificada a condição de habilitação da proponente, por meio da análise
dos documentos, conforme item 2.4 do presente Edital.

9.2.1.1 Observada a ausência de um ou mais documentos obri-
gatórios ou verificado o vencimento de seu prazo de validade, o
COMDICA poderá efetuar pesquisa na Internet, dos documentos
disponíveis em meio eletrônico. Na impossibilidade de sua emis-
são ou na inexistência de certidão com prazo de validade vigente e

nos casos em que a documentação legal estiver incompleta e inad-
equada, a instituição terá 10 dias, corridos após o comunicado ofi-
cial do Conselho, para adequar a situação, caso não apresente, será
indeferido o pedido.

9.2.1.2 Aausência da documentação não impedirá o prossegui-
mento da proposta para a fase seguinte. Contudo, a formalização
do convênio somente poderá ocorrer se o documento pendente tiv-
er sido apresentado.

9.2.2 CLASSIFICAÇÃO: Nesta fase, a equipe de avaliação a-
tribuirá pontuação a proposta habilitada, conforme os critérios
definidos no subitem 2.4 de modo que serão classificadas para a
próxima fase as instituições que somarem o maior número de pon-
tos.

9.2.2.1 – Para a avaliação das propostas, a equipe julgadora l-
evará em conta os seguintes critérios:

- consonância do projeto com a legislação relacionada à cri-
ança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do
adolescente;

- prioridades para projetos que promovam a participação de
crianças e adolescentes;

- capacidade técnica e administrativa da instituição para exe-
cutar o projeto;

- adequação e detalhamento da metodologia quanto à abordagem
pedagógica, público-alvo, equipe do projeto, atividades a serem de-
senvolvidas e proposta de monitoramento e avaliação de resulta-
dos;

9.2.2.2 – AComissão de Análise dos Projetos marcará  uma da-
ta com as entidades para apresentação dos projetos, ajustando os
pontos controversos, caso exista e fornecendo um prazo para que
a entidade promova as mudanças necessárias no projeto.

9.2.3 SELEÇÃO: Nesta fase, após o exame das propostas clas-
sificadas e considerando às possibilidades de apoio financeiro, a
comissão de análise de projetos selecionará os projetos aptos a re-
ceberem recursos financeiros do FIA.

9.2.4 Feita à seleção dos projetos, os mesmos serão encamin-
hados ao Conselho para a apreciação e aprovação e as instituições
aprovadas serão comunicadas pelo COMDICA.

9.2.5. Os resultados da seleção serão disponibilizados no quadro
de aviso do COMDICAe publicados no Diário Oficial do Município
- DOM.

10. DOS PRAZOS:

10.1 O presente EDITAL obedecerá ao seguinte cronograma: 

10.2 O prazo de execução dos projetos poderá ser de até 12
meses, possibilitando-se aditamento à sua execução, em caráter ex-
cepcional, desde que de interesse mútuo ou mediante justificativas
plausíveis convenente para a não execução no prazo estipulado e
os documentos exigidos (Relatório de execução físico-financeira,
novos Planos de Trabalho e Projeto Técnico), com antecedência
mínima de 30 dias do final da vigência.

11. DO ACOMPANHAMENTO:

11.1 Durante a execução dos Projetos, o COMDICA fará o a-
companhamento dos mesmos, através de reuniões, visitas técnicas,
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relatórios e etc.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

12.2 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos
telefones (84) 3644 – 8386/ 8326

12.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo COMDICA/ PAR-
NAMIRIM.

Parnamirim, 12 de Julho de 2010.
__________________________

Antônio Murilo de Paiva
Presidente do COMDICA

ORIENTAÇÕES – PRESTAÇÕES DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabeleci-
da no Termo de Convênio ficará sujeito a apresentar Prestações de
Contas, no total dos recursos recebidos, acompanhada dos docu-
mentos abaixo:

1. Oficio de encaminhamento da Prestação de Conta
2. Cópia do Termo de Convênio;
3. Cópia do Plano de Trabalho;
4. Relatório de cumprimento do objeto;
5. Relatório de Execução Físico-Financeira; 
6. Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa - evi-

denciando o saldo;
7. Relação de Pagamentos efetuados com os recursos do con-

vênio; 
8. Extrato da Conta-Corrente Bancaria especifica (cada con-

vênio deve ter conta especifica) e da aplicação financeira;
9. Conciliação do saldo bancário quando for o caso;
10. Comprovante de recolhimento de saldos dos recursos não

utilizados, se for o caso;
11. Cópia do despacho adjudicatório das licitações realizadas

ou justificativas para a sua dispensa, com o respectivo embasamento
legal.

12. Documentos originais, comprobatórios das despesas-fat-
uras, recibos, notas ficais,  obrigatoriamente, com o carimbo dos
visto e assinatura do convenente, como também o carimbo de cer-
tificado assinado pelo responsável, reconhecendo a despesa;

13. Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos
com os recursos, quando for o caso;

14.Cópia dos cheques emitidos para efetuar cada despesa pre-
vista na proposta do Plano de Trabalho.

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

Em se tratando de despesa com serviços de terceiro pessoa físi-
ca, efetuar a retenção do INSS, ISS e do IRPF, conforme legis-
lação vigente.

Os documentos comprobatórios das despesas-faturas, reci-
bos, notas fiscais, serão emitidos em nome do convenente/ execu-
tor, devidamente identificado com o número do convênio, acordo,
ajuste, Termo de Parceria ou similar (EX: Convênio nº 002/ 2010
– COMDICA), e as cópias deveram ser mantidas em arquivo, em
boa ordem, no próprio local em que foram contabilizadas, à dis-
posição dos Órgãos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de 5
(cinco) anos contados da aprovação da Prestação ou Tomada de
Contas, relativo ao exercício da concessão.

Quando o objeto do convênio, acordo ajuste ou similar, envolver
recursos financeiros do executor e/ ou de outro participe a utiliza-
ção destes será demonstrada no Relatório de Execução físico-
Financeira, bem como na prestação de contas.

A prestação de contas deverá ser remetida à Unidade conce-
dente, até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo de vigência
do convênio, onde será examinada e emitido parecer conclusivo
da unidade técnica e financeira.

Quando a Prestação de Contas não for encaminhada no prazo
determinado no termo de convênio à unidade Concedente assinará
o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação ou recol-
himento de recursos, acrescidos de juros legais, segundo índice o-
ficial, a partir da data do seu recebimento, salvo quando decor-
rente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovada pe-
lo Executor.

O Convenente terá obrigatoriamente que executar as atividades
de acordo com o Plano de Trabalho.

No caso de emissão de cheques, deverá corresponder cada, a um
documento fiscal ou recebido equivalente a seu respectivo valor.

Em caso de eventos, cursos e seminários acrescentar descrição
dos resultados técnico-científicos depreendidos durante evento, po-
dendo ser comprovados por meio de cópia dos anais ou das con-
ferências proferidas.

Em caso de confecção de material de divulgação (cartaz, fold-
er, etc) e publicação de títulos: anexar exemplar do material publi-
cado dos resultados técnico - científicos.

Os membros da diretoria da instituição, sob nenhuma hipótese,
serem remunerados com recursos do convênio.

As cópias de documentos deverão ser legíveis e autenticadas.
(a autenticação poderá ser efetivada por servidor público medi-
ante apresentação do original).

Os formulários (Anexos), os relatórios, declarações, justifica-
tivas, etc, deverão der datados, assinados pelo representante legal
e enviado o original.

Em todo o material produzido com recurso do convênio deverá
constar o logotipo da Prefeitura Municipal de Parnamirim e do
COMDICA.
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8. Aprovação pelo concedente

Aprovado

Parnamirim,___/___/2010

_____________________________
Assinatura/ carimbo do concedente 

01 – PROJETO BÁSICO

A – IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto:

Instituição Proponente:
Endereço:
Fone/ Fax:
E-mail:
CNPJ:

Responsável pela Instituição Proponente:
Nome:
Endereço:
Bairro:                                                              CEP:
Fone/ Fax:
E-mail:

Responsável pela Execução:
Nome:
Endereço:
Bairro:                                                              CEP:
Fone/ Fax:
E-mail:

B – Considerações Gerais

Explicitar, de maneira sucinta, o comprometimento e a atua-
ção da instituição com políticas públicas na área da criança e do
adolescente. As considerações deverão conter, ainda, diagnostico
e indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, espe-
cialmente, dados que permitam a análise da situação em âmbito mu-
nicipal, regional, estadual ou nacional, conforme a abrangência das
ações a serem executadas.

C – Justificativa

Fundamentar a pertinência e relevância do projeto com res-
posta a um problema ou necessidade identificada de maneira ob-
jetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos,
evitando-se dissertações genéricas sobre o tema.

D – Objetivos

Objetivo Geral
Objetivos Específicos
A partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que

se pretende alcançar com o projeto de maneira que os objetivos es-
pecíficos possam ser quantificados em metas, produtos e resulta-
dos.

E. Metas/ Produtos/ Resultados Esperados

Indicar e quantificar, metas, produtos e resultados esperados de
modo a permitir verificação de seu cumprimento, além da identifi-
cação dos beneficiários (direta ou indiretamente) do projeto. As
metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada.

F – metodologia/ Estratégia de Ação.
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Explicar, sucintamente, como o projeto será desenvolvido
(ações/ atividades previstas/ meio de realização), detalhar como as
diferentes etapas serão implementadas e qual a inter relação entre
as mesmas, indicar os mecanismos de acompanhamento e avalia-
ção de projetos a serem usados pelo solicitante e identificar as par-
cerias envolvidas no projeto.

G – Detalhamento dos Custos

Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemen-
to de despesa. Registrar o valor a ser transferido pelo COMDICA.
Indicar a valor a ser aplicado pelo beneficiário a título de contra-
partida (quando for o caso). Indicar o somatório dos valores atri-
buídos a cada elemento da despesa.

H – Memória de Cálculo

Apresentar memória de calculo de todos os valores apresenta-
dos, detalhando os custos por itens, conforme a estratégia de ação
previamente indicada, apresentando valores unitários e o total pre-
visto, a meta/ fase física a ser alcançada e os valores financeiros cor-
respondentes; estes dados devem ser agrupados de maneira a espe-
lhar o apoio financeiro pretendido e aquilo que será oferecido a ti-
tulo de contrapartida, compondo, assim o orçamento global do
projeto.

I – Cronograma de Execução

É o desdobramento do objeto do convênio em realizações físi-
cas, de acordo com unidades de medida preestabelecidas. Nesse
campo deverá ser indicado o conjunto de elementos que compõem
o objeto. Indicar nesse campo cada uma das ações em que se divi-
de uma meta e o prazo previsto para a implementação de cada me-
ta, etapa ou fase.

Exemplo: criança atendida (pessoa), pessoa capacitada (pes-
soa), serviço implantado (serviço), obra (m²), seminário, reunião
palestra (eventos), publicação (exemplares),campanha de preven-
ção (campanha).

J – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Inserir propostas claras de monitoramento e avaliação, indicando

objetivos, profissionais responsáveis, periodicidade, instrumentos...

____________________________________________

Assinatura e Carimbo do responsável pela instituição

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 104/2010 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / LABORATÓRIOS B
BRAUN SA. - OBJETO: Aquisição de equipos bomba infusora
(200 do item 113 e 400 do item 125) constantes da Ata de Registro
de Preços referente ao Pregão nº. 07/2009, realizado pelo Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais/MG, na
condição de Órgão Carona. - VALOR: R$ 137.520,00 (Cento e trin-
ta e sete mil quinhentos e vinte reais). RECURSOS: Próprios
(FPM/ICMS/IPTU/IPVA)/FMS. - ELEMENTO DE DESPESAS:
3.3.90.30 – Material de Consumo. – FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Pregão nº 07/2009 – Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais/MG e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 25 de maio de 2010. 

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2010

Espécie: Ata de Registro de Preços; Objeto: Aquisição de far-
damento destinado aos alunos do Sistema Municipal de Ensino.
Vigência: 15/07/2010 a 14/07/2011; Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010; Processo nº
120031/2010; Contratada: W. T COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, Lote 01. Valor Global: R$ 2.398.962,30 (dois mi-
lhões, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e dois
reais e trinta centavos). Fundamento Legal: Decreto nº 3.931/2001
e Lei nº 10.520/2002. Signatários: Francisco das Chagas Rodrigues
de Sousa - Secretário Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos e o Sr. Werneck Lima de Carvalho pelo fornecedor.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2010

Espécie: Ata de Registro de Preços - Objeto: Aquisição de kit’s
estudantis destinados aos alunos do Sistema Municipal de Ensino.
Vigência: 15/07/2010 a 14/07/2011; Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 02/2010; Processo nº
120031/2010; Contratada: 7 BOOKS LTDA, Lote 02. Valor Global:
R$ 816.480,00 (oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta
reais). Fundamento Legal: Decreto nº 3.931/2001 e Lei nº
10.520/2002. Signatários: Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa
- Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos
e o Sr. Juaci Pereira dos Santos pelo fornecedor.

EXTRATOS
GABINETE CIVIL

DOM NNA IINTERNET
acesse oo ssite: pparnamirim. rrn. ggov.br ee ffique ppor 
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NAS BBANCAS:
Banca SSantos RReis, 

Rua PPedro BBezerra FFilho, nnº 1116,
Santos RReis ee BBanca RRevistão CCentral,

Av. EEveraldo BBreves, CCentro


