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

LEI COMPLEMENTAR Nº. 067/2013, 17 DE JULHO DE 2013.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, que dispõe sobre o Plano Diretor de Paramirim/RN, e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM,

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

Art. 1º - O Art. 7º da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º. O Poder Executivo poderá exigir do proprietário, su-
perficiário, possuidor, ou promissário comprador do imóvel urba-
no não edificado, não utilizado ou subutilizado que promova seu
adequado aproveitamento sob pena da aplicação do parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios e do de imposto sobre a pro-
priedade predial e territorial progressivo no tempo;

§ 1º. Os bairros de Passagem de Areia, Nova Parnamirim, Emaús,
Santos Reis, Rosa dos Ventos e Monte Castelo, constantes no Anexo
2, Mapa 2, estão sujeitos à aplicação dos instrumentos contidos no
Caput deste artigo.

§ 2º. O Poder Executivo poderá propor aos proprietários de imó-
veis, que devem aderir ao parcelamento, utilização e edificação
compulsórios, a opção da utilização dos consórcios imobiliários
voltados ao desenvolvimento urbano do Município.

§ 3º. Aplicar-se-ão os instrumentos acima citados aos imóveis:
I – com área desocupada maior ou igual a 1.000,00 m² (hum

mil metros quadrados);
II – com ocupação inferior a 10% (dez por cento) do terreno;

§4º é vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à
tributação progressiva de que trata este artigo.

III – que estiverem em ruínas.

§5º. Serão dispensadas da aplicação deste instrumento, as áreas
institucionais de domínio público, assim como os bens dominicais.”

Art. 2º - O Art. 11º da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11. O Município estabelece a seguinte fórmula para o cál-
culo da outorga onerosa do direito de construir:

VO = A x CUB x 0,05

Onde A será o adicional de área edificável acima do coeficien-
te de aproveitamento básico subtraída a área não computável .

§1º Ficam estabelecidas as áreas de aplicação do instrumento
de outorga onerosa com coeficiente de aproveitamento máximo pa-
ra os terrenos localizados nos bairros:

I -  Nova Parnamirim = 2.0;
II – Emaús=  2.0;
III – Centro =1.5;
IV – Passagem de Areia = 2.0;
V – Santos Reis = 2.0;
VI – Cohabinal = 2.0;

Art. 3º - É acrescido ao Art. 11 da Lei Complementar nº 063, o
§ 6º, com a seguinte redação:

§6º Para efeito desta Lei considera-se área computável aquela
destinada ao uso principal e fim da edificação, salão comercial, áreas
privativas das unidades autônomas, locais de aglomeração pública, 

Art. 4º - O Art. 12 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. O proprietário de um imóvel impedido de utilizar o po-
tencial construtivo básico definido nesta Lei, em razão de limita-
ções urbanísticas relativas à proteção e preservação do patrimônio
histórico, cultural, natural e ambiental, definidas pelo Poder Público,
poderá transferir o potencial não utilizável desse imóvel, median-
te prévia autorização do Poder Público Municipal, com ou sem a
transferência de titularidade do imóvel, obedecidas as disposições
desta Lei.

Parágrafo Único - Poderão ser objeto de transferência de po-
tencial construtivo básico os imóveis situados em:

I - Zonas de Proteção Ambiental;
II – áreas não edificantes;
III – áreas necessárias à implantação de equipamentos públicos;
IV – áreas destinadas a programas de regularização fundiária,

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e ha-
bitação de interesse social.

Art. 5º - O Art. 13 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13. O potencial construtivo do lote poderá ser transferido,
total ou parcialmente, para a Zona Urbana e de Expansão Urbana
aptas a receber esse potencial.

§ 1º. A transferência de potencial construtivo não impede a uti-
lização do lote com outras atividades previstas para a zona ou área
no qual está localizado;

§ 2º. Atransferência de todo o potencial construtivo do lote, po-
derá ocorrer somente uma vez, sendo facultada ao proprietário a op-
ção de transferência da propriedade do lote para o Município, me-
diante o aumento em 30% do total desse potencial;

Art. 6º - O Art. 14 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
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de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14. Para determinar o potencial de transferência, será uti-
lizada a seguinte fórmula: 

ACr = PCct *(vtc/vtr)*(CAr/CAc)
ACr – Área construída equivalente a ser adicionada ao terreno

receptor;
PCct = potencial construtivo do imóvel cedente transferível =

(ATc * CAc) - ACh
Vtc = valor do metro quadrado do terreno cedente retirado da

Planta Genérica de Valores (PGV), para a cobrança do IPTU;
Vtr - valor do metro quadrado do terreno receptor retirado da

Planta Genérica de Valores (PGV), para a cobrança do IPTU;
CAr - Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno recep-

tor;
CAc - Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno ce-

dente;
ATc - Área do Terreno cedente;
ACh – área construída no próprio terreno cedente;

Parágrafo Único. O potencial construtivo a ser transferido po-
de ser utilizado parcialmente, podendo o resíduo ser aproveitado
em outra negociação que envolva transferência de potencial cons-
trutivo.

Art. 7º - O Art. 15 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15.  A transferência de Potencial Construtivo também po-
derá ser autorizada pelo Poder Público Municipal, como forma de
indenização, mediante acordo com o proprietário, nas desapro-
priações destinadas a melhoramentos viários, equipamentos pú-
blicos, programas habitacionais de interesse social e programas de
recuperação ambiental e demais desapropriações de interesse so-
cial e utilidade pública.

Art. 8º - O Art. 16 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Nos casos tratados nesta seção a Transferência do
Potencial Construtivo será efetuada mediante autorização especial
a ser expedida pelo órgão municipal de planejamento urbano e meio
ambiente, previamente à emissão do licenciamento, sendo especi-
ficada, em metros quadrados, a quantidade de área a ser transferi-
da, atendidos os limites desta Lei e da legislação pertinente.

Art. 9º - O Art. 17 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17. ATransferência do Potencial Construtivo será averba-
da no registro imobiliário competente, à margem da matrícula dos
imóveis cedente e cessionário do potencial construtivo alienado,
que deverá conter além da descrição da área cedida, as condições
de proteção, preservação e conservação, quando for o caso.

Art. 10 - O caput do Art. 24 da Lei Complementar nº 063, de 08
de Março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 24. O Direito de Preempção será aplicado sobre lotes com
áreas iguais ou superiores a 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados)

Art. 11 - O Art. 26 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26. O poder executivo deverá notificar o proprietário do

imóvel localizado em área delimitada para o exercício do direito
de Preempção (preferência) dentro do prazo de 360 (trezentos e ses-
senta) dias a partir da vigência desta Lei.

Art. 12 - O Art. 31 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. Para efeito desta Lei considera-se Zona de Proteção
Ambiental as áreas do Município que apresentam fragilidades e par-
ticularidades ambientais quanto as condições físicas naturais, tor-
nando-as inapropriadas para a utilização, subdivididas conforme as
seguintes prescrições:

I – Zona de Proteção Ambiental I (ZPA I): Margem dos rios e
seus afluentes numa faixa de 120m a partir do eixo do canal fluvial.

II – Zona de Proteção Ambiental II (ZPAII): Margem das lagoas
numa faixa de 30 metros a partir de sua margem.

III – Zona de Proteção Ambiental III (ZPAIII): Mata de Emaús.
IV – Zona de Proteção Ambiental IV (ZPA IV): Falésias de

Cotovelo numa faixa de 100 (cem) metros a partir de sua borda em
direção ao continente.

Art. 13 - É acrescido ao Art. 31, da Lei Complementar nº 063,
de 08 de Março de 2013, Parágrafo Único, com a seguinte redação:

Parágrafo Único. Numa faixa de 300m (trezentos metros) a
partir do eixo do rio Pitimbu, deverão ser observados os critérios
dispostos na Lei Estadual nº. 8.426/2003.

Art. 14 - O Art. 34 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 34. Sobre o Macrozoneamento sobrepõem-se as Áreas
Especiais que definem porções específicas do território do Município
com características que justifiquem a adição de normas comple-
mentares e específicas para uso e ocupação do solo, contidas no
Anexo 1 Quadros de 1 a 9, e constantes no Anexo 2 Mapa 3.I e 3.II.

Art. 15 - O Art. 35 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 35. As Áreas Especiais estão delimitadas no Mapa 3.I e
3.II Anexo 2 e compreendem as seguintes categorias:

I - Área Especial de Interesse Industrial – onde há interesse pú-
blico em incentivar atividade econômica de caráter industrial no
Município, Anexo 2 Mapa 3;

§1º Não é permitido implantação de projetos de uso residencial
na Área Especial de Interesse Industrial;

II - Área Especial de Interesse Turístico – onde há interesse pú-
blico em desenvolver e aproveitar o potencial turístico e preservar
a paisagem, Anexo 2 Mapa 3.I;

III - Área Especial Militar - destinada às atividades militares de-
limitadas no Anexo 2 Mapa 3.II;

§2º No entorno da Área Militar da Marinha numa faixa de ter-
ra com 1.000m (hum mil metros) de largura, contíguas aos limites
das Estações Radiogoniométricas de Alta Freqüência, a instalação
de meios de transmissão de qualquer espécie e a edificação de pré-
dios e estruturas metálicas só serão permitidas após o consenti-
mento da Marinha do Brasil, respeitadas as condições impostas
pela lei federal No 6.442, de 26 de setembro de 1977  que determi-
na o  controle de gabarito e a intensidade de usos.

IV - Área Especial de Influência de Ruídos - onde incide, mais
intensamente, a influência dos ruídos e vibrações, provocados pela
operação do aeroporto, que podem resultar danos à saúde humana
ou ao desenvolvimento de algumas atividades, Anexo 2 Mapa 3.I;
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V- Áreas Especiais de Controle de Gabarito constante no Anexo
2 Mapa 3.I, refere-se ao Cone de aproximação das Aeronaves e fai-
xa  contínua paralela a orla;

VI - Área Especial de Interesse Social – aquela ocupada por
população de baixa renda, loteamento irregular, onde existe o inte-
resse público na promoção de programas de urbanização, regulari-
zação fundiária ou melhorias na condição sanitária das moradias,
Anexo 2 Mapa 3.I;

VII– Área Especial de Interesse Ambiental – aquela que apre-
senta fragilidades ambientais frente à ocupação necessitando de res-
trições de uso ou adoção de solução técnica, conforme definidas
no Anexo 2 Mapa 3.II.

a) Área Especial de Interesse Ambiental I (AEIAI): Fontes das
águas minerais;

b) Área Especial de Interesse Ambiental II (AEIAII): Margens
dos rios, vertentes e áreas alagadiças numa faixa de 180m (cento e
oitenta metros) contígua a Zona de Proteção Ambiental I;

c)Área Especial de Interesse Ambiental III (AEIAIII): Mata de
Emaús.

Art. 16 - O Art. 36 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 36. Na AEIAI que trata das Fontes das Águas Minerais, pe-
las suas características hidro geológicas e grau de vulnerabilidade
ou risco de contaminação, conforme aponta a Portaria nº 231 de
1998, que regulamenta as áreas de proteção das fontes de águas
minerais, e ao que estabelece o artigo nº 12 do Decreto-Lei nº 7.841
de 1945 (Código de Águas Minerais), deverá ser consultado o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), para que
sejam identificadas as áreas passíveis de edificação, bem como as
restrições quanto as atividades agrícolas, produtos químicos, indus-
triais ou outras substâncias tóxicas ou consideradas potencialmen-
te poluentes. 

Art. 17 - O art. 37 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. As Áreas já ocupadas por edificações nas Zonas de
Proteção Ambiental I e II que abrigam população de baixa renda se-
rão enquadradas como Áreas Especiais de Interesse Social e serão
passíveis de projetos específicos de remoção ou requalificação.

Art. 18 - O art. 38 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 38. Visando a proteção das reservas de vegetação de mata
nativa do Município, a redução dos impactos sobre o ecossistema
ribeirinho e a mata ciliar, e ainda manter a qualidade das águas su-
perficiais, são estabelecidas as seguintes diretrizes para a AEIA II:

Art. 19 - É acrescido ao Art. 38 da Lei Complementar nº 063,
de 08 de Março de 2013, Parágrafo Único, com a seguinte redação:

Parágrafo Único. Em áreas alagadiças e encostas quando inse-
ridas na Faixa da AEIA II, não será permitida qualquer atividade
modificadora do meio ambiente, excetuados os casos de utilidade
pública previsto em legislação federal, bem como a realização de
pesquisa científica, desde que esta última não descaracterize a co-
bertura vegetal e não prejudique a função ambiental da área, me-
diante autorização do órgão municipal de meio ambiente.

Art. 20 - O art. 39 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março

de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 39. A concessão de autorização para construir na Área
Especial de Interesse Ambiental está condicionada à implantação
de sistema de tratamento de efluentes, qualquer que seja o uso ou
porte da edificação.

§ 1º. Para os conjuntos habitacionais, condomínios e loteamen-
tos, implantados nas Áreas Especiais de Interesse Ambiental de-
vem ser elaborados e implantados, no prazo de 360 (trezentos e
sessenta dias), projetos de esgotamento e tratamento do esgoto sa-
nitário. 

§ 2º. A execução dos sistemas individuais de tratamento de es-
goto dos empreendimentos com mais de 10 unidades residenciais
ou empreendimentos não residenciais com área construída superior
500,00 m² deverá ser licenciada e fiscalizada pelo Poder Público,
sendo obrigatória a apresentação do cronograma de execução des-
se serviço, pelo empreendedor, no ato do pedido de licenciamento.

§ 3º. A liberação do habite-se e expedição da certidão de carac-
terísticas de obras que se enquadrem no caput deste artigo só pode-
rão ser emitidas com a constatação de que foram cumpridos os pro-
jetos e todas as exigências estabelecidas nesta Lei.

Art. 21 - O art. 40 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 40. Para garantir a conservação do remanescente de Mata
Atlântica da AEIA III, a Mata de Emaús, são estabelecidas as se-
guintes diretrizes:

§1º.  A supressão de vegetação na AEIA III, dependerá de pré-
via autorização do órgão estadual competente, devendo ocorrer pre-
ferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degra-
dadas, ficando vedada a supressão quando a vegetação:

I - abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de
extinção, em território nacional ou em âmbito estadual, assim de-
claradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parce-
lamento puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;

II - exercer a função de prevenção e controle de erosão.
§2º. Verificada a ocorrência do previsto no Inciso I do pará-

grafo primeiro, os órgãos competentes do Poder Executivo adota-
rão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da
fauna silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o
exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas
que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas es-
pécies.

Art. 22 - O art. 63 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 63. Considerando a importância do escoamento das águas
pluviais para o bom funcionamento da cidade e a infiltração dessas
águas no solo urbano para realimentação do aqüífero subterrâneo,
amenização climática e manutenção das áreas verdes urbanas, de-
verá ser elaborado e implantado, no município de Parnamirim, o
Plano de Drenagem Urbana, em obediência ao Plano Municipal de
Saneamento Ambiental, ficando estabelecidas as seguintes diretri-
zes:

I - elaborar zoneamento hidro geológico do município de
Parnamirim com a determinação do mapa potenciométrico;

II – identificar as bacias de drenagem em todo o território do
Município e declarar as áreas críticas, de risco ou de interesse ur-
banístico para implantação de lagoas de acumulação, infiltração
ou outras soluções de baixo impacto como os micro reservatórios
domiciliares ou jardins de água de chuva ao nível do lote.

III - elaborar e executar projetos de drenagem urbana que ob-
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servem os requisitos técnicos para dimensionamento das vazões e
contribua para a realimentação do aqüífero subterrâneo sempre que
esgotadas as soluções de retenção, infiltração e espalhamento das
águas pluviais;

Art. 23 - O Art. 68 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 68. O parcelamento do solo do município de Parnamirim
deve observar o padrão de área e dimensões mínimas definidas a
seguir, conforme a sua localização de acordo com Anexo 1 Quadros
de 1 a 9 integrantes desta Lei, considerada a seguinte subdivisão:

I – Na Zona de Proteção Ambiental – Não será permitido o par-
celamento;

II - Zona Urbana – área mínima do lote - 200,00 m² (duzentos
metros quadrados) e frente mínima 10,00 m (dez metros); 

III – Zona de Expansão Urbana- lote mínimo – 360,00 m² fren-
te mínima de 12,00 m;

IV- Áreas Especiais – Específico para cada Área Anexo I Quadro
3 a 9;

Parágrafo Único.  Para os lotes de esquina serão acrescidos
2,00 m a sua frente mínima;

Art. 24 - O art. 80 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 80. Os loteamentos apresentados para licenciamento ao
órgão municipal competente devem reservar, além das áreas desti-
nadas a vias, uma área correspondente a 15% (quinze por cento)
destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios e áreas verdes.

§ 1º. As áreas indicadas no caput deste artigo passarão a inte-
grar o domínio do município, sendo vedada sua alienação sob qual-
quer forma.

§ 2º. Areserva de área para o Município poderá ser efetuada fo-
ra do perímetro da gleba loteada.

§ 3º. Nos parcelamentos de glebas que possuam áreas de pre-
servação permanente integrantes do projeto, estas não serão in-
cluídas para efeito do cálculo de áreas públicas destinadas ao
Município.

§ 4º. O Poder Executivo deve reservar, no mínimo, 30% (trinta
por cento) da área destinada ao Município para área verde.

§ 5º as áreas verdes e as de reserva legal advindas de aprovação
de projeto de loteamento não poderão ter sua destinação alterada,
através do procedimento de desafetação para qualquer finalidade
que destitua essas áreas como de uso comum do povo.

Art. 25 - O art. 81 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.81. Os condomínios horizontais, partidos urbanísticos, des-
membramentos ou condomínios verticais licenciados conjuntamen-
te ou separado em gleba superior a 10.000 m² (dez mil metros qua-
drados) devem destinar 5% (cinco por cento), do total da área, ao
Município para implantação de equipamentos comunitário e área
verde com acesso a via pública sendo compatível com a instalação
do equipamento necessário e sujeito ao aceite pelo órgão munici-
pal competente.

Art. 26 - O art. 93 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 93.  Ficam definidos os seguintes parâmetros de potencia-
lidade construtiva para o território do Município de Parnamirim:

I – coeficiente de aproveitamento básico (índice de utilização),
para todos os terrenos do Município, exceto os localizados nas áreas
especiais corresponde a uma vez a área do terreno;

II - coeficiente de aproveitamento máximo, permitido com pa-
gamento de outorga onerosa ou transferência de potencial constru-
tivo, para todos os terrenos integrantes dos bairros de:

I -   Nova Parnamirim = 2.0;
II - Emaús=   2.0;
III - Centro =1.5;
IV - Passagem de Areia = 2.0;
V - Santos Reis = 2.0;
VI - Cohabinal = 2.0;
Parágrafo único. Excetua-se da aplicabilidade do caput deste ar-

tigo os imóveis localizados nas Zonas de Expansão Urbana e nas
Áreas Especiais, conforme Anexo 1 Quadro 2 a 9.

Art. 27 - O art. 95 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 95. A densidade líquida máxima prevista para as áreas ur-
banas é de 350 hab/ha e para as áreas de expansão urbana de 250
hab/ha, nas áreas especiais observar o que  consta no Anexo  1
Quadros 3 a 9,  atendendo a determinação da Lei 6766  artigo 4 e
Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo Único. Considera-se densidade líquida a relação en-
tre a quantidade de pessoas por unidade de área, o cálculo da den-
sidade levando em consideração apenas as áreas passíveis de ocu-
pação, sendo retirado as áreas das vias de circulação e áreas desti-
nadas a equipamentos urbanos e comunitários.

Art. 28 - O art. 99 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 99. Para os lotes menores que o lote mínimo os recuos de-
verão ser determinados levando em consideração as característi-
cas existentes no entorno.

Art. 29 - O art. 101 da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 101. Visando a preservação das características da paisagem
e da singularidade urbanística dos assentamentos costeiros, ficam
submetidas ao controle especial de gabarito as áreas identificadas
no Anexo 2 Mapa 3.I desta Lei, segundo os seguintes critérios:

I – para os imóveis localizados na Área Especial de controle de
Gabarito, fica limitado ao cone de aproximação explicitado  no
Anexo 2 Mapa 3.I das Áreas Especiais e Elucidações Gráficas em
anexo.

II - para os imóveis localizados na Zona Especial de Controle
de Gabarito  entre a via estrutural e a linha de preamar, destacada
no Anexo 2 Mapa 3.I, o gabarito das edificações fica limitado à al-
tura de 7,50 m (sete metros e meio), medidos a partir do perfil na-
tural do terreno, segundo a linha perpendicular ao referido perfil;

III- para as demais áreas identificadas no Anexo 2 Mapa 3.I, o
gabarito das edificações fica limitado à altura de 65,00 m (sessen-
ta e cinco metros), medidos a partir do perfil natural do terreno, se-
gundo uma linha perpendicular ao referido perfil.

§ 1º os elementos de vedação localizados no pavimento de co-
bertura não poderão exceder a altura de 1,50m;

§ 2º os volumes constituídos por circulação vertical, caixa d'água
e casa de máquinas, com área de projeção de até 50,00 m² (cin-
qüenta metros quadrados), poderão ultrapassar os limites de gaba-
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ritos estabelecidos nos incisos I e II em até 3,00 m.

Art. 30 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, ficando o Poder Executivo autorizado a publicar o tex-
to consolidado da Lei Complementar nº 063, de 08 de Março de
2013, com as alterações aqui determinadas.

Art. 31 - Ficam revogadas todas as disposições ou normas em

contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

ANEXOS
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 30/2013

O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira,
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, através do SRP – Sistema de Registro de Preços, cujo
objeto é a futura aquisição de medicamentos para tratamento de
infecções oportunistas (DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS). Ases-
são de disputa será no dia 09 de agosto de 2013, às 10:00 horas, ho-
rário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações poderão ser ob-

tidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 26 de julho de 2013.

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2013 –
CONTRATANTES: J M AAUTOMAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
– OBJETO: Aquisição de equipamentos para o sistema de drena-
gem da lagoa Antônio Pontes. – VIGÊNCIA: imediato – VALOR

AVISOS
CPL

EXTRATOS
SEMSUR
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total: R$ 49.730,00 (Quarenta e nove mil, setecentos e trinta reais)
- RECURSOS: Próprios(IPTU/ICMS/FPM/IPVA). - ELEMEN-
TO DE DESPESAS: 4.4.90.52 – Material Permanente. - FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN, 27 de junho de 2013. 

BRUNO PEREIRA DE ARAÚJO COÊLHO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2013 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / PARTICIPA EQUIPA-
MENTOS E SERVÇOS LTDA EPP - OBJETO: Aquisição de ro-
çadeiras destinadas à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos -
SEMSUR.  VALOR GLOBALESTIMADO R$ R$ 42.100,00 (qua-
renta e dois mil e cem reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - RE-
CURSOS: Próprios(IPTU/ICMS/FPM/IPVA), 02.080 – Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, 15.122.102.2496 – Manutenção
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos , e a seguinte Dotação
Orçamentária: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão 09/2013 Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 05 de julho de 2013.

BRUNO PEREIRA DE ARAÚJO COÊLHO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2013 – CONTRATAN-
TES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / IVANETE DOS SAN-
TOS GOMES - OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua
Brigadeiro Pessoa Ramos, n° 31, Cohabinal , Parnamirim-RN, pa-
ra funcionamento do SAE (Serviço de Atendimento Especializado)
- VALOR: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) mensal. VI-
GÊNCIA: de junho a dezembro de 2013. RECURSOS: Recursos
FMS/Próprios (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA). - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-

teriores.  Parnamirim/RN, 10 de junho de 2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2013 – CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/JB DE SOUZAJÚNIOR ME- OB-
JETO: Fornecimento de Materiais Elétrico, Hidráulico e Ferragens
destinados à Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município
- VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 170.000,00 (Cento e setenta
mil reais). - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - RECURSOS: FMS/PRÓ-
PRIOS(FPM/ICMS/IPTU/IPVA)- ELEMENTO DE DESPESA:
02.051 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.121.2492 – Manutenção
do Fundo; 33.90.30 – Material de Consumo. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Pregão Eletrônico n° 018/2013 Lei Nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Parnamirim/RN, 15 de julho de 2013.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
021/2013 – CON-TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMI-
RIM / V & J TURISMO E EVENTOS LTDA-EPP – OBJETO:
Prestação de serviço de locação de 01 (hum) stand medindo 12m²,
para a exposição dos atrativos e eventos turísticos do município no
Salão de Turismo de 2013, no período de 04 a 06 de Julho de 2013.
- VALOR: R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais). RE-
CURSOS: FMAS - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros - PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 03 de julho de 2013. 

LAIZOMAR WANDERLEY DA SILVA
Secretario Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATOS
SESAD

EXTRATOS
SETEL


