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Nº. 030/2009

PARNAMIRIM/RN, 
12 DE MAIO DE 2009.

Dispõe acerca da Reestruturação Or-
ganizacional do Poder Executivo do Mu-
nicípio, impondo modificações na Lei
Complementar n. 022/2007 e nas Leis nºs.
986/1999 e 1.079/2001 e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, Estado do Rio Grande
do Norte; 

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

Art. 1º - Ficam alterados na Lei Com-
plementar nº. 022/2007, os artigos abaixo
indicados, que passam a ter o seguinte teor:

"TÍTULO II

DAADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL

Art. 6º. O Prefeito é o Chefe do Poder
Executivo do Município de Parnamirim.

§ 1º. Os Secretários Municipais são au-
xiliares diretos do Prefeito no desempe-
nho das funções de direção superior da
Administração Municipal.

§ 2º. Constituem unidades de apoio,
representação e assessoramento do Prefei-
to, nas áreas de suas respectivas compe-
tências, o Gabinete Civil - GACIV, Procu-
radoria Geral do Município - PROGE,
Colegiado de Gestão Administrativa - CO-
GEA, Conselho de Políticas Públicas -
COPOL, Comitê de Acompanhamento e
Fiscalização de Compras, Obras e Ser-
viços - COAFI, o Comitê de Acom-

panhamento das Políticas Públicas de
Habitação, Desenvolvimento Econômico
e Saneamento Básico - COHDESB, a
Consultoria Jurídica - CONJU, a Con-
troladoria Geral do Município - CONGE,
Assessoria de Comunicação Social - AS-
COM, Assessoria de Articulação Comu-
nitária - ASSAC, Assessoria de Articula-
ção Política e Parlamentar - ASSAP, a
Comissão Municipal de Defesa Civil -
CODEC e a Junta de Serviço Militar.

§ 3º. AFundação Parnamirim de Cul-
tura, instituída nos termos da Lei nº. 1.173
de 16 de maio de 2003, alterada pela Lei
Complementar nº. 018 de 03 de fevereiro
de 2005 e alterações procedidas pela Lei
nº. 1.273, de 26 de julho de 2005, é uma
entidade autônoma, integrante da Admi-
nistração indireta, vinculada diretamente
ao Prefeito Municipal.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZA-
CIONALDAADMINISTRAÇÃO DI-
RETA

CAPÍTULO I

ESTRUTURA BÁSICA

Art. 9º. Aestrutura básica da Adminis-
tração Direta do Município é composta
dos seguintes órgãos:

I - Gabinete do Prefeito:
a. Gabinete Civil - GACIV
b. Procuradoria Geral do Município -

PROGE
c. Consultoria Jurídica - CONJU
d. Controladoria Geral do Município

- CONGE
e. Colegiado de Gestão Administrativa

- COGEA
f. Conselho de Políticas Públicas - CO-

POL
g. Comitê de Acompanhamento e Fis-

calização de Compras, Obras e Serviços
- COAFI

h. Comitê de Acompanhamento das
Políticas Públicas de Habitação,   Desen-

volvimento Econômico e Saneamento
Básico - COHDESB

i. Assessoria de Comunicação Social
- ASCOM

j. Assessoria de Articulação Comu-
nitária - ASSAC

k. Assessoria de Articulação Política
e Parlamentar - ASSAP

l. Comissão Municipal de Defesa Civil
- CODEC

m. Fundação Parnamirim de Cultura
o. Junta de Serviço Militar.

II - Gabinete do Vice-Prefeito - GA-
VIP.

III - Secretarias Municipais: 
a. Secretaria Municipal de Assistência

Social (SEMAS);
b. Secretaria Municipal de Saúde (SE-

SAD);
c. Secretaria Municipal de Esporte e

Lazer (SEMEL);
d. Secretaria Municipal de Educação

e Cultura (SEMEC);
e. Secretaria Municipal de Obras

Públicas (SEMOP);
f. Secretaria Municipal do Meio

Ambiente e do Desenvolvimento Urbano
(SEMUR);

g. Secretaria Municipal de Trânsito  e
Transportes (SETRA);

h. Secretaria Municipal de Limpeza
Urbana (SELIM);

i. Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos - (SEMSUR);

j. Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico (SEPLA);

k. Secretaria de Administração e
Recursos Humanos - (SEARH);

l. Secretaria Municipal de Finanças -
(SEFIN);

m. Secretaria Municipal de Tributação
- (SEMUT);

n. Secretaria Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária - (SEHAB);

o. Secretaria Municipal de Turismo -
(SETUR);

p. Secretaria Especial de Saneamento
Básico - (SESAB).

§ 1º. O Gabinete Civil, cujo dirigente
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tem a denominação de Secretário-Chefe,
bem como a Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, a Consultoria Jurídica e a Contro-
ladoria Geral do Município, equiparam-
se, para todos os fins, à Secretaria Mu-
nicipal, exceto quanto à atribuição de re-
ferendar atos e decretos assinados pelo
Prefeito. 

§ 2º O Secretário Chefe do Gabinete
Civil é o Secretário-Executivo do Cole-
giado de Gestão Administrativa (CO-
GEA) e, nesta condição, presta assesso-
ramento imediato ao Prefeito na realiza-
ção, coordenação e consecução de pla-
nos e programas instituídos ou em elabo-
ração.

§ 3º. Os órgãos de Assistência Imediata
e de Administração Geral constituem a ad-
ministração superior, direta e centraliza-
da do Poder Executivo Municipal e vin-
culam-se ao Prefeito na linha de subordi-
nação hierárquica e funcional.

§ 4º. O Colegiado de Gestão Ad-
ministrativa - COGEA, o Conselho de Po-
líticas Públicas - COPOL, o Comitê de
Acompanhamento das Políticas Públicas
de Habitação, Desenvolvimento Econô-
mico e Saneamento Básico - COHDESB,
o Comitê de Acompanhamento e Fiscali

zação de Compras, Obras e Serviços
- COAFI, a Comissão de Defesa Civil -
CODEC, a Fundação Parnamirim de
Cultura e a Junta do Serviço Militar, vin-
culam-se ao Prefeito Municipal por linha
de coordenação.

Seção Única

Dos Níveis de Atuação dos Órgãos
da Estrutura Básica

Art. 10. Os órgãos integrantes da es-
trutura básica da administração direta mu-
nicipal atuam nos seguintes níveis:

I - de direção superior: representados
pelos Secretários Municipais, com fun-
ções de liderança e de articulação institu-
cional em sua respectiva área de atuação,
inclusive quanto à representação e arti-
culação entre órgãos de entidades do go-
verno e intergovernamental;

II - de coordenadorias: materializadas
por funções de gestão e controle de pro-
gramas, projetos, organização e controle
de atividades relativas à respectiva Pasta;

III - de gerências: com a função de rea-
lizar atividades, programas, projetos e
ações relativas a sua área de atuação;

IV - instrumental: consubstanciado
por atividades de planejamento, finanças
e administração em geral, da própria Se-
cretaria, segundo as orientações técnicas
fixadas pelas Secretarias Municipais de
Planejamento e Desenvolvimento Econô-
mico; Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria Municipal de Administração e
dos Recursos Humanos e a Secretaria
Municipal de Tributação.

V - de execução programática: crista-
lizada por órgãos e unidades de regime es-
pecial responsáveis por funções típicas da
Secretaria, e consolidada mediante mis-
sões, programas e projetos de caráter per-
manente.

Parágrafo único. Cada Secretaria
Municipal disporá de um assessoramen-
to imediato definido e provido pelo Chefe
do Poder Executivo.

Subseção II

Da Procuradoria Geral do Muni-
cípio

Art. 20.  A Procuradoria Geral do
Município - PROGE tem a  seguinte es-
trutura:

a) Procuradoria de Pessoal e Traba-
lhista;

b) Procuradoria de Urbanismo e Meio
Ambiente;

c) Procuradoria Tributária;
c.1) Gerência de Acompanhamento de

Processos Tributários;
d) Procuradoria de Contratos, Convê-

nios, Licitações e Atos Institucionais;
d.1) Gerência de Acompanhamento de

Processos Institucionais;
e) Coordenadoria de Controle de Da-

dos
e.1) Gerência de Acompanhamento de

Processos Judiciais
e.2) Gerência de Acompanhamento de

Processos Internos
f) Coordenadoria de Administração e

Finanças.
f.1) Gerência de Suporte Administra-

tivo e Financeiro

Art. 23. A Procuradoria Geral do
Município conta com a estrutura descrita
no artigo 20 desta Lei Complementar e
com  quatro (4) cargos de Chefes das Pro-
curadorias especializadas, vinculados di-
retamente ao Procurador Geral, sendo de
livre nomeação e exoneração do Prefeito
Municipal, dentre cidadãos maiores de 21
(vinte e um) anos de idade, com curso su-
perior de bacharel em ciência Jurídica, ins-
crito na Ordem dos Advogados do Brasil,
de notável saber Jurídico com militância

de, pelo menos 03 (três) anos na advoca-
cia ou em atividade exclusiva de bacha-
rel em Direito e de reputação ilibada.

Art. 24. As atividades dos Chefes das
Procuradorias Especializadas serão re-
gulamentadas por Ato do Poder Execu-
tivo.

Parágrafo Único: Havendo necessida-
de poderão os Chefes de Procuradorias
Especializadas, após autorização do Pro-
curador Geral do Município, contar com
o apoio de Assessores Técnicos com qua-
lificação específica na área de Direito pa-
ra auxiliá-los nas atividades das respecti-
vas procuradorias. 

Art. 25. Os Chefes das Procuradorias
Especializadas somente poderão desis-
tir, transigir, acordar e firmar compromis-
sos nas ações de interesse do Município,
nos termos da legislação vigente, quando
autorizados expressamente pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.

SubSeção V

Do Colegiado de Gestão
Administrativa

"Art. 29. O Colegiado de Gestão Ad-
ministrativa - COGEA, é o órgão colegia-
do de assessoramento do Prefeito nos as-
suntos que lhe forem submetidos no cam-
po da administração, orçamento, tributa-
ção, política econômica e social, plane-
jamento e outros relacionados com planos
e programas governamentais de desenvol-
vimento.

§ 1º. O Colegiado, convocado e pre-
sidido pelo Prefeito do Município, é com-
posto, também, Secretário Chefe do Ga-
binete Civil; Secretário Municipal do Pla-
nejamento e Desenvolvimento Econômi-
co; Secretário Municipal de Tributação;
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos; Procurador-Geral
do Município, Controlador-Geral do Mu-
nicípio e o Secretário Municipal de
Finanças.

§ 2º. O Secretário Chefe do Gabinete
Civil é o Secretário-Executivo do Colegia-
do, competindo-lhe a elaboração da pau-
ta das atas das reuniões, a preparação e a
distribuição dos sumários das conclusões
e o acompanhamento de sua execução, pa-
ra orientação do Prefeito.  

§ 3º.  O Colegiado de Gestão Adminis-
trativa do Município reger-se-á por Regi-
mento Interno próprio e pelas normas e di-
retrizes fixada pelo Plenário.
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§ 4º. Quando necessário, pode o Plená-
rio conferir às decisões do Colegiado, for-
ça normativa para todos os demais ór-
gãos da Administração Municipal, deven-
do, então, ser assinada pelo Presidente e
pelos Conselheiros votantes.

Subseção VII

Do Comitê de Acompanhamento e
Fiscalização de Compras, Obras e Ser-
viços

Art.33. O Comitê de Acompanhamen-
to e Fiscalização de Compras, Obras e
Serviços - COAFI, é o órgão colegiado
de assessoramento do Prefeito nos assun-
tos que lhe forem submetidos por envol-
verem maiores inversões financeiras ou
especial relevância estratégica e terá suas
características, atribuições, composição
e funcionamento definidos em ato próprio
do Poder Executivo.

Parágrafo Único: O Colegiado, con-
vocado e presidido pelo Prefeito do Mu-
nicípio, é composto por outros cinco (5)
membros, indicados dentre Secretários
Municipais e técnicos com vinculação aos
objetivos dos investimentos municipais,
integrantes ou não da Administração Mu-
nicipal.

Subseção VII - A

Do Comitê de Acompanhamento
das Políticas de Habitação, Desenvolvi-
mento Econômico e Saneamento Básico

Art. 33-A. O Comitê de Acompanha-
mento das Políticas de Habitação, Desen-
volvimento Econômico e Saneamento
Básico COHDESB, é o órgão colegiado
de assessoramento do Prefeito nos assun-
tos que lhe forem submetidos no campo
da habitação, desenvolvimento econômi-
co, saneamento básico e outros relaciona-
dos com planos e programas governamen-
tais de desenvolvimento e terá suas carac-
terísticas, atribuições, composição e fun-
cionamento definidos em ato próprio do
Poder Executivo..

§ 1º. O Colegiado, convocado e pre-
sidido pelo Prefeito do Município, é com-
posto, também, pelo Secretário Chefe do
Gabinete Civil; Secretário Municipal do
Planejamento e Desenvolvimento Econô-
mico; Secretário Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária; Secretário de
Saneamento Básico e Secretário Munici-
pal de Serviços Urbanos.

§ 2º. O Secretário Municipal do Plane-
jamento e Desenvolvimento Econômico

é o Secretário-Executivo do Colegiado,
competindo-lhe a elaboração da pauta das
atas das reuniões, a preparação e a distri-
buição dos sumários das conclusões e o
acompanhamento de sua execução, para
orientação do Prefeito.  

Subseção I

"Da Secretaria Municipal de As-
sistência Social"

"Art.39. A Secretaria Municipal de
Assistência Social (SEMAS) tem a se-
guinte estrutura:

a) Secretaria Adjunta
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Gestão;
c.1)Gerência de Planejamento, Audi-

toria e Desenvolvimento Social.
c.2) Gerência de Proteção Social Bá-

sica.
c.3) Gerência de Proteção Social Espe-

cial. 
c.4) Gerência de Administração de

Unidades Sociais.
d) Coordenadoria do Trabalho;
d.1) Gerência de Desenvolvimento

Profissional do Cidadão.
d.2) Gerência de Planejamento e

Desenvolvimento do Trabalho.
e) Coordenadoria de Orçamento e Fi-

nanças.
e.1) Gerência de Gestão de Fundos,

Contratos e Convênios.
e.2) Gerência de Planejamento, Orça-

mento e Finanças.
f) Coordenadoria de Assistência

Jurídica ao Cidadão;
f.1) Gerência de Atendimento e Tria-

gem.
f.2) Gerência de Controle de Proces-

sos.
g) órgãos colegiados.

Subseção II

Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 40. A Secretaria Municipal de
Saúde -SESAD, tem a seguinte estrutu-
ra:

a) Conselho Municipal de Saúde.
b) Secretaria Adjunta
c) Assessoria Técnica;
d) Coordenadoria de Gestão de

Unidades de Saúde. 
d.1) Gerência das Unidades de Saúde;
d.2) Gerência Hospitalar e de Pronto-

Atendimento.
d.d) Coordenadoria  de Gestão do La-

boratório Municipal de Análises Clíni-
cas

e) Coordenadoria de Estratégias de
Saúde;

e.1) Gerência de Saúde Bucal.
e.2) Gerência de Saúde da Família.
e.3) Gerência de Programas de Saúde.
f) Coordenadoria de Promoção à

Saúde Básica;
f.1) Gerência de Vigilância Sanitária.
f.2) Gerência de Vigilância Epidemio-

lógica.
f.3) Gerência de Vigilância Ambiental.
f.4) Gerência de Controle de Zoono-

ses.
f.5)Gerência de Sistemas de Informa-

ção da Saúde.
g) Coordenadoria de Planejamento,

Avaliação e Auditoria;
g.1) Gerência de informação e normas

técnicas.
g.2) Gerência de Gestão Integrada da

saúde.
g.3) Gerência de Controle, Avaliação

e Auditoria.
h) Coordenadoria de Administração;
i.1) Gerência de Almoxarifado e Su-

primento da área de saúde.
i.2) Gerência de Serviços de Apoio

operacional.
i.3) Gerência de Profissionais da

Saúde.
j) Coordenadoria de Orçamento e

Finanças;
j.1) Gerência de Gestão, Contratos,

Processos e Convênios.
j.2) Gerência de Planejamento, Orça-

mento e Finanças.
k) Centro Municipal de Reabilitação

- CRM.
l) Centro de Especialidade Odontoló-

gica - CEO.
m) Central de Apoio e Diagnósticos -

CAD.
n) Centro Clínico Municipal Dr. Sadi

Mendes.
o) Centro Clínico de Referência

Docente Assistencial Governador Aluízio
Alves - CCDAA.

p) Maternidade do Divino Amor
q) Centro de Atenção Psicossocial

Anti-Droga - CAPS-AD
Art. 41. O Conselho Municipal de

Saúde é um órgão colegiado vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde, tendo suas
atribuições definidas no regimento inter-
no e no Anexo I.

Art. 42. O Centro Municipal de Rea-
bilitação, o Centro de Especialidade
Odontológica - CEO, o Centro Clínico
Municipal Dr. Sadi Mendes, o Centro de
Atenção Psicossocial Anti-droga - CAPS-
AD, a Central de Apoio e Diagnósticos, a
Maternidade do Divino Amor são órgãos
vinculados à Secretaria Municipal de
Saúde, com a finalidade de prestar servi-
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ços de apoio ao Sistema de Saúde Munici-
pal.

Subseção IV

Da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura

Art. 45. A Secretaria Municipal de
Educação e Cultura - SEMEC tem a se-
guinte estrutura:

a) Secretaria Adjunta
b) Assessoria Técnica;
c)Coordenadoria de Desenvolvimento

da Gestão Escolar;
c.1) Gerência de Avaliação da Gestão

Escolar.
c.2) Gerência de Desenvolvimento de

Atividade extra-escolar
d) Coordenadoria de Assistência ao

Educando;
d.1) Gerência de Alimentação e trans-

porte escolar.
d.2) Gerência de Atenção à saúde do

educando.
e)Coordenadoria Técnico-Pedagógica

da Educação Básica;
e.1) Gerência de Planejamento e

Desenvolvimento da Educação Básica.
e.2) Gerência de Ações e Projetos da

Educação Básica.
e.3) Gerência de Desenvolvimento da

Educação Especial.
e.4) Gerência de Inspeção e Censo

Escolar.
e.5)Gerência de Pesquisa na Educação

Básica.
e.6) Gerência de Bibliotecas.
f) Coordenadoria de Apoio ao Ensino

Superior;
f.1) Gerência de Desenvolvimento do

Ensino Superior.
g) Coordenadoria de Desenvolvimen-

to da Educação Infantil;
g.1) Gerência de Planejamento e De-

senvolvimento da educação infantil.
g.2) Gerência de Acompanhamento de

Centros Infantis.
h) Coordenadoria de Administração,

Orçamento e Finanças;
h1) Gerência de Orçamento e Finan-

ças.
h.2) Gerência de Administração.
h.3) Gerência de Tecnologia de

Informação da Área de Educação. 
i) Conselho do FUNDEB.
j) Conselho Municipal de Educação.
k) Conselho da Alimentação Escolar.

Art. 47. A Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e a Fundação Parna-
mirim de Cultura, instituída nos termos da
Lei nº 1.173 de 16 de maio de 2003, co-
mo entidade autônoma, desenvolverão

ações conjuntas visando aprimorar os va-
lores culturais dos Munícipes.

Art. 48.  Integram a estrutura da Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura os
seguintes cargos:

I - Diretor de Escola: coordenar o de-
senvolvimento das atividades administra-
tivas e pedagógicas, através do acompa-
nhamento, controle e avaliação das ativi-
dades da unidade escolar.

II - Vice- Diretor de Escola: executar
juntamente com o Diretor e demais seg-
mentos da escola as atribuições previstas
no inciso anterior, bem como responder
pela unidade escolar na ausência e impe-
dimento do seu titular.     

III - Diretor de Centro Infantil: coor-
denar o desenvolvimento das atividades
administrativas e pedagógicas, através do
acompanhamento, controle e avaliação
das atividades da unidade de assistência
infantil.

IV - Vice-Diretor de Centro Infantil:
executar juntamente com o Diretor e de-
mais segmentos do Centro Infantil, as atri-
buições previstas no inciso anterior, bem
como responder pela unidade na ausência
e impedimento do seu titular.

Parágrafo Único: Os cargos de que tra-
ta este artigo são de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.

Subseção VI

Da Secretaria Municipal de Trânsi-
to e Transporte

Art. 52.  A Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte - SETRA, tem a se-
guinte estrutura:

a) Assessoria Técnica;
b) Junta Administrativa de Recursos e

Infrações - JARI;
c) Coordenadoria de Administração e

Finanças;
c.1) Gerência de Patrimônio e Pessoal.
d) Coordenadoria de Trânsito;
d.1) Gerência de Fiscalização de

Trânsito.
d.2) Gerência de Educação de Trânsi-

to.
d.3) Gerência de Controle e Informa-

ções de Trânsito.
e) Coordenadoria de Transporte e En-

genharia;
e.1) Gerência de Engenharia de Trân-

sito.

e.2) Gerência de Planejamento Viário
e Operacional.

e.3) Gerência de Cadastro, Vistoria e
Licenciamento.

e.4) Gerência de Fiscalização de
Transportes.

f) Conselho Municipal de Transportes
e Tarifas

g) Comissão de Análise das Defesas
de Autuação de Trânsito - CADAT

Parágrafo Único: ACADATreger-se-
á por normas específicas do Poder
Executivo Municipal, que também fixa-
rá o quantitativo e a forma de indicação
dos seus integrantes.

Art. 53. O Conselho Municipal de
Transporte e Tarifas é um órgão colegia-
do vinculado à Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte, tendo suas atribui-
ções definidas no regimento interno pró-
prio e no Anexo I.

Subseção VII

Da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos

Art.54.  A Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos - SEMSUR, tem a se-
guinte estrutura:

a) Secretaria Adjunta
a) Assessoria Técnica;
b) Coordenadoria de Iluminação

Pública;
b.1) Gerência de Atendimento e

Fiscalização.
c) Coordenadoria de Infra-Estrutura;
c.1) Gerência de Drenagem.
c.2) Gerência de Manutenção Viária.
c.3) Gerência de Serviços Gerais.
d) Coordenadoria da Regional do

Oeste;
e) Coordenadoria da Regional de

Nova Parnamirim;
f) Coordenadoria da Regional do

Parque Industrial/Emaús;
g) Coordenadoria da Regional do

Litoral;
h) Coordenadoria da Regional do

Leste;

Subseção IX

Da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Desenvolvimento Econômico

Art. 56.  A Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento
Econômico - SEPLA, tem a seguinte es-
trutura:

a) Assessoria Técnica;
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b) Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico;

b.1) Gerência de Planejamento e
Gestão Estratégica.

b.2) Gerência de Desenvolvimento
Econômico.

b.3) Gerência de Controle e Informa-
ções.

c) Coordenadoria de Programas
Especiais.

c.1) Gerência de Desenvolvimento de
Programas Especiais

d) Coordenadoria de Orçamento e
Desenvolvimento Institucional

d.1) Gerência de Programação e
Gestão Orçamentária

d.2) Gerência de Desenvolvimento
Institucional

d.3) Gerência de Estatística
e) Coordenadoria de Administração e

Finanças.

Da Secretaria Municipal de Turis-
mo

Art. 57. A Secretaria Municipal de
Turismo - SETUR, tem a seguinte estru-
tura:

a) Assessoria Técnica
b) Coordenadoria de Planejamento do

Turismo.
b.1) Gerência de Marketing, Promo-

ção e Eventos
b.2) Gerência de Políticas e Projetos

de Turismo
c) Coordenadoria de Administração e

Finanças
d) Conselho Municipal de Turismo.

Art. 57-A. O Conselho Municipal de
Turismo é um órgão colegiado vinculado
à Secretaria Municipal de Turismo, ten-
do suas atribuições definidas no regimen-
to interno próprio, aprovado por ato do
Poder Executivo.

Da Secretaria Municipal de Habita-
ção e Regularização Fundiária

Art. 57-B. A Secretaria Municipal de
Habitação e Regularização Fundiária -
SEHAB, tem a seguinte estrutura:

a) Assessoria Técnica
b) Coordenadoria de Habitação.
b.1) Gerência de Cadastro e Controle

Habitacional
b.2) Gerência de Desenvolvimento

Habitacional
b.3) Gerência de Mapeamento de De-

manda Habitacional
b.4) Gerência de Acompanhamento

Social
c) Coordenadoria de Regularização

Fundiária
c.1) Gerência de Regularização Fun-

diária 
c.2) Gerência de Acompanhamento de

Processos e Relacionamento Institucional
d) Coordenadoria de Administração

e Finanças

Da Secretaria Especial de Saneamento
Básico

Art. 57-C. A Secretaria Especial de
Saneamento Básico - SESAN, tem a se-
guinte estrutura:

a) Assessoria Técnica
b) Coordenadoria Técnica.
b.1) Gerência de Planejamento e

Projetos
b.2) Gerência de Acompanhamento do

Sistema de Saneamento.
b.3) Gerência de Elaboração e Execu-

ção de Projetos Sociais
c) Coordenadoria de Administração e

Finanças
c.1) Gerência de Suporte Administra-

tivo

Parágrafo Único: Apresente Secreta-
ria especial integrará a estrutura organi-
zacional do Poder Executivo, pelo prazo
necessário a implementação do sistema
de saneamento básico no Município após
o que, suas atribuições serão redistribuí-
das dentre as demais Secretarias Muni-
cipais. 

Subseção XII

Da Secretaria Municipal de Tribu-
tação

Art. 61. A Secretaria Municipal de
Tributação - SEMUT, tem a seguinte es-
trutura:

a) Secretaria Adjunta
b) Assessoria Técnica.
c) Coordenadoria da Junta de Instru-

ção e Julgamento.
d) Coordenadoria de Receita Mobiliá-

ria;
d.1) Gerência de Cadastro e Planeja-

mento Mobiliário.
d.2) Gerência de Fiscalização Mobi-

liária.
e) Coordenadoria de Receita Imobi-

liária;
e.1) Gerência de Cadastro e Planeja-

mento Imobiliário.
e.2) Gerência de Fiscalização Imobi-

liária.
f) Coordenadoria de Controle da

Dívida Ativa;
f.1) Gerência de Inscrição na Dívida

Ativa.
f.2) Gerência de Conciliação e Arre-

cadação da Dívida Ativa.
g) Coordenadoria de Sistemas de

Informação Tributária;
g.1) Gerência de Desenvolvimento e

Inteligência Fiscal.
g.2) Gerência de Controle e Manuten-

ção de Sistemas.
h) Conselho Municipal de Contribuin-

tes
i) Comissão de Avaliação de Imóveis

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS 
E FINAIS

Art. 83. Integram a Administração Pú-
blica Municipal Direta, com competên-
cias, composição, atribuições e vincula-
ções definidas em lei específica e no seu
respectivo regimento interno, os órgãos
colegiados e especiais seguintes:

1. na Secretaria Municipal de Saúde:
a) Conselho Municipal de Saúde;
b) Fundo Municipal de Saúde;
c) Comissão de Vigilância Sanitária -

COVISA;
d) Conselho Municipal de Entorpe-

centes;
e) Comitê Municipal de Mortalidade

Materno-infantil.
2. na Secretaria Municipal de Educa-

ção e Cultura:
a) Conselho Municipal de Educação;
b) Fundo Municipal de Educação;
c) Conselho Municipal de Alimenta-

ção Escolar;
d) Conselho Municipal de Acompa-

nhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino Básico - FUNDEB;

3. na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social;

a) Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;

b) Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente;

c) Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente;

d) Conselho Municipal da Assistência
Social;

e) Conselho Municipal do Trabalho;
f) Conselho Municipal dos Direitos da

Mulher;
a)Fundo Municipal dos Direitos da

Mulher;
b)Conselho Municipal do Idoso;
c)Conselho Municipal do Portador de

Deficiência;
d) Conselho Municipal das Minorias;
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4) na Secretaria Municipal de
Administração e dos Recursos Humanos:

a) Comissão de Licitações;
b) Junta Médica do Município.

5) na Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Urba-
no:

a)Conselho Municipal de Planejamen-
to Urbano e Meio Ambiente;

b) Fundo Municipal de Urbanização
e Conservação Ambiental.

6) na Secretaria Municipal de Turis-
mo:

a) Conselho Municipal de Turismo;
b) Fundo Municipal de Turismo.

7) na Secretaria Municipal de Obras
Públicas:

a) Comissão de Licitações.
8) na Secretaria Municipal de Trânsito

e Transportes:
a) Conselho Municipal de Transportes

Urbanos;
b) Juntas Administrativas de Recursos

e Infrações.

9) na Secretaria Municipal de Tributa-
ção:

a) Conselho Municipal do Contribuin-
te.

Art. 86.   Fica o Poder Executivo au-
torizado a:

a) expedir, mediante decreto, os re-
gulamentos e demais atos necessários à
execução desta Lei Complementar, que
complementarão a estrutura ora estabe-
lecida;

b) fixar, por decreto, e publicar as ta-
belas de lotação de cargos comissiona-
dos e das funções gratificadas criadas por
esta Lei Complementar.

Art. 87.  Para implantação da estrutu-
ra prevista nesta Lei Complementar fica
o Poder Executivo autorizado a promover
as transposições, transferências e rema-
nejamentos de recursos das secretarias
transformadas, conforme o disposto no
art. 167, inciso VI, da Constituição Fede-
ral, proveniente da Lei Orçamentária
Anual Exercício 2009.

Art. 88.  Fica o Poder Executivo auto-
rizado a remanejar valores orçamentários,
para atender as despesas decorrentes da
implementação desta Lei Complementar,
inclusive criação das novas Secretarias,
na forma disposta pelo art. 41, inciso II,
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964.

Art. 89. Fica o Poder Executivo auto-
rizado, dentro dos limites dos respecti-
vos créditos, a expedir decretos relativos
às transferências de programas, projetos,
atividades, dotações e verbas do orçamen-
to, no exercício de 2009, quando neces-
sários à execução desta Lei Comple-
mentar.

Art. 101. Fica o Poder Executivo au-
torizado a remanejar os cargos de pro-
vimento efetivo, os cargos de provimen-
to em comissão e as funções gratifica-
das, na medida em que for necessário,
para, sem aumento de despesas, imple-
mentar as disposições desta Lei Com-
plementar.

Parágrafo Único - Serão inicialmente
vinculados diretamente ao Gabinete do
Prefeito, para relotação temporária de
acordo com as necessidades de atendi-
mento do interesse público, os integran-
tes dos cargos de Secretário Adjunto,
Assessor Especial de Políticas Públicas,
Assessor Técnico de Nível 3, Assessor
Técnico de Nível 2 e Assessor Técnico
de Nível 1.

Art.102. Aestrutura organizacional es-
tabelecida na presente Lei, entrará em fun-
cionamento, gradativamente, na medida
em que os órgãos que a compõem forem
sendo implantados, segundo a conveniên-
cia e oportunidade da Administração e a
disponibilidade de recursos.

Art. 103.  A publicidade dos Atos dos
Poderes Legislativo e Executivo Munici-
pais, será assegurada pela divulgação no
Diário Oficial do Município, compreen-
dendo Leis, Decretos Legislativos, De-
cretos do Poder Executivo, Resoluções da
Câmara, Portarias, atos atinentes a pes-
soal tais como provimento e vacância de
cargos, empregos e funções e ainda con-
tratos e licitações, demonstrativos de re-
ceitas e despesas, compreendendo os alu-
sivos a comissões permanentes e todos
os demais Atos Oficiais de interesse da
Administração Municipal.

§ 1º. O Diário Oficial do Município -
DOM será gerido por uma Comissão
Gestora presidida por um representante
do Gabinete Civil e composta por dois ou-
tros membros indicados pela Assessoria
de Comunicação e pela Secretaria Munici-
pal de Administração e Recursos Huma-
nos, nomeados por ato do Prefeito Munici-
pal.

§ 2º. O Diário Oficial do Município te-
rá circulação diária de terça-feira a sába-
do, entre os órgãos da Administração

Municipal, inclusive na Câmara de Verea-
dores, podendo ser suspensa sua circula-
ção nos dias que não houver matéria a ser
publicada, fato obrigatoriamente registra-
do na primeira edição seguinte.

§ 3º. AComissão Gestora responsável
pelo DOM tornará público em cada edi-
ção, o local fixo de aquisição, por qual-
quer interessado, de exemplares do refe-
rido instrumento de publicidade oficial,
providenciando também, no prazo máxi-
mo de seis meses, o acesso às informações
por meios eletrônicos da internet.

§ 4º. Os atos administrativos deverão
ser publicados em resumo, fazendo-se a
resenha daqueles idênticos em sua for-
ma.

§ 5º. Poderá o Diário Oficial do Muni-
cípio publicar atos emanados da União,
Estados, outros Municípios e matérias de
interesse público.

§ 6º.  As despesas com a implantação
da edição própria do DOM, que inclui to-
dos os atos anteriormente publicados nos
antigos Diário e Boletim Oficial do Muni-
cípio, correrão por conta do Gabinete
Civil.

Art. 104.  O Prefeito, por decreto, dis-
porá sobre a natureza e forma dos atos
administrativos.

Art. 106.  Constituem parte integran-
te  desta Lei Complementar, o Anexo A,
com os quantitativos de cargos e funções
e valores das remunerações dos seus ocu-
pantes e o Anexo B com as atribuições dos
cargos e funções criados nesta Lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Muni-
cipal autorizado a republicar no Diário
Oficial do Município, a legislação muni-
cipal consolidada por assunto relevante
para a Administração Pública.

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

Art. 4º - São revogadas as Leis Munici-
pais n. 986/99 e 1079/2001 e demais dis-
posições em contrário.

Parnamirim/RN, 12 de maio de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

acesse o site: parnamirim. rn.
gov.br e fique por dentro das ações

realizadas no município
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ANEXO B - DAS ATRIBUIÇÕES
DAS NOVAS UNIDADES, 

CARGOS E FUNÇÕES

1. Secretaria Municipal de 
Habitação e Regularização 
Fundiária - SEHAB

"Implementar a política municipal de
habitação de natureza social, visando aten-
der a melhorias de qualidade de vida da po-
pulação;

"Implantar e operar o sistema de infor-
mações das necessidades de habitação,
mapeando as demandas habitacionais;

"Realizar ações de acompanhamento
social, visando identificar e atender as ne-
cessidades das comunidades por habita-
ção;

"Propor e efetivar a política de regu-
larização fundiária nas áreas pública  e par-
ticular no território municipal;
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"Elaborar o plano municipal de ha-
bitação, para ordenamento da política ha-
bitacional do município;

"Promover programas de habitação
popular em articulação com os organis-
mos municipais, estaduais, federais e in-
ternacionais, públicos ou privados, visan-
do obter recursos financeiros e tecnoló-
gicos para o desenvolvimento urbano e
de programas habitacionais, no âmbito
do Município;

"Estimular a pesquisa de formas al-
ternativas de construção possibilitando a
redução dos custos;

"Estabelecer, de acordo com as dire-
trizes do Plano Diretor do município de
Parnamirim e de forma integrada à
Região Metropolitana, programas desti-
nados a facilitar o acesso da população de
baixa renda à habitação, bem como à me-
lhoria da moradia e das condições de ha-
bitabilidade como elemento essencial no
atendimento do princípio da função so-
cial da cidade;

"Estimular a iniciativa privada a con-
tribuir para promover a melhoria das con-
dições habitacionais e aumentar a oferta
de moradias adequadas e compatíveis
com a capacidade econômica da popula-
ção;

"Articular a regularização e a titula-
ção das áreas ocupadas pela população
de baixa renda, passíveis de implanta-
ção de programas habitacionais;

"Fomentar o estabelecimento e o
aperfeiçoamento das redes sociais mu-
nicipais, integrando a ação das entida-
des empresariais e sociais;

"Elaborar as metas da Secretaria pa-
ra compor o Plano Pluri Anual, de acor-
do com o plano de gestão da Prefeitura;

"Administrar os recursos financei-
ros destinados à Secretaria, de acordo
com as diretrizes estabelecidas nos pla-
nos estratégicos da Prefeitura;

"Administrar os recursos humanos,
quanto à freqüência e desempenho dos
colaboradores;

"Realizar outras atividades compatí-
veis com a destinação institucional do ór-
gão.

2. Secretaria Municipal de Turismo

.promover o turismo no município
dando suporte institucional para a inte-
gração sócio-econômica com os demais
setores da sociedade, organizando os fa-
tores da oferta, estimulando a dinâmica
e capacitação dos recursos voltados para
a atividade;

.planejar, organizar e executar a ação
municipal na área de turismo;

.apoiar a atividade privada nas ativi-
dades de turismo;

.administrar tecnicamente a política
municipal do turismo incorporando à
mesma novas abordagens conceituais e
tecnológicas;

.promover estudos científicos de pes-
quisa no processo da demanda turística,
através de intercâmbio com outras insti-
tuições;

.propor diretrizes e articular com ór-
gãos congêneres, no interesse do desen-
volvimento do turismo; 

.realizar eventos turísticos;

.atender e orientar com cordialidade
a todos quantos busquem quaisquer in-
formações, apoio e serviços que possa
prestar no interesse do turismo local e
fomentar a solidificação e divulgação do
Município, como destino turístico;

.vincular suas ações com vistas a a-
trair eventos nacionais e internacionais
para a sua realização na Cidade de
Parnamirim, objetivando o cumprimen-
to de sua vocação turística, priorizando
essas ações nas áreas utilizadas em prol
do bem-estar e da satisfação de todos
quantos para ela acorram, cuidando da
imagem de organização, responsabilida-
de, probidade e zelo para com os deveres
do Município perante qualquer pretensão
a cargo da Secretaria  de Turismo;

autorizar a doação de terreno perten-
cente ao patrimônio público municipal.

.realizar outras atividades compatí-
veis com a destinação institucional do ór-
gão.

3. Secretaria Especial de 
Saneamento Básico - SESAB

"Implementar a política municipal de
saneamento básico, visando atender a
melhoria de qualidade de vida da popu-
lação;

"Promover programas de Saneamento
em articulação com os organismos, esta-
duais, federais e internacionais, públi-
cos ou privados, visando obter recursos
financeiros e tecnológicos para o desen-
volvimento do saneamento básico, no âm-
bito do Município;

"Elaborar as metas da Secretaria pa-
ra compor o Plano Pluri Anual, de acor-
do com o plano de gestão da Prefeitura;

"Administrar os recursos financeiros
destinados à Secretaria, de acordo com as
diretrizes estabelecidas nos planos es-
tratégicos da Prefeitura;

"Administrar os recursos humanos,
quanto à freqüência e desempenho dos
colaboradores;

"Realizar outras atividades compatí-
veis com a destinação institucional do ór-
gão.

4.  Das Atribuições 

dos Cargos criados: 

4.1 Das Secretarias Adjuntas
Realizar atividades de: Auxílio dire-

to e imediato ao titular da Pasta no desem-
penho de suas atribuições, cumprindo-lhe
substituí-lo em suas faltas ou impedimen-
tos, e desempenhar outras atribuições,
mediante expressa delegação de compe-
tência pelo Secretário; dentre outras ati-
vidades correlatas.

4.2 Das Assessorias Técnicas
Realizar atividades de: Estudos, pes-

quisas e análises técnicas em áreas de sua
respectiva competência,  para embasar
ações e decisões do Secretário da Pasta,
dentre outras atividades correlatas;

4.3. Das Coordenadorias
Realizar atividades de: Coordenação

das gerências a si subordinadas desempe-
nhado com zelo e atenção as atividades
que lhe são atribuídas, assim como outras
atividades correlatas;

4.4. Das Gerências
Realizar as atividades que lhe são re-

passadas pela sua Chefia imediata, apre-
sentando sempre que solicitado relatório
das atividades desenvolvidas,  assim co-
mo outras atividades correlatas;

4.5. Das Procuradorias  speciali-
zadas

4.5.1 Procuradoria de Pessoal e
Trabalhista;

Realizar atividades de  representa-
ção judicial do Município  em processos
cuja matéria envolvam matéria de pes-
soal, emissão de Pareceres sobre
Processos de sua Competência, analisar
minutas de atos administrativos, proce-
der defesa de agente público municipal
quando processado por ato decorrente  do
exercício de suas funções, quando não
houver conflito de interesse com a
Municipalidade, analisar e propor solu-
ções a processos distribuídos pelo
Procurador Geral, dentre outras ativida-
des correlatas;

4.5.1.1) Gerência de Acompanha-
mento de Processos de Pessoal e Tra-
balhistas;

Realizar atividades de acompanha-
mento processual e suporte  dministrati-
vo a Procuradoria  de Pessoal
eTrabalhista, dentre outras atividades cor-
relatas;

4.5.2) Procuradoria de Urbanismo
e Meio Ambiente;

Realizar atividades de  representa-
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ção judicial do Município  em processos
cuja matéria envolvam meio ambiente e
urbanismo, emissão de Pareceres sobre
Processos de sua Competência, analisar
minutas de atos administrativos, proce-
der a  defesa de agente público munici-
pal quando processado por ato decorren-
te  do exercício de suas funções, quando
não houver conflito de interesse com a
Municipalidade, analisar e propor solu-
ções a processos distribuídos pelo Procu-
rador Geral, dentre outras atividades cor-
relatas;

4.5.3) Procuradoria Tributária;
Realizar atividades de  representa-

ção judicial do Município  em processos
cuja matéria envolvam matéria fiscal e
tributária, emissão de Pareceres sobre
Processos de sua Competência, analisar
minutas de atos administrativos, proce-
der a  defesa de agente público munici-
pal quando processado por ato decorren-
te  do exercício de suas funções, quando
não houver conflito de interesse com a
Municipalidade, analisar  e propor solu-
ções a processos distribuídos pelo
Procurador Geral, dentre outras ativida-
des correlatas;

4.5.3.1) Gerência de Acompanha-
mento de Processos Tributários;

Realizar atividades de acompanha-
mento processual e suporte Administrati-
vo a Procuradoria de Processos Tributá-
rios, dentre outras atividades correlatas;

4.5.4) Procuradoria de Contratos,
Convênios, Licitações e Atos Institucio-
nais;

Realizar atividades de  representa-
ção judicial do Município  em processos
cuja matéria envolvam contratos, con-
vênios, licitações e atos institucionais,
emissão de Pareceres sobre Processos de
sua Competência, analisar minutas de
atos administrativos, proceder a  defesa
de agente público municipal quando pro-
cessado por ato decorrente  do exercício
de suas funções, quando não houver con-
flito de interesse com a Municipalidade,
analisar e propor soluções a processos dis-
tribuídos pelo Procurador Geral, dentre
outras atividades correlatas;

4.5.4.1) Gerência de Acompanha-
mento de Processos Institucionais;

Realizar atividades de acompanha-
mento processual e suporte Administrati-
vo a Procuradoria de Contratos, Convê-
nio, Licitações e Atos Institucionais, den-
tre outras atividades correlatas;

4.6 - Das Chefias das Procuradorias
Especializadas

Atuar na representação judicial do
Município, elaborar atos processuais,
Pareceres, atos normativos, de acordo
com suas especialidades, receber e ana-
lisar os processos distribuídos pelo
Procurador Geral  dentre outras ativida-
des correlatas.

LEI Nº. 1.420/2009
PARNAMIRIM/RN, 

12 DE MAIO DE 2009.

Concede reajuste aos Cargos de
Provimento em Comissão da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, e dá out-
ras providências.

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

Art. 1º - Fica concedido reajuste salar-
ial de 7 % (sete por cento) sobre a remu-
neração de todos os Cargos de Provimento
em Comissão da Câmara Municipal de
Parnamirim/RN.

Art.2º - As despesas com o reajuste de
que trata esta Lei correrão por conta da
dotação orçamentária especifica do
Orçamento Geral da Câmara Municipal
de Parnamirim/RN.

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

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

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.421/2009
PARNAMIRIM/RN, 

12 DE MAIO DE 2009.

Fica o Poder Executivo obrigado a in-
stituir a "Semana de Apoio ao Emprego
e Geração de Trabalho e Renda" no
Município de Parnamirim/RN.  

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo obri-
gado a instituir no Município de
Parnamirim/RN a ser implantada e
comemorada anualmente na 1ª (primeira)
semana do mês de Maio.

Art. 2º - A discussão da organização

da Semana de Apoio ao Emprego e
Geração de Renda, será feita pela
Secretaria Municipal competente em con-
junto com entidades representativas dos
trabalhadores, que elaborarão um crono-
grama de atividades.

Art. 3º - O Poder Executivo consti-
tuirá uma comissão composta por repre-
sentantes do Poder Público e de Entidades
Representativas de Trabalhadores, para
que possam elaborar propostas de
Políticas Públicas de Incentivo a criação
de novos postos de trabalho, frentes de
trabalho, qualificação profissional e e-
laboração de estatísticas para diagnosticar
o número de desempregados por região
na cidade de Parnamirim/RN.

Art. 4º - A Comissão a que se refere o
artigo anterior será composta por:

1. 01 (um) representante de cada
Central Sindical reconhecida;

2. 01 (um) representante da Secretaria
Municipal competente;

3. 02 (dois) representantes da
Sociedade Civil;

4. 01 (um) representante da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN;

5. 01 (um) representante da CDL -
Parnamirim/RN;

6. 01 (um) representante de cada em-
presa privada conveniada. 

§ 1º - A Comissão funcionará junto a
Secretária Municipal competente.

§ 2º - Os membros da Comissão serão
escolhidos pelo Executivo Municipal,
sendo os critérios de escolha e tempo de
permanência definidos por este.

§ 3º - As funções dos membros da
Comissão não serão remuneradas, a qual-
quer titulo, sendo, porém, consideradas
serviço público relevante.

Art. 5º - Para a realização da Semana
de Apoio ao Emprego e Geração de
Trabalho e Renda, o Executivo deverá
permitir a participação do maior número
possível de atores de nossa sociedade,
de fóruns regionais, entidades de classes,
organizações não governamentais, ini-
ciativa privada e trabalhadores de todos
os níveis.

Art. 6º - O Poder Executivo ficará au-
torizado a fazer convênios com empresas
privadas, órgãos governamentais, órgãos
não governamentais, entidades e institu-
ições.

Art. 7º - As despesas decorrentes da
execução da presente Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art.8º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
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PORTARIA Nº: 227/2009                
PARNAMIRIM,

26 DE MAIO DE 2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, JUCIENE SI-
MÉIA DA SILVA DINIZ, mat. 5785,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, do
Quadro desta Municipalidade, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, com efei-
tos a partir de 20/05/2009, conforme cons-
ta no processo do servidor nº 0468/09.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de
Administração e dos Recursos

Humanos

PORTARIA Nº. 1559/2009               
PARNAMIRIM, 

01 DE ABRIL DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 026/2007, de 26 de dezembro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear DALMÁRIO DASILVA
PAIVApara exercer o cargo em comissão
de Encarregado de Serviço, lotado na
Secretaria Municipal de Educação e
Cultura - SEMEC, a partir de 01 de abril
de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 1756/2009               
PARNAMIRIM, 

27 DE MAIO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN, no uso das atri-
buições legais e de conformidade a Lei nº
1.086, de 18 de maio de 2001,

RESOLVE:

Conceder à Senhora KALINE ME-
DEIROS FIGUEIREDO, Conselheira
Tutelar, o valor de R$ 872,00 (oitocentos
e setenta e dois reais), correspondente a
02 (duas) diárias de viagem, à Rio de
Janeiro/RJ, no período de 28 a 29 de maio
do corrente ano, para fazer jus às despe-
sas decorrentes da referida viagem, neces-
sárias na condução da adolescente LU-
CIANA DA SILVA PEREIRA à residên-
cia de seu genitor. 

Maurício Marques dos Santos
Prefeito

PORTARIA Nº 1757/2009               
PARNAMIRIM, 

27 DE MAIO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN,no uso das atri-
buições legais que lhe são conferidas, 

RESOLVE: 

1º. Nomear os membros abaixo rela-
cionados para, sob a presidência do pri-
meiro, constituir a Comissão Especial de
Licitação para Concessão da Prestação de
Serviços de Transporte Público Coletivo
Urbano de Passageiros no Município:

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA
MANIÇOBA - Presidente

LAECIO GOMES DE MACEDO  -
Membro

ALENUSKACYNTIADE OLIVEI-
RA - Membro

2º. Publique-se e cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CON-
VÊNIO Nº. 002/2009

PROTOCOLO Nº 113993/2009
CONVENENTES: Prefeitura

Municipal de Parnamirim e a Fundação
Esperança - FUNDESP.

OBJETO: Repasse de Recursos
Financeiros para a realização do Projeto
Trabalho: Esperança e Confiança SIM,
com a finalidade de ofertar cursos profis-
sionalizantes a 500 pessoas, oriundas de
famílias pobres parnamirinenses.

VALOR TOTAL: R$ 184.800,00

(cento e oitenta e quatro mil e oitocentos
reais).

VIGÊNCIA: maio/2009 a maio/2010.
BASE LEGAL: Art. 116 da Lei

8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Có-

digo 02.201 - Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Habitação; Fun-
ção: 08 - Assistência Social; Subfunção:
122 - Administração Geral; Atividade:
2016 - Manutenção e Funcionamento da
SEDES; Elemento: 335041 - Transferên-
cia a Entidades/ Custeio/Contribuição,
Recursos Próprios.

LOCAL E DATA: Parnamirim, 04 de
maio de 2009.

ASSINATURAS: Maurício Marques
dos Santos - Prefeito; Marta Lopes Ferrei-
ra - Secretária da SEDES; Ana Helena
Duarte Chaves, Presidente da FUNDESP.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO

EXTRATO DO TERMO DE CON-
VÊNIO Nº. 007/2009

PROTOCOLO Nº 112167/2009
CONVENENTES: Prefeitura Munici-

pal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Esporte e lazer e a Federação
Norte-Riograndense de Futebol de Fute-
bol de Salão.

OBJETO: Repasse de recurso finan-
ceiro do Município de Parnamirim/RN pa-
ra a realização da III TAÇARN DE FUT-
SAL.

VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (oito
mil reais).

VIGÊNCIA: 18 a 19/maio de 2009.
BASE LEGAL: Art. 116 da Lei n.

8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA:

Código 02.191 - Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer; Função 27 - Desporto e
Lazer; Subfunção 812 - Desporto Comu-
nitário, Atividade 1.636 - Promoção de
Campeonatos Esportivos; Elemento:
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 100
- Recursos Próprios.

LOCAL E DATA: Parnamirim, 18 de
maio de 2009.

ASSINATURAS: Maurício Marques
dos Santos - Prefeito; Nilson Gomes da
Costa - Secretário da SEMEL; Clóvis
Gomes da Costa Filho, Diretor da FNFS.

PORTARIAS

EXTRATOS

acesse o site: parnamirim. rn.
gov.br e fique por dentro das ações

realizadas no município




