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DECRETO Nº. 5.521, 
DE 03 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre as características, atri-
buições, composição e funcionamento do
Colegiado de Gestão Administrativa - CO-
GEA, criado pela Lei Complementar nº.
030, de 12 de Maio de 2009.

O PREFEITO MUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IV
e XII, da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

DECRETA:

Art. 1º. O Colegiado de Gestão
Administrativa - COGEA, é um órgão co-
legiado de assessoramento do Prefeito
Municipal, nos assuntos que lhe forem
submetidos no campo da administração,
orçamento, tributação, política econômi-
ca e Social, planejamento, dentre outros
relacionados com planos e programas go-
vernamentais de desenvolvimento.

Art. 2º. O Colegiado de Gestão
Administrativa - COGEA é convocado e
presidido pelo Prefeito Municipal, pos-
suindo a seguinte composição, na quali-
dade de membros:

I- Secretário Chefe do Gabinete Civil;
II- Secretário Municipal do Planeja-

mento e Desenvolvimento Econômico;
III- Secretário Municipal de Tributa-

ção;
IV- Secretário Municipal de Adminis-

tração e Recursos Humanos;
V- Procurador Geral do Município;
VI - Controlador Geral do Município;
VII - Secretário Municipal de Finan-

ças;
VIII - Secretário Municipal de Obras

Públicas

Parágrafo Único - O Controlador Ge-
ral do Município é o Secretário Executivo

do Colegiado, a quem compete: a elabora-
ção da pauta das reuniões, a preparação e
a distribuição dos sumários das conclusões
e o acompanhamento de sua execução, pa-
ra orientação do Prefeito Municipal. 

Art. 3º. O Colegiado de Gestão Ad-
ministrativa - COGEA reger-se-á, por
Regimento Interno que deverá ser elabo-
rado e aprovado pelo Colegiado, no pra-
zo máximo de noventa dias.

Art. 4º. - Ficam atribuídas as decisões
do Plenário do Colegiado  de Gestão
Administrativa - COGEA, quando assim
entender necessário, força normativa  pa-
ra todos os demais órgãos  da Adminis-
tração Municipal, devendo para tanto, ser
assinada pelo Presidente e pelos Conse-
lheiros votantes.

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

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

Parnamirim, 03 de Junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

DECRETO Nº. 5.522, 
DE 03 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre as características, atri-
buições, composição e funcionamento do
Comitê de Acompanhamento de Políticas
Públicas de Habitação, Desenvolvimento
Econômico e Saneamento Básico - COH-
DESB, criado pela Lei Complementar nº.
030, de 12 de Maio de 2009.

O PREFEITO MUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IV
e XII, da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

DECRETA:

Art. 1º - O Comitê de Acompanhamen-
to de Políticas Públicas de Habitação,
Desenvolvimento Econômico e Sanea-

mento Básico - COHDESB, é um órgão
colegiado de assessoramento do Prefeito
Municipal, nos assuntos que lhe forem
submetidos no campo da habitação, de-
senvolvimento econômico, saneamento
básico, dentre outros relacionados com
planos e programas governamentais de de-
senvolvimento.

Art. 2º - O Comitê de Acompanha-
mento de Políticas Públicas de Habitação,
Desenvolvimento Econômico e Sanea-
mento Básico - COHDESB é convocado
e presidido pelo Prefeito Municipal, pos-
suindo a seguinte composição, na quali-
dade de membros:

I- Secretário Chefe do Gabinete Civil;
II- Secretário Municipal de Planeja-

mento e Desenvolvimento Econômico;
III- Secretário Municipal de Habitação

e Regularização Fundiária;
IV- Secretário Municipal de Sanea-

mento Básico;
V- Secretário Municipal de Serviços

Urbanos;

Parágrafo Único - O Secretário Muni-
cipal de Habitação e Regularização Fun-
diário é o Secretário Executivo do Comitê,
a quem compete: a elaboração da pauta
das reuniões, a preparação e a distribui-
ção dos sumários das conclusões e o acom-
panhamento de sua execução, para orien-
tação do Prefeito Municipal. 

Art. 3º - O Comitê de Acompanha-
mento de Políticas Públicas de Habitação,
Desenvolvimento Econômico e Sanea-
mento Básico - COHDESB, reger-se-á,
por Regimento Interno que deverá ser ela-
borado e aprovado pelo seu colegiado,
no prazo máximo de noventa dias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições
em contrário. 

Parnamirim, 03 de Junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
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DECRETO Nº. 5.527, 
DE 10 DE JUNHO DE 2009           

Cria o Comitê Gestor da orla de Par-
namirim para a implantação e execução
do projeto de Gestão integrada da Orla
Marítima - da Secretaria de Qualidade
Ambiental nos Assentamentos Urbanos -
Ministério do Meio Ambiente e dá outras
providências.

O Prefeito do Município de Parna-
mirim, no uso da atribuição que lhe con-
fere o Art.74, inciso XII e XVI da lei Or-
gânica do município, e Considerando a lei
nº. 7.661 de 16 de maio de 1988, que ins-
titui o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro - PNGC; a Resolução CIRM nº.
005/97, que estabelece normas gerais vi-
sando a gestão ambiental da Zona Costeira
do país, lançando as bases para a formu-
lação de políticas, planos e programas es-
taduais e municipais; o Decreto nº. 5.300
de 7 de Dezembro de 2004, que estabele-
ce critérios da gestão da orla marítima; a
Lei 9.636 de 15 de Maio de 1988, que dis-
pões sobre a regularização, administra-
ção, aforamento e alienação de bens imó-
veis de domínio da União incluindo os
localizados na orla marítima; O Plano
Diretor, Lei nº. 1058/2000; a aprovação
do Plano de Gestão Integrada da Orla do
Município, em Audiência Pública reali-
zada em 15 de Agosto de 2008:

DECRETA:

Art.1º. Fica instituído o Comitê Gestor
da Orla do Município de Parnamirim, com
a instância superior para a deliberação so-
bre planejamento e gestão integrada do
aludido espaço costeiro, em consonância
com os princípios democráticos e consti-
tucionais. 

Art. 2º - O comitê Gestor do Orla de
Parnamirim é um colegiado paritário,
composto por um membro titular e res-
pectivo suplente representando cada uma
das Instituições ou Entidades aprovadas
e legitimadas em Audiência Pública do
Projeto Orla, que são:

Parágrafo 1º - O Comitê da Orla de
Parnamirim terá mandato de dois anos;

Parágrafo 2º - A composição do Co-
mitê Gestor é dada pela indicação dos
membros representantes da sociedade or-
ganizada, cujos nomes do Titular e Su-
plente são encaminhados, por ofício, pe-
la respectiva entidade, ao Poder Executivo
Municipal afim;

Parágrafo 3º - Quanto às Instituições
governamentais indicadas e aprovadas na
Audiência Pública, será facultada a sua
participação como membros do Comitê
Gestor, sendo também oficializados os
respectivos Titulares e Suplentes, junto ao
poder Executivo Municipal afim.

Art. 3º - A Audiência Pública de que
trata o artigo 2º, constitui uma das etapas
de implementação do Plano de Gestão
Integrada da Orla, cabendo ao Poder
Executivo Municipal a responsabilidade
de convocá-lo tempestivamente, também,
para acompanhar e avaliar as ações do
Plano de Gestão Integrada, assim como
para aprovar e legitimar as alterações de-
correntes da revisão do referido Plano.

Art. 4º - O comitê terá um Regimento
Interno, o qual será elaborado e aprova-
do pelo respectivo Colegiado, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias da instala-
ção deste, e definirá:

I) AComposição, nos termos des-
te Decreto, e atribuições do Comitê Gestor
e da sua Secretaria Executiva;

II) A alteração da composição do
Comitê Gestor nos termos do próprio
Regimento Interno, por um quorum qua-
lificado de 2/3 dos seus membros;

III) As regras de funcionamento das
assembléias, reuniões ordinárias e extraor-
dinárias;

IV) Os critérios a serem utilizados
na apreciação de matérias sobre as quais
o Comitê atuará com caráter deliberativo,
observando os limites de suas atribuições.

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

Parnamirim, 10 de junho de 2009.

Maurício Marques dos Santos
Prefeito 

DECRETO Nº. 5.528, 
DE 12 DE JUNHO DE 2009     

Disciplina a concessão de benefícios
eventuais de assistência social no âmbito
da administração Municipal de Parnami-
rim/RN, em cumprimento ao disposto na
Constituição Federal, na Lei Federal nº
8.742/93 - LOAS, na Lei Complementar
101/2000, resolução 212/2006 do CNAS
e Decreto Presidencial nº 6.307 de
14/12/2007. 

O PREFEITO MUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM/RN, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 74, inciso XII, da Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista
o que dispõe o art. 6º da Lei 951/97.

DECRETA:

Art. 1o  - benefícios eventuais são pro-
visões suplementares e provisórias, pres-
tadas aos cidadãos e às famílias em virtu-
de de nascimento, morte, situações de vul-
nerabilidade temporária e de calamidade
pública.

§ 1o  - Os benefícios eventuais inte-
gram organicamente as garantias do
Sistema Único de Assistência Social -
SUAS.

§ 2o   - A concessão e o valor dos au-
xílios por natalidade e por morte serão
regulados e monitorados pelo Conselho
Municipal de Assistência Social, median-
te critérios e prazos definidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social
- CNAS.

§ 3o  - A concessão dos benefícios
eventuais ficará condicionada a disponi-
bilidade orçamentária e financeira do
Fundo Municipal de Assistência Social.
Dos benefícios concedidos 50% serão des-
tinados às famílias extremamente pobres,
35% às famílias pobres e 15% às famílias
em situação de vulnerabilidade temporá-
ria.

Art. 2o  - O  benefício eventual deve
atender, no âmbito do SUAS, aos seguin-
tes princípios:

I - integração à rede de serviços so-
cioassistenciais, com vistas ao atendimen-
to das necessidades humanas básicas;

II - constituição de provisão certa pa-
ra enfrentar com agilidade e presteza even-
tos incertos;

III - proibição de subordinação a con-
tribuições prévias e de vinculação a con-
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trapartidas;
IV - adoção de critérios de elegibili-

dade em consonância com a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS;

V - garantia de qualidade e prontidão
de respostas aos usuários, bem como de
espaços para manifestação e defesa de
seus direitos;

VI - garantia de igualdade de condi-
ções no acesso às informações e à fruição
do benefício eventual;

VII - afirmação dos benefícios even-
tuais como direito relativo à cidadania;

VIII - ampla divulgação dos critérios
para a sua concessão; e

IX - desvinculação de comprovações
complexas e vexatórias de pobreza, que
estigmatizam os benefícios, os beneficiá-
rios e a política de assistência social.

Art. 3o  - O auxílio por natalidade aten-
derá, preferencialmente, aos seguintes as-
pectos: 

I - necessidades do nascituro;
II - apoio à mãe nos casos de natimor-

to e morte do recém-nascido; e
III - apoio à família no caso de morte

da mãe.
Art. 4o - O auxílio por morte atende-

rá, prioritariamente:
I - a despesas de urna funerária, veló-

rio e sepultamento;
II - a necessidades urgentes da famí-

lia para enfrentar riscos e vulnerabilida-
des advindas da morte de um de seus pro-
vedores ou membros; e

III - a ressarcimento, no caso da au-
sência do benefício eventual no momen-
to em que este se fez necessário.

Art. 5o  - Asituação de vulnerabilida-
de temporária caracteriza-se pelo adven-
to de riscos, perdas e danos à integridade
pessoal e familiar, assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padeci-
mentos;

II - perdas: privação de bens e de se-
gurança material; e

III - danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único - Os riscos, as perdas
e os danos podem decorrer:

I - da falta de:
a) acesso a condições e meios para su-

prir a reprodução social cotidiana do so-
licitante e de sua família, principalmente
a de alimentação;

b) documentação; e
c) domicílio;
II - da situação de abandono ou da im-

possibilidade de garantir abrigo aos filhos;
III - da perda circunstancial decor-

rente da ruptura de vínculos familiares, da
presença de violência física ou psicoló-
gica na família ou de situações de amea-
ça à vida;

IV - de desastres e de calamidade pú-

blica; e
V - de outras situações sociais que

comprometam a sobrevivência.
Art. 6o  - Para atendimento de víti-

mas de calamidade pública, poderá ser
criado benefício eventual de modo a as-
segurar-lhes a sobrevivência e a recons-
trução de sua autonomia, nos termos do §
2º do art. 22 da Lei nº 8.742, de 1993.

Parágrafo único - Para os fins deste
Decreto, entende-se por estado de calami-
dade pública o reconhecimento pelo po-
der público de situação anormal, advinda
de baixas ou altas temperaturas, tempes-
tades, enchentes, inversão térmica, desa-
bamentos, incêndios, epidemias, causan-
do sérios danos à comunidade afetada, in-
clusive à incolumidade ou à vida de seus
integrantes.

Art. 7o  - As provisões relativas a pro-
gramas, projetos, serviços e benefícios di-
retamente vinculados ao campo da saúde,
educação, integração nacional e das de-
mais políticas setoriais não se incluem na
modalidade de benefícios eventuais da as-
sistência social.

Art. 8º - Farão jus aos benefícios des-
te Decreto todas as famílias pobres e ex-
tremamente pobres devidamente identi-
ficadas no Cadastro Único da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

§ 1º - Para os efeitos deste Decreto rep-
uta-se família o agrupamento humano, re-
sidente no mesmo lar, composto por pa-
rentes que convivam em relação de depen-
dência econômica.

§2º - Para os efeitos deste Decreto con-
sideram-se parentes aqueles assim deter-
minados pelo Código Civil, bem como
os padastros, madastras e respectivos en-
teados, e os companheiros que vivam sob
regime de união estável.

Art. 9º - Caberá à Secretaria Municipal
de Assistência Social estimar o montante
dos recursos necessários à concessão dos
benefícios eventuais, para fins de previ-
são orçamentária em cada exercício finan-
ceiro.

Art. 10º - A concessão de benefício
eventual pode ser requerida por qualquer
membro da família beneficiária, median-
te o preenchimento de formulário padrão
fornecido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS

§ 1º - O formulário padrão fornecido
pela SEMAS para concessão do benefí-
cio eventual conterá as seguintes informa-
ções:

I - Nome, endereço, CPF e NIS do

membro da família requisitante;
II - o motivo da solicitação, constan-

do os nomes do membro da família dire-
tamente beneficiado e do requerente, jul-
gando-se os documentos de identificação,
bem como os documentos comprobató-
rios da necessidade (receita médica, ates-
tado de óbito, encaminhamento para tra-
tamento, certidão de nascimento, dentre
outros);

III - Deverá ser anexado ao formulá-
rio padrão cópias dos documentos apre-
sentados.

§ 2º - Para efeito deste Decreto con-
sidera-se famílias extremamente pobre
àquelas com renda familiar per capita de
0 a ¼ do salário mínimo, e famílias pobres
àquelas com renda acima de ¼ do salário
mínimo até 03 salários mínimos.

Art. 11 - O requerimento será apre-
ciado pela equipe da Secretaria Municipal
Assistência Social - SEMAS (Serviço
Social e Setor de Triagem), para deferi-
mento ou indeferimento.

Art. 12 - O requerimento somente se-
rá indeferido se:

I - já existir, nos arquivos da
Administração Municipal, prova pré-con-
stituída de falsidade das declarações pres-
tadas pelo requerente;

II - a família representada pelo reque-
rente, pelas próprias declarações presta-
das por ele, não fizer jus ao benefício even-
tual solicitado;

III - configurar duplicidade de reque-
rimentos;

IV - se o requerente for declarado ini-
dôneo.

Art. 13 - Configura-se duplicidade de
requerimentos quando, independente-
mente da identidade dos requerentes, a
causa de pedir de ambos for idêntica.

Parágrafo Único - Configurada a du-
plicidade de requerimentos, será deferido
o primeiro e indeferido o segundo, ob-
servando-se a ordem de protocolo.

Art. 14 - Em caso de suspeita de falsi-
dade das declarações prestadas pelo re-
querente, preposto da SEMAS realizará
visita na residência do beneficiário, para
a devida averiguação e apuração dos fa-
tos.

§ 1º - Se a falsidade somente for des-
coberta após a concessão do benefício, su-
jeitará o requerente e/ou o beneficiado:

I - à restituição do valor corresponden-
te ao benefício recebido indevidamente,
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corrigido a preço de mercado.
II - ao pagamento de multa equiva-

lente ao dobro do valor do benefício re-
cebido;

III - à decretação de sua inidoneidade
para requerer a concessão de novos be-
nefícios, pelo prazo de 01 (um) ano con-
tado da publicação da decisão.

§ 2º - Cópia do procedimento admi-
nistrativo para apuração da falsidade de
declaração será encaminhada ao
Ministério Público para as providências.

Art. 15 - O auxílio-natalidade será con-
cedido em função de nascimento de novo
membro da família beneficiária, o qual se-
rá composto de:

I - 03 (três) pares de sapatos;
II - 03 (três) pares de meias;
III - 03 (três) pares de luvas;
IV - 03 (três) pagãozinhos;
V - 03 (três) mijãozinhos;
VI - 03 (três) cobertinhas;
VII - 03 (três) macacãozinhos compri-

dos;
VIII - 03 (três) macacãozinhos curtos;
IX - 03 (três) camisetas;
X - 03 (três) calças enxuta;
XI - 01 (um) conjunto de berço;
XII - 01 (uma) banheira;
XIII - 01 (uma) manta;
XIV - 01 (um) kit de higiene ( bolsa,

shampoo, colônia, sabonete, contonete,
algodão, fita adesiva e 24 fraldas descar-
táveis);

XV - 24 (vinte e quatro) fraldas de pa-
no.

§ 1º - Para receber o auxílio natalida-
de a gestante terá que comparecer no mí-
nimo a 06 consultas do pré-natal, ter as va-
cinas atualizadas e participar do curso pa-
ra confecção do enxoval, promovido pe-
los Centros de Referência da Assistência
Social - CRAS.

§2º - As gestantes que tiverem decla-
ração médica de impedimento para com-
parecimento dos cursos promovidos pe-
los CRAS, poderão, após parecer social,
receber parte do auxílio natalidade.

Art. 16 - O auxílio-alimentação con-
sistente no fornecimento de cesta básica
será concedido em função de premente ne-
cessidade comprovada com diagnóstico
de desnutrição ou de doença crônica/de-
generativa, prescrita por médico ou nutri-
cionista, em um dos membros da família,
ou em situações sociais que comprome-
tam a sobrevivência pessoal ou familiar,
diagnosticadas por assistentes sociais, atra-
vés de parecer social ou visita domiciliar.

Art. 17 - O auxílio-viagem dar-se-á
através da concessão de passagens rodo-
viárias, em ônibus comercial, para a rea-
lização de viagem por até 02 (dois) mem-
bros da família beneficiária, entre a Cidade
de Parnamirim e outra cidade do Estado
do Rio Grande do Norte ou do País, em
função de:

I - doença ou falecimento de parente,
consangüíneo ou afim, até o segundo grau,
residente em outro Município;

II - visita anual a ascendente ou des-
cendente com idade inferior a 12 (doze)
anos, ou superior a 60 (sessenta) anos;

III - visita a criança ou adolescente que
esteja cumprindo medida sócioeducativa
fora do Município de Parnamirim, devi-
damente comprovado;

IV- casos encaminhados pela Justiça,
Conselho tutelar e/ou referenciados pelos
CRAS e CREAS.

Parágrafo Único - Será concedido o
auxílio-viagem para o custeio de viagem
a outros estados da federação, se não exis-
tir o tratamento necessário no Estado do
Rio Grande do Norte.

.
Art. 18 - O auxílio funeral será devi-

do em função da morte de qualquer dos
membros da família beneficiária, consis-
tindo em:

I - fornecimento de urna funerária;
II - transporte do corpo.

§ 1º - No caso de falecimento em ou-
tro Município, a forma de transporte do
corpo será definida pelo Município, l-
evando-se em conta os custos a serem pra-
ticados.

§ 2º - A Secretaria Municipal de
Assistência Social instituirá unidade de
atendimento com plantão de 24 (vinte e
quatro) horas, para concessão de auxílio
funeral.

Art. 19 - O auxílio emergencial será
devido em função da vulnerabilidade tem-
porária da família beneficiária, caracteri-
zada pelo advento de risco, desastres, ca-
lamidades, perdas e danos à integridade
pessoal e familiar, em situações sociais
que comprometam a sobrevivência pes-
soal ou familiar, diagnosticadas por assis-
tentes sociais, através de parecer social ou
visita domiciliar consistindo em:

I - fornecimento de documentos;
II - aluguel de imóveis;
III - esgotamento sanitário;
IV - fornecimento de óculos;
V - outros auxílios que se tornem ne-

cessários à preservação da vida e da so-
brevivência humana.

Art. 20 - As despesas para execução
da presente lei correrão à conta das res-
pectivas dotações do Fundo Municipal de
Assistência Social consignadas em cada
Lei Orçamentária Anual.

Art. 21 - Este decreto entra em vigor
na data sua publicação.

Art. 22 - Revogam-se as disposições
em contrário.

Parnamirim, 12 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

DECRETO Nº. 5.529/2008               
PARNAMIRIM/RN,

26 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre Ponto Facultativo e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso das atribui-
ções legais que lhe confere o Art. 74, in-
cisos VI e XII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, e considerando as comemorações
alusivas à São Pedro,

DECRETA:

Art. 1º - Excetuando-se as repartições
prestadoras de serviços essenciais, que
funcionarão normalmente, fica declarado
Ponto Facultativo no âmbito do Poder
Executivo Municipal o dia 29 de junho
de 2009 (segunda-feira).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário.

Publique-se. Dê-se Ciência.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.423/2009
PARNAMIRIM/RN, 

10 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o nome de rua no Bairro
de Nova Parnamirim e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada Rua José

Nazareno Pinto, a rua situada em frente ao
Clube da Petrobras na Avenida Ayrton
Senna, antes da Avenida Gastão Mariz
no Bairro de Nova Parnamirim neste mu-
nicípio, conforme croqui em anexo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Parnamirim, 10 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.424/2009                       
PARNAMIRIM/RN,

10 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o nome de rua no Bairro
de Parque das Árvores e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legis-
lativo aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Pau
Ferro, a rua projetada localizada no bair-
ro de Parque das Árvores, situada no lote
15, da Quadra 2-K, neste Município, con-
forme croqui em anexo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Parnamirim, 10 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.425/2009
PARNAMIRIM/RN, 

10 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o nome de rua no Bairro
de Monte Castelo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legisla-
tivo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Travessa
Georgino Avelino, a rua projetada local-
izada no bairro de Monte Castelo, neste
Município, conforme croqui em anexo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário. 
Parnamirim, 10 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.426/2009                       
PARNAMIRIM/RN, 

10 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o nome de rua no Bairro
de Bela Parnamirim e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legisla-
tivo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Vênus
a rua Projetada 7; e de Rua Netuno, a rua
Projetada 8, ambas localizadas no Lotea-
mento Genário Ribeiro, no bairro de Bela
Parnamirim, neste Município, conforme
croqui em anexo. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Parnamirim, 16 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.427/2009                       
PARNAMIRIM/RN,

16 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o nome de rua no Bairro
de Parque do Jiqui e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legisla-
tivo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada Alameda
dos Pássaros a rua de acesso, já existente
01, Alameda dos Poetas a rua de acesso
já existente 02; Alameda das Flores a rua
de acesso já existente 03; Alameda das
Palmeiras a rua de acesso já existente 04,
todas situadas no Condomínio Bosque dos
Poetas, no Bairro Parque do Jiqui, neste
Município, conforme croqui em anexo. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário. 

Parnamirim, 16 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.428/2009                       
PARNAMIRIM/RN, 

16 DE JUNHO DE 2009.

Altera nomenclatura de rua localiza-
da no Conjunto Pirangi, Bairro de Nova
Parnamirim e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, na forma do arti-
go 74, incisos IVe XXVI, da Lei Orgânica
do Município, considerando a necessidade
de oficializar a nomenclatura de via públi-
ca localizada no Conjunto Pirangi, Bairro
de Nova Parnamirim, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica denominada Rua João
Pinheiro, antiga Rua São Lourenço, situ-
ada entre a Avenida Porto de Pedras e Rua
Três Corações, com saída para a Rua Sete
Lagoas, localizadas no Conjunto Pirangi,
bairro de Nova Parnamirim.

Artigo 2º - Para fins de atualização de
seus registros, as Secretarias Municipais
da Tributação e do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano deverão pro-
mover a atualização em seus registros dos
imóveis localizados na Rua descrita no ar-
tigo antecedente.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim, 16 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1852/2009               
PARNAMIRIM, 

03 DE JUNHO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais, 

RESOLVE:

1º. Designar os membros do Colegia-
do de Gestão Administrativa - COGEA,
criado pela Lei Complementar Nº. 030/
2009, de 12 de maio de 2009: 

"PRESIDENTE:
MAURÍCIO MARQUES DOS SAN-

TOS
"MEMBROS:

PORTARIAS
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MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PIN-
HEIRO

JORGE LUIZ DACUNHADANTAS
JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS RO-

DRIGUES DE SOUZA
FABIO DANIEL DE SOUZA PIN-

HEIRO
JOSÉ MARIA DA SILVA
MARA VIRGÍNIA NÔGA COSTA

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1853/2009               
PARNAMIRIM, 

03 DE JUNHO 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. 030/2009, de 12 de maio de
2009, 

RESOLVE:
1º. DESIGNAR os membros do

Comitê de Acompanhamento das Políticas
de Habitação, Desenvolvimento Econô-
mico e Saneamento Básico - COHDESB: 

"PRESIDENTE:
MAURÍCIO MARQUES DOS SAN-

TOS
"MEMBROS:
MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PIN-

HEIRO
JORGE LUIZ DACUNHADANTAS
HOMERO GREC CRUZ SÁ
ALBERT JOSUÁ NETO
EPIFANIO BEZERRA DE LIMA

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA N°: 001/2009                
PARNAMIRIM/RN, 

22 DE JUNHO DE 2009.

O Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei, 

Resolve:

Estipular o prazo 05 (cinco) dias úteis,
para proceder  a regularização dos veícu-
los, abaixo relacionados. A não regular-
ização dentro do prazo acima estabeleci-
do, resultará na suspensão imediata, das
referidas permissões.

Essa Portaria entrará em vigor, a par-
tir da data de sua publicação no Boletim
Oficial do Município.

1°. Publique-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO BATISTA BARROS
Secretário Municipal de Trânsito e

Transportes

Cadastro,  Vistoria  e  Licenciamento
VISTORIA  2009  -  PENDÊNCIAS

INTERBAIRROS

LINHA  01

Permissionário nº 101
Permissionário nº 112

LINHA  02

Permissionário nº 202
Permissionário nº 211
Permissionário nº 215
Permissionário nº 216

LINHA  03

Permissionário nº 302
Permissionário nº 307
Permissionário nº 309
Permissionário nº 311
Permissionário nº 312

LINHA  05

Permissionário nº 501
Permissionário nº 503
Permissionário nº 509
Permissionário nº 513
Permissionário nº 514
Permissionário nº 516

ESCOLAR

Permissionário nº 014
Permissionário nº 020
Permissionário nº 021
Permissionário nº 023
Permissionário nº 029
Permissionário nº 046
Permissionário nº 051
Permissionário nº 056
Permissionário nº 061
Permissionário nº 073
Permissionário nº 075
Permissionário nº 076
Permissionário nº 082
Permissionário nº 083

Atualizado em 22 de junho de 2009

Cadastro, Vistoria e Licenciamento
VISTORIA 2009 - PENDÊNCIAS

TAXI  COMUM

Permissionário nº 003
Permissionário nº 014
Permissionário nº 035
Permissionário nº 056
Permissionário nº 057
Permissionário nº 080
Permissionário nº 087
Permissionário nº 089
Permissionário nº 091
Permissionário nº 114
Permissionário nº 120
Permissionário nº 139
Permissionário nº 141
Permissionário nº 160
Permissionário nº 187
Permissionário nº 236
Permissionário nº 242
Permissionário nº 247
Permissionário nº 276

Atualizado em 22 de junho de 2009

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DE IMPRENSA - DEI - OBJE-
TO: Prestação de serviços de publicidade
dos atos administrativos do município, no
Diário Oficial do Estado, pelo prazo de
08 (oito) meses, de maio a dezembro de
2009, - VALOR: 64.000,00 (Sessenta e
quatro mil reais). RECURSOS: Próprios
(FPM/ ICMS/IPTU). - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res.  Parnamirim/RN, 30 de abril de 2009. 

FRANCISCO DAS CHAGAS
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº
147/2009- CONTRATANTES: MUNICÍ-
PIO DE PARNAMIRIM / HUDSON MA-
TIAS CAVALCANTE - OBJETO: Locação
do imóvel situado na Av. Átila Paiva, nº 490,
bairro Vale do Sol - Parnamirim/RN - VA-
LOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensal.
VIGÊNCIA: período de 12 (Doze) meses,
com vigência a partir de 29 de abril de 2009
. RECURSOS: FMAS/PRÓPRIOS (IPTU/

EXTRATOS
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ICMS/FPM) - FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº 079/2009 e
Art. 24, Inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN,
05 de junho de 2009.

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Mun. de Desenvolvimento

Social e Habitação

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / GREEN CARD S/A
REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS
- OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de ticket refei-
ção, em papel, para os servidores munici-
pais, VALOR TOTAL: R$ 883.200,00
(Oitocentos e oitenta e três mil e duzentos
reais). VIGÊNCIA: 31 de janeiro de 2010.
RECURSOS: Recursos: PRÓPRIOS(IP-
TU/ICMS/FPM). - ELEMENTO DE DES-
PESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 007/2009 e Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 01 de junho de 2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Mun. de Administração e
Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / E.R. COMÉRCIO
VAREJISTADE MEDICAMENTOS LT-
DA- OBJETO: prestação de serviços de
manutenção corretiva dos equipamentos
de saúde bucal instalados nas unidades
de saúde do município de Parnamirim,.
VALOR TOTAL: R$ 66.117,98 (Sessenta
e seis mil, cento e dezessete reais e noven-
ta e oito centavos). VIGÊNCIA: até 45
(quarenta e cinco) dias. RECURSOS:
Recursos são Recursos Próprios
(ICMS/IPTU/FPM). - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros-PJ. - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Convite nº 042/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 05 de maio de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO

ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/
2006. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / PANDORA CO-
MUNICAÇÃO LTDA. - OBJETO: Pror-
rogação do contrato de prestação de ser-
viços técnicos de projetos para a divulga-
ção de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos municipais, por 03
(Três) meses, de 01 de maio de 2009 a 31
de julho de 2009. - RECURSOS: PRÓ-
PRIOS (FPM, ICMS E IPTU).  Elemento
de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Conc. nº 001/
2006-CELe Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 29 de abril de 2009.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário-Chefe do Gabinete Civil

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/
2006. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / FAZ PROPAGAN-
DA LTDA. - OBJETO: Prorrogação do
contrato de prestação de serviços técnicos
de projetos para a divulgação de atos, pro-
gramas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos municipais, por 03 (três) meses, de
01 de maio de 2009 a 31 de julho de 2009.
- RECURSOS: PRÓPRIOS (FPM, ICMS
E IPTU).  Elemento de Despesa: 3.3.90.39
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Conc. nº 001/2006-CEL e Artigo 57,
Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores.  Parnamirim/RN, 29
de abril de 2009.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário-Chefe do Gabinete Civill

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/
2006. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / ART&C COMUNI-
CAÇÃO INTEGRADA LTDA. - OBJE-
TO: Prorrogação do contrato de prestação
de serviços técnicos de projetos para a di-
vulgação de atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas dos órgãos municipais,
por 03 (Três) meses, de 01 de maio de 2009
a 31 de julho de 2009. - RECURSOS:
PRÓPRIOS (FPM, ICMS E IPTU).
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Concor-
rência nº 001/2006-CEL e Artigo 57,
Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores.  Parnamirim/RN, 29

de abril de 2009.

MÁRCIO CÉSAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário-Chefe do Gabinete Civil

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / PRONTOMÉDICA
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ME.- OBJETO: prestação de serviços de
manutenção preventiva dos equipamentos
de saúde bucal instalados nas unidades de
saúde do município de Parnamirim. VA-
LOR TOTAL: R$ 53.760,00 (Cinquenta e
três mil, setecentos e sessenta reais). VI-
GÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009. RE-
CURSOS: Recursos são Recursos Próprios
(ICMS/IPTU/FPM). - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros-PJ. - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Convite nº 047/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 13 de maio de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO VIII TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO Nº 005/2005. CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS COMERCIAL LTDA. OBJETO:
Prorrogação de prazo do contrato de loca-
ção de computadores, impressoras e co-
piadoras para atender as Secretarias
Municipais, de 15 de junho de 2009 a 15 de
setembro de 2009. - VALOR - R$ 31.040,00
(trinta e um mil e quarenta reais) mensais.
- RECURSOS: Próprios (ICMS, FPM e IP-
TU).  Elemento de Despesa: 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
TPnº 02/2005 e Artigo 57, Inciso II, § 1º da
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Parnamirim/RN, 12 de junho de 2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário de Administração
e Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 004/
2009

PROTOCOLO Nº 98517/2008
CONVENENTES: Prefeitura Munici-

pal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação - SEDES e o Centro de Desen-
volvimento Social e Comunitário - CEDESC.
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OBJETO: Repasse de recurso da
Prefeitura para a referida instituição vi-
sando a realização do Projeto "Vida e
Cidadania (Casa Abrigo)".

VALOR TOTAL: R$ 422.361,24
(quatrocentos e vinte e dois mil, trezen-
tos e sessenta e um reais e vinte e quatro
centavos).

VIGÊNCIA: Janeiro/09 e Dezembro/ 09
BASE LEGAL: Constituição Federal,

Lei nº 8.666/93 e Lei Orgânica Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Código 02.203 - Fundo Municipal de
Assistência Social; Função: 08 - Assis-
tência Social; Subfunção: 244 - Assis-
tência Comunitária; Atividade: 2.465 -
Atendimento em Inst. Lon. Permanente
Criança e Idoso; Elemento de Despesa:
33.50-41 - Transferência a Entidade
Privada/Contribuição/Custeio; no valor
de R$ 422.361,24 (quatrocentos e vinte e
dois mil, trezentos e sessenta e um reais e
vinte e quatro centavos); Fonte de
Recursos: 100 - Recursos Próprios. 

LOCAL E DATA: Parnamirim, 
ASSINATURAS: Maurício Marques

dos Santos - Prefeito; Marta Lopes Ferreira
- Secretária da SEDES; Padre Antonio Murilo
de Paiva - Representante do CEDESC

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERMO DE CON-
VÊNIO Nº. 010/2009

PROTOCOLO Nº 113452/2009
CONVENENTES: Prefeitura Munici-

pal de Parnamirim e a Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento Social José Araújo
- FADESJA.

OBJETO: Repasse de Recursos Finan-
ceiros para a realização do Projeto: De Olho
no Futuro, com a finalidade de promover
estudos e consultorias na área social.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (de-
zoito mil reais). 

VIGÊNCIA: junho/2009 a dezem-
bro/2009.

BASE LEGAL: Art. 116 da Lei
8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Có-
digo 02.073 - Fundo Municipal da Assis-
tência Social, Atividade: 08.243.2-054-
Programa Projetos de Combate à Pobreza,
à Miséria e Exclusão Social, Elemento
de Despesa 33.50-41 - Transferência a
Entidade Privada/Contribuição/Custeio,
Fonte 100 - Recursos Próprios.

LOCAL E DATA: Parnamirim, 02 de
junho de 2009.

ASSINATURAS: Maurício Marques
dos Santos - Prefeito; Marta Lopes Ferreira
- Secretária da SEMAS; Iranete Justina
Araújo Dantas, Presidente da FADESJA.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2009

A Comissão Permanente de Licitação -
SEARH, no uso de suas atribuições legais, tor-
na público que realizará licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto
é a aquisição e distribuição de leite pasteuri-
zado, tipo "B", destinada ao Programa
Parnamirim Sem Fome, Maternidade do
Divino Amor e Hospital Materno-Infantil Dep.
Márcio Marinho. Asessão de disputa será no
dia 07 de julho de 2009, às 09:00 horas, horá-
rio de Brasília. O Edital encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site: www.licitacoes-
e.com.br, e as informações poderão ser obti-
das na Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria Municipal de Administração e dos
Recursos Humanos, situada na Av. Tenente
Medeiros, nº 105, Centro, Parnamirim/RN, no
horário das 8:00 às 13:00 horas, de segunda a
sexta-feira, ou pelo Telefone: (84) 3644-8439. 

Parnamirim, 22 de junho de 2009.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 001/2009 - TOMA-
DA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa de
consultoria para revisão do Plano Diretor
Municipal para o Município de Parna-
mirim que compõe o Pólo Costa das Du-
nas, no âmbito do componente de Gestão
do Turismo, Patrimônio Natural e Cul-
tural, conforme orientações contidas no
anexo H e seus apêndices do Regulamento
Operacional do PRODETUR/NE - II.

A v i s o

A Comissão Permanente de Licitação-
SEARH, no uso de suas atribuições, torna pú-
blico que, após análise da documentação dos
participantes no referido certame, resolve
HABILITAR para a segunda fase do Processo
Licitatório as empresas: TOPOCART- TO-
POGRAFIA, ENGENHARIAE AEROLE-
VANTAMENTOS S/S LTDA. e START
PESQUISAE CONSULTORIATÉCNICA
LTDA. Prazo Recursal na forma da Lei.

Parnamirim, 22 de junho de 2009.

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL
Presidente da CEL - SEMUR

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA
MANIÇOBA

Pregoeiro/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 001/2009 - CON-
CORRÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESAS ESPECIALIZADAS, COM A
FINALIDADE DE DAR PUBLICIDA-
DE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E
INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM.

A v i s o

AComissão Permanente de Licitação-
SEARH, no uso de suas atribuições, tor-
na público a pontuação atribuída pela
Comissão Técnica as empresas: PANDO-
RACOMUNICAÇÃO LTDA, 86,5 pon-
tos, nos lotes I e II; RAF COMUNICA-
ÇÃO & MARKETING LTDA, 99 pon-
tos, nos lotes I e II; e ART&C COMUNI-
CAÇÃO INTEGRADA LTDA, 97 pon-
tos, nos lotes I e II. Prazo recursal na for-
ma da Lei.

Parnamirim, 25 de junho de 2009.

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA
MANIÇOBA

Presidente da CPL - SEARH
RESOLUÇÃO Nº 006/2009 

COMDICA

Estabelece diretrizes, procedimentos
e critérios para a destinação de Recursos
do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente a Organizações
Governamentais e Não-Governamentais.

O Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente COMDICA/
Parnamirim, com fundamento na lei Fe-
deral 8069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e na Lei Municipal
0827/94, e de conformidade com delibe-
ração aprovada na reunião ordinária de 04
de maio de 2009, e no uso de suas compe-
tência:

CONSIDERANDO que a Resolução
de Nº 002/2009, publicada no Boletim
Oficial do Município de nº 62 em 10 de
março de 2009, existem erros de digita-
ção a partir do seu artigo 7º tornando ne-
cessário sua correção e republicação.

RESOLVE:

Republicar na integra a Resolução
002/2009, com suas devidas modifica-
ções.

Art. 1º - Disciplinar o processo de aná-
lise e aprovação de projetos apresenta-
dos por entidades governamentais e não-

AVISOS E OUTROS
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governamentais a serem financiados com
recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Parnami-
rim, previstos no Orçamento do exercí-
cio financeiro do ano de 2009, em conso-
nância com os respectivos planos de Ação
e Aplicação, nos termos desta Resolução.

Art. 2º. Os projetos oportunamente
elaborados e inscritos no COMDICAde-
verão ser executados diretamente por en-
tidades governamentais ou não-governa-
mentais devidamente registradas no
Conselho, os quais deverão ser contem-
plados no Plano de Ação e Aplicação dos
recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Parna-
mirim do ano de 2009.

Art. 3º. As organizações interessadas
em participar do processo seletivo de pro-
jetos do COMDICA deverão apresentar
os seguintes documentos:

I-Ofício Requerendo a participação da
Entidade no Processo de Seleção dos
Projetos (Anexo I);

II-Registro no COMDICA/ Parna-
mirim da Entidade ou do Programa para
as organizações governamentais;

III-Cópia do Estatuto registrado em
Cartório (Organização não-governamental);

IV-Cópia da Ata de Fundação da
Entidade registrada em Cartório (Organi-
zação não-governamental);

V-Cópia da Ata de Posse da atual di-
retoria, devidamente registrada (Organi-
zação não-governamental);

VI-Relação Nominal atualizada dos
membros da diretoria e/ou Secretários
Titulares e Adjuntos, com o nº do CPF, RG
e função que ocupa (Organização Gover-
namental e não - governamental);

VII- Nome, RG, CPF e endereço do
responsável legal da Entidade e/ou Or-
ganização Governamental;

VIII- Cópia do cartão do CNPJ (www.
receita.fazenda.gov.br) (Organização não-
governamental);

IX- Declaração fornecida por três
autoridades municipais (Organização
Governamental e não-governamental);

X- Prova de regularidade junto à
Fazenda Federal (www.receita.fazen-
da.gov.br); (Organização não-governa-
mental);

XI- Prova de Regularidade junto a
Previdência Social (INSS) (www.recei-
ta.fazenda.gov.br) (Organização não-gov-
ernamental);

XII- Certidão de regularidade do
FGTS (www.caixa.gov.br) (Organização
não-governamental);

XIII- Comprovante da localização da
sede da Entidade (água, luz ou telefone);

XIV- Relatório das atividades desen-

volvidas no ano anterior;
XV- Projeto Básico (Anexo II);
XVI-Plano de Trabalho (Anexo III)

Art. 4º. As organizações governamen-
tais e não governamentais poderá apresen-
tar apenas um (01) projeto.

Art. 5º. O valor individual de financia-
mento do projeto não poderá ultrapassar
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 6º. As áreas de atuação dos pro-
jetos deverão contemplar ao menos um
dos seguintes eixos:

I - Prevenção a violações dos direitos
fundamentais infanto-juvenis;

II - Prevenção e ou tratamento de crian-
ças e adolescentes dependentes de subs-
tâncias químicas lícitas e ilícitas;

III - Prevenção e erradicação do traba-
lho infantil;

IV - Prevenção à violência doméstica
e combate ao abuso e exploração sexual;

V - Atendimento a crianças e adoles-
centes em situação de risco pessoal e so-
cial e em situação de rua;

VI - Atendimento a crianças e adoles-
centes sob medida de proteção;

VII - Atendimento ao adolescente
cumprindo medida sócio-educativa de
Liberdade Assistida e Prestação de
Serviço à Comunidade;

VIII - Convivência familiar e comu-
nitária;

IX - Outros temas relacionados á vio-
lação de direitos, desde que priorizados
pelo Plano de Ação e Aplicação do COM-
DICA.

Parágrafo Único - Vinculado aos ei-
xos acima, os projetos podem desenvol-
ver ações de atendimentos, oficinas pre-
ventivas, oficinas temáticas e educativas,
capacitações, ações sócioeducativas, es-
portiva, cultural e de lazer.

Art. 7º. O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de
Parnamirim analisará e avaliará os proje-
tos apresentados pelas entidades gover-
namentais e não governamentais, obser-
vando-se as seguintes fases:

§ 1º - Na 1ª Fase será verificada a con-
dição de habilitação do (a) proponente,
por meio da análise dos documentos con-
forme art. 3º da presente Resolução.

I - Observado a ausência de algum do-
cumento ou verificado o vencimento de
seu prazo de validade, o COMDICA da-
rá a Entidade um prazo de cinco (05) dias
corridos contados a partir da data de re-
cebimento da notificação pela Entidade
para sanar a situação, caso não apresente
no prazo o pedido de seleção de projetos

será indeferido.
§ 2º - Na 2ª Fase a Comissão de Análise

dos Projetos, marcará data e hora com as
Entidades para apresentação dos Projetos,
ajustando os pontos controversos caso
exista e fornecendo prazo de cinco (05)
dias úteis para que a Entidade promova
as mudanças necessárias no projeto.

§ 3º - Na 3ª Fase a Comissão de Análise
dos Projetos atribuirá pontuação à propos-
ta habilitada conforme os critérios abai-
xo definidos, com pontuação de 1,0 (um)
ponto para cada item:

a)consonância do projeto com o edi-
tal;

b)consonância com o ECA;
c)objetivo adequado ao diagnóstico

contido na justificativa do projeto;
d)público alvo atingido;
e)quadro de Recursos Humanos com-

patíveis com a proposta;
f)verificar se a metodologia e estraté-

gias possibilitam atingir os objetivos: ge-
ral e específicos;

g)avaliação (utilização de indicado-
res);

h)custo x compatibilidade com a pro-
posta;

i)clareza;
j)exeqüibilidade;
k)explicar a relação com demais po-

líticas setoriais;
l)respeito à criança/adolescente en-

quanto protagonista e sujeito de direitos;
m)participação da família.

I - Em caso de avaliação igual entre
dois ou mais projetos serão utilizados, de
forma subseqüente, os seguintes critérios
de desempate:

a) projetos a serem desenvolvidos em
áreas de maior carência de bens e serviços
públicos e de maior vulnerabilidade so-
cial;

b) projeto inovador ou inexistente no
município.

§ 4º - Na 4ª Fase a Comissão de Análise
de Projetos selecionará os projetos aptos
a receberem recursos financeiros do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e serão os projetos en-
caminhados a Plenária do COMDICApa-
ra aprovação, sendo as Entidades comu-
nicadas pelo COMDICA.

§ 5º - Após publicação da seleção dos
projetos a Entidade será chamada a com-
parecer ao COMDICApara assinatura do
Convênio em data e horário marcado pe-
lo COMDICA.

Art. 8º. O resultado da seleção será pu-
blicado em EDITAL emitido pelo COM-
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DICA e será afixado no quadro de aviso
do COMDICA.

Art. 9º. Dos prazos para Captação de
Recursos e Execução dos Projetos.

§ 1º. O projeto terá no máximo o pe-
ríodo de 12 (doze) meses para captação.

§ 2º. Para o projeto a entidade deverá
destinar uma conta bancária específica a
qual deverá ser informada ao Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente e se-
rá especificada no Plano de Trabalho no
local destinado para tal.

§ 3º. A utilização dos recursos deverá
ocorrer no período da captação.

§ 4º. Os recursos serão liberados em
duas parcelas. A primeira parcela será li-
berada no prazo de 05 (cinco) dias, a con-
tar da data da publicação do EDITAL dos
Projetos selecionados pelo COMDICA.

§ 5º. A segunda parcela somente será

liberada após ser aprovada pelo COM-
DICA a prestação de contas da primeira
parcela, que deverá ocorrer quando exe-
cutado 50% do período do projeto.

§ 6º. A prestação de contas da primei-
ra parcela do recurso liberado deverá ser
instruída com relatório de avaliação par-
cial do projeto, descriminando a natureza
e montante das despesas efetuadas com as
respectivas notas fiscais e recibos, sob pe-
na de suspensão do restante dos recursos.

§ 7º. A prestação de contas da segun-
da parcela do recurso liberado terá um
prazo de trinta (30) dias para ser entre-
gue no COMDICA com toda documen-
tação exigida por lei e segundo
Orientações sobre a Prestação de Contas
(Anexo IV), como também com o
Relatório Final do Projeto.

Art. 10 - Os depósitos deverão ser efe-
tuados em conta corrente da entidade espe-
cífica para o projeto inscrito e aprovado pe-
lo COMDICAnos termos desta Resolução.

Parágrafo Único - A Entidade benefi-
ciada deverá ser informada do depósito do
repasse dos recursos.

Art. 11 - Após a publicação desta
Resolução em trinta (30) dias o COMDI-
CA, convocará as Organizações Gover-
namentais e não-governamentais, para
lançamento do Edital de Seleção de
Projetos, em local e horário divulgados
pelo COMDICA.

Art. 12 - Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação no Boletim
Oficial do Município e mediante afixação
no quadro de avisos do COMDICA, sem
prejuízo de ampla divulgação em jornais
de circulação locais e demais meios de co-
municação.                             

Plenária do COMDICA/Parnamirim,
10 de Junho de 2009.

MARIA RAIMUNDA DA SILVA
Presidenta do 
COMDICA

GABINETE CIVIL
Márcio Cezar Pinheiro

PROCURADORIA
Fábio Daniel de Souza Pinheiro

CONTROLADORIA
José Maria 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS 
Francisco das Chagas 
Rodrigues de Souza

SECRETARIA DE FINANÇAS
Mara Nôga

SECRETARIA DE SAÚDE 
Marciano Paizinho

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Raimunda Basílio 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Marta Lopes Ferreira

SECRETARIADE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO UR-
BANO
Ana Michele de Faria Cabral 

SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER
Nilson Gomes 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Jorge Cunha

SECRETARIADE LIMPEZAURBANA
Gutemberg Xavier de Paiva

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Epifânio Bezerra

FUNDAÇÃO PARNAMIRIM  
DE CULTURA
Vandilma Maria de Oliveira

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 
José Jacaúna de Assunção

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Naur Ferreira da Silva

SECRETARIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTES 
Antônio Batista Barros

SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
Homero Grec 

SECRETARIA DE TURISMO
Rogério Santiago

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Vicente Neto

EXPEDIENTE

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

dentro das ações realizadas 
no município


