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DECRETO N°. 5.533 
DE 20 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre a convocação da III
Conferência Municipal de Assistência
Social.

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

CONSIDERANDO a necessidade de
avaliar e propor diretrizes para a imple-
mentação da Política de Assistência Social
no Município de Parnamirim e as orien-
tações emanadas do Ministério do Desen-
volvimento Social - MDS e do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS,
através da Portaria Conjunta nº. 1 de 04 de
setembro de 2008, da Resolução nº. 167,
de 23 de setembro de 2008 e da Resolução
nº. 97 de 17 de Dezembro de 2008, que
trata da convocação da VII CONFERÊN-
CIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, a ser realizada no 2º. semestre
de 2009, em Brasília/DF, 

DECRETA:

Art. 1º - Convocar a III CONFERÊN-
CIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, que acontecerá dia 1° de agos-
to de 2009, das 08 às 18h, no auditório da
Escola Municipal Augusto Severo e terá
como tema Central: "Participação e
Controle Social no SUAS"  e os seguin-
tes sub-temas:

I - Processo histórico da participação
popular no país: nossa cidade e territó-
rios em movimento;

II - Trajetória e significado do Controle
Social na Política de Assistência Social:
a diretriz constitucional em debate; 

III - Protagonismo do usuário e o seu
lugar político no SUAS: uma construção
inadiável; 

IV - Os Conselhos de Assistência
Social e o SUAS: composição, dinâmica,
caráter da representação e processo de

escolha; 
V - Bases para garantia do financia-

mento da Assistência Social: a justiça tri-
butária que queremos; 

VI - A democratização da gestão do
SUAS: participação e articulação intergo-
vernamental; 

VII - Entidades de Assistência Social
e o vínculo SUAS: Controle Social, par-
ticipação popular e gestão interna; 

VIII - O Trabalhador do  SUAS e o pro-
tagonismo dos usuários: bases para uma
atuação democrática e participativa. 

Art. 2º - A III Conferência Municipal
de Assistência Social de Parnamirim se-
rá antecedida por reuniões ampliadas que
acontecerão no período de 23 a 28/07/
2009 nos Centros de Referência da Assis-
tência Social, nas áreas do litoral, Vale do
Sol, Passagem de Areia, Monte Castelo,
Liberdade e na área de abrangência da se-
de da Secretária Municipal de Assistência
Social - SEMAS.

Art. 3º - O Regimento disporá sobre a
organização e o funcionamento da III
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL, inclusive sobre o
processo democrático de escolha de seus
delegados.

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

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

Parnamirim, 20 de julho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº.
034/2009

Estabelece dimensões e parâmetros a
serem implementados nas unidades resi-
denciais objeto dos Programas habitacio-
nais de interesse social e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que o Poder Legislati-
vo aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1º - As unidades residenciais dos
Programas habitacionais de interesse so-
cial, dentre os quais o Programa de
Subsídio de Habitação de Interesse Social
- PSH, e o Programa Minha Casa, Minha
Vida, instituídos pelo Governo Federal,
podem adotar as seguintes áreas, dimen-
sões, e pés direito mínimos para os com-
partimentos abaixo descritos:

§ 1º - Toda unidade residencial em em-
preendimento multifamiliar consistirá, no
mínimo, de um quarto, uma sala, um ba-
nheiro, uma cozinha e área de serviço.

§ 2º - Os pés direito mínimos são de
2,20 m (dois metros e vinte centímetros)
para hall e corredores.

Art. 2º - O parcelamento do solo na
Zona Adensável deve observar o padrão
de área mínima do lote de 125,00 m2 (cen-
to e vinte e cinco metros quadrados) e fren-
te mínima 5,00 m (cinco metros).

Art. 3º - Os condomínios horizontais,
localizados na Zona Adensável, devem
observar a fração ideal mínima de terre-
no privativo de 125,00 m2 (cento e vinte
e cinco metros quadrados) por unidade ha-
bitacional, desde que apresentem espaço
coletivo, destinado à recreação, com área
correspondente a 8,00 m2 (oito metros
quadrados) por unidade habitacional.

Art. 4º - Os pedidos de loteamento e
condomínios horizontais, encaminhados
para licenciamento devem observar a lar-
gura mínima das vias com 9,00 m (nove
metros), incluindo o passeio do pedestre
e a pavimentação para veículos. 
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Art. 5º - Ficam isentos do pagamento
da concessão onerosa para aproveitamen-
to do solo criado os empreendimentos ha-
bitacionais multifamiliares de interesse
social, até 05 (cinco) salários mínimos,
que comprovem a viabilidade do progra-
ma para a faixa de interesse especificada,
devidamente aprovados por organismos
ou instituições credenciadas para essa aná-
lise.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a 1º de maio de 2009.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposi-
ções em contrário.

Parnamirim/RN, 15 de Julho de 2009.

Maurício Marques dos Santos
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI COMPLEMENTAR 
Nº. 035/2009   

Concede isenção total dos impostos
municipais ao Programa "MINHACASA
MINHAVIDA - ATÉ 3 SALÁRIOS MÍ-
NIMOS" do Governo Federal e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a CÂMARAMU-
NICIPALdecreta e eu sanciono a seguin-
te Lei Complementar:

Artigo 1º - Fica concedida isenção to-
tal dos impostos, da competência deste
Município, quando gerados pelo
Programa "MINHA CASA MINHA VI-
DA" na versão destinada à famílias com
renda mensal de até três (3) salários mí-
nimos, sob a gerencia da Caixa Econômica
Federal - CEF.

§ 1º - A isenção de que trata o caput
deste Artigo, excetuando-se o Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, perma-
necerá em vigor até 31 de dezembro de
2012.

§ 2º - Apurado pela Caixa Econômica
Federal de que o Contribuinte/Construtor
não se enquadra no programa previsto no
caput deste artigo o recolhimento do
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS devido pode ser realizado
na forma do artigo 158 da Lei nº 951/97,
conforme definido em Regulamento.

Artigo 2º - A isenção quanto ao

Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbano - IPTU de que trata o
artigo 1º será concedida pelo prazo de
dez (10) anos, contados da data do
"Habite-se".

Artigo 3º - A isenção total dos impos-
tos municipais supra evidenciada, fica
condicionada a:

I - que dos custos operacionais dos
imóveis a construir, conste uma infra-es-
trutura interna que assegure, no mínimo,
o fornecimento de energia elétrica, água,
pavimentação, solução de esgotamento
sanitário e drenagem;

II - área unitária edificada de, no mí-
nimo, trinta e cinco metros quadrados
(35,00m²).

Artigo 4º - Fica atribuída a CAIXA
ECONÔMICAFEDERAL- CEF, na qua-
lidade de contribuinte substituto, a res-
ponsabilidade pela retenção e pelo reco-
lhimento dos tributos municipais cujos fa-
tos geradores tenham nascido do
Programa "MINHA CASA MINHA VI-
DA" fixado pelo Governo Federal para fa-
mílias com renda mensal acima de três (3)
e até dez (10) salários mínimos.

Artigo 5º - O Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis Inter-vivos sobre imó-
veis com área superior a dez mil metros
quadrado (10.000,00m ²) e destinado a in-
corporação imobiliária pode ser recolhi-
do em até quinze (15) parcelas mensais,
iguais e sucessivas.

Artigo 6º - Os impostos municipais po-
dem ser recolhidos pelo regime de paga-
mento por antecipação tributária, e/ou
substituição tributária com a redução pre-
vista no artigo 271 da Lei nº 951/97 e na
forma definida em regulamento.

Artigo 7º - Esta Lei Complementar en-
tra em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 15 de Julho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.435/2009
PARNAMIRIM/RN, 

13 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamen-
tárias para elaboração do Orçamento
Geral do Município, exercício financeiro
de 2010, conforme especifica:

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em consonância com os prin-
cípios contidos na Constituição Federal,
art. 165, §2°, II; Lei Complementar n°
101/00, art. 4º e Lei Orgânica do Muni-
cípio, ficam estabelecidas por esta Lei,
as Diretrizes Gerais para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual do Município
de Parnamirim, relativa ao exercício fi-
nanceiro de 2010, compreendendo: 

I -as metas e prioridades da adminis-
tração municipal;

II -as metas Fiscais;
III -organização e estrutura dos orça-

mentos; as diretrizes para a elaboração e
execução dos orçamentos do Município;

IV -as disposições sobre a dívida pú-
blica municipal;

V-as disposições sobre despesas com
pessoal;

VI -as disposições relativas aos preca-
tórios  judiciários;

VII -disposições sobre alteração na le-
gislação tributaria;

VIII -orçamento fiscal;
IX-orçamento da Fundação Parnami-

rim de Cultura;
X -os fundos especiais
XI -as disposições sobre a estrutura

administrativa do Município;
XII -as disposições gerais.

§ 1° - São partes integrantes desta Lei
os seguintes documentos:

a)Anexo I - Metas e prioridades da ad-
ministração para 2010;

b)Anexo II - Estrutura administrativa
por unidade orçamentária;

c)Anexo III - Metas Fiscais;
d)Anexo IV - Riscos Fiscais;

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2° - A Lei Orçamentária destina-
rá recursos para operacionalização das
prioridades e a realização das metas da
Administração Municipal, para o exercí-
cio financeiro de 2010, especificadas no
Anexo I, estarão definidas no Plano
Plurianual de 2010 a 2013, e serão com-
patíveis com os objetivos e normas esta-
belecidos nesta LDO, cujas diretrizes es-
tão definidas em programas integrados de
forma articulada em eixos estruturais, es-
pecificados a seguir:

I - Desenvolvimento Humano, Quali-
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dade de Vida e Cidadania:
a)Cultura;
b)Saúde;
c)Educação;
d)Esporte e Lazer;
e)Desenvolvimento Social; 
f)Habitação.

II - Desenvolvimento urbano, econô-
mico sustentável e qualidade ambiental:

a)Meio-Ambiente e Desenvolvimento
Urbano;

b)Turismo;
c)Desenvolvimento Comunitário e

das Regiões 
Administrativas;
d)Obras Públicas;
e)Serviços Urbanos;
f)Trânsito e Transporte;
g)Planejamento e Desenvolvimento;
h)Plano Diretor Participativo; 
i)Saneamento Básico.

III - Desenvolvimento Institucional,
Transparência e Atendimento ao Cidadão:

a)Câmara Municipal;
b)Comunicação Social;
c)Controladoria;
d)Gabinete do Prefeito;
e)Finanças;
f)Administração e Recursos Huma-

nos;
g)Tributação; 
h)Procuradoria; e, 
i)Consultoria Jurídica. 

§ 1º - Os recursos estimados na Lei
Orçamentária para 2010 serão destinados,
preferencialmente, para as prioridades e
metas estabelecidas nos Anexos do Plano
Plurianual 2010 - 2013, não se constituin-
do, todavia, em limite à programação das
despesas;

§ 2º - Na elaboração da proposta or-
çamentária para 2010, o Poder Executivo
poderá aumentar ou diminuir as metas fí-
sicas estabelecidas nesta Lei, a fim de
compatibilizar a despesa orçada com a re-
ceita estimada, de forma a preservar o
equilíbrio das contas públicas;

§ 3° - Na Lei Orçamentária Anual, a
estimativa da receita e a fixação da despe-
sa buscarão alcançar os resultados previs-
tos no Anexo de Metas Fiscais, parte in-
tegrante desta Lei, em conformidade com
o que dispõe o parágrafo primeiro, do art.
4ºda Lei Complementar n° 101/00.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 3º - Em cumprimento ao estabe-
lecido no Artigo 4º da Lei Complementar

nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas
fiscais de receitas, despesas, resultado pri-
mário, nominal e montante da divida pú-
blica, para o exercício de 2010, serão pro-
gramadas em conformidade com o §1°
da retro-citada lei.

Art. 4º - A Lei Orçamentária Anual
abrangerá as entidades da Administração
Direta e Indireta, constituídas pelas
Autarquias, Fundações, Fundos, e outras,
que recebem recursos do Orçamento
Fiscal, de Investimentos e da Seguridade
Social. 

Art. 5º - As receitas e as despesas,
quando da elaboração do orçamento, se-
rão estimadas e classificadas de acordo
com as categorias econômicas, descritas
na portaria 163/2001 - STN/SOF, toman-
do por base o índice de inflação apurado
nos últimos doze meses, a tendência e o
comportamento da arrecadação munici-
pal, mês a mês, e verificando, principal-
mente, a consistência delas com as pre-
missas e os objetivos da Política Econô-
mica e dos planos de desenvolvimento,
editados pelo governo federal, em confor-
midade com Anexo III, desta Lei, que dis-
põe sobre as Metas Fiscais.

§ 1º - Na estimativa das receitas de-
verão ser consideradas, ainda, as modifi-
cações da legislação tributária, incumbin-
do à Administração o seguinte:

I -a atualização dos elementos físicos
das unidades imobiliárias;

II -edição de uma planta genérica de
valores, de forma a minimizar a diferen-
ça entre as alíquotas nominais e as efeti-
vas;

III -a expansão do número de contri-
buintes;

IV -a atualização do cadastro imobi-
liário fiscal; e,

V -a vigência da reforma tributária.

§ 2º - As taxas e contribuições decor-
rentes do poder de polícia e de serviços
públicos deverão remunerar a atividade
municipal, de maneira a equilibrar as res-
pectivas despesas.

§ 3º - Os tributos, cujo recolhimento
poderá ser efetuado em parcelas, serão
corrigidos monetariamente, segundo a va-
riação estabelecida pela unidade fiscal
do Município.

§ 4º - Nenhum compromisso será as-
sumido sem que exista dotação orçamen-
tária e recursos financeiros previstos na
programação de desembolso, e a inscri-
ção em Restos a Pagar estará limitada ao
montante das disponibilidades de caixa,

nos termos do art. 42 da Lei Comple-
mentar 101/2000 (Lei de Responsabili-
dade Fiscal).

Art. 6º - O Poder Executivo fica auto-
rizado, nos termos da Constituição Fede-
ral, a:

I -realizar operações de crédito, por
antecipação da receita, nos termos da le-
gislação em vigor;

II -realizar operações de crédito até o
limite estabelecido pela legislação em vi-
gor;

III -abrir créditos adicionais suple-
mentares até o limite 50% de cada rubri-
ca fixada no orçamento das despesas, nos
termos da legislação vigente ou com au-
torização aprovada pela Câmara;

IV -transpor, remanejar ou transferir
recursos, dentro de uma mesma catego-
ria de programação, com prévia auto-
rização legislativa, nos termos do inciso
VI, do art. 167, da Constituição Federal.

Art. 7º - O Poder Executivo remeterá
o projeto de lei orçamentária ao Poder
Legislativo, e este o processará dentro dos
prazos definidos no Art. 35, § 2 º do ato
das Disposições Constitucionais Transitó-
rias da Constituição Federal.

§ 1º - Para atender ao disposto na Lei
de Responsabilidade Fiscal, o Poder
Executivo incumbir-se-á do seguinte:

I -estabelecer programação financei-
ra e cronograma de execução mensal de
desembolso;

II -publicar, até 30 dias após o encer-
ramento do bimestre, relatório resumido
da execução orçamentária, verificando o
alcance das metas, e , se não atingidas, rea-
lizar limitação de empenho de dotações
da Prefeitura, consoante o art. 9º, da lei
101/2000;

III - emitir ao final de cada quadri-
mestre, relatório de gestão fiscal, avalian-
do o cumprimento das metas fiscais, em
audiência pública;

IV - divulgar amplamente, inclusi-
ve na Internet, os Planos de Governo, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Orça-
mentos, a Prestação de Contas e o Parecer
do TCE - Tribunal de Contas do Estado,
que ficarão à disposição da comunidade.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTU-

RA DOS ORÇAMENTOS

Art. 8º - O Projeto a Lei Orçamentária
Anual do Município de Parnamirim, rela-
tivo ao exercício de 2010, deve assegurar
os princípios de justiça, de controle social
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e de transparência na elaboração e exe-
cução do orçamento, na seguinte confor-
midade:

§ 1º - o princípio de justiça social im-
plica assegurar, na elaboração e execução
do orçamento, projetos e atividades que
venham reduzir as desigualdades entre in-
divíduos e regiões da cidade, bem como
combater a exclusão social;

§ 2º - o princípio do controle social im-
plica assegurar a todo cidadão a partici-
pação na elaboração e no acompanhamen-
to do orçamento, por meio dos instrumen-
tos previstos na legislação;

§ 3º - o princípio da transparência im-
plica, além da observância aos princípios
constitucionais da legalidade, publicida-
de, eficiência e moralidade, na utilização
de todos os meios disponíveis para garan-
tir o efetivo acesso dos munícipes às in-
formações relativas ao orçamento.

Art. 9° - Será assegurada aos cidadãos
a sua contribuição no processo do
Orçamento Participativo de 2010 da
Administração Municipal, por meio de
plenárias regionais e temáticas, a serem
convocadas, especialmente para esse fim,
pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único - As plenárias regio-
nais a serem realizadas, envolvendo te-
mas prioritários, deverão ter a coordena-
ção da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Desenvolvimento Econômico,
com a participação direta das secretarias
afins aos temas objetos de cada plenária.

Art. 10 - O acompanhamento da exe-
cução das ações programáticas previstas
no orçamento de 2010 será realizado com
a sociedade civil, através de comissões
eleitas nas plenárias regionais e temáticas
previstas no art. 10 desta Lei, sem prejuí-
zo do acompanhamento previsto pela Lei
nº4.320 e pela Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal).

Art. 11 - O Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual, encaminhado ao Poder
Legislativo no prazo estabelecido na Lei
Orgânica, pelo Chefe do Poder Executivo
será composto de:

I -Mensagem;
II -Texto do Projeto de Lei;
III -Tabelas explicativas das estima-

tivas da receita e previsão da despesa;
IV - Orçamento fiscal e da segurida-

de social a que se refere a Lei Orgânica
do Município;

V -Orçamento de investimento a que

se refere a Lei Orgânica do Município;

Art. 12 - O Orçamento Fiscal destina-
rá recursos, através de programas especí-
ficos, às empresas que compõem o
Orçamento de Investimento.

Art. 13 - Deverão acompanhar o Pro-
jeto de Lei Orçamentária, dentre outros,
os seguintes demonstrativos:

I - evolução da receita e da despesa;
II - receita por fonte de recursos dos

orçamentos fiscal e da seguridade social;
III -sumário geral da receita por fon-

te de recursos e da despesa dos orçamen-
tos fiscal e da seguridade social por fun-
ções e órgãos do governo;

IV -demonstrativo das despesas por
poder e órgão, esfera orçamentária, fonte
de recursos e grupos de despesas;

V - demonstrativo das despesas dos
orçamentos fiscal e da seguridade social
por órgão e função;

VI - resumo geral das receitas dos or-
çamentos fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente;

VII - resumo geral das despesas dos
orçamentos fiscal e da seguridade social,
isolada e conjuntamente por fonte de re-
cursos;

VIII - demonstrativo das receitas e des-
pesas dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, isolada e conjuntamente se-
gundo as categorias econômicas;

IX - recursos destinados a investi-
mentos por poder e órgão;

X - programação referente à manu-
tenção e ao desenvolvimento do ensino
(art. 212, da Constituição Federal e art.
158 da Lei Orgânica do Município);

XI - programa de trabalho dos orça-
mentos fiscal e da seguridade social, por
funções, subfunções, programas e agru-
pamentos de despesas;

XII - demonstrativo dos projetos/ati-
vidades por órgão e unidade;

XIII - demonstrativo da despesa por
função;

XIV - demonstrativo da despesa por
subfunção;

XV - demonstrativo da despesa por
programa;

XVI - compatibilização do Plano
Purianual-PPA com a Lei Orçamentária
Anual -LOA.

Art. 14 - Os orçamentos fiscal e da se-
guridade social discriminarão a despesa
por unidade orçamentária, expressa por
categoria de programação em seu menor
nível com a respectiva dotação, detalha-
da por grupos de despesa conforme a se-
guir especificados, indicando, para cada

categoria a esfera orçamentária, a moda-
lidade de aplicação, a fonte de recursos e
o identificador de uso:

I - pessoal e encargos sociais;
II - juros e encargos da dívida;
III - outras despesas correntes;
IV-investimentos;
V-inversões financeiras, incluídas

quaisquer despesas referentes à constitui-
ção ou aumento de capital de empresa;

VI -amortização da dívida;
VII -outras despesas de capital.

Parágrafo Único - As despesas e as
receitas dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, bem como do conjunto dos
dois orçamentos, serão apresentadas de
forma sintética e agregada, evidenciando
o "déficit" ou "superávit" correntes e o
total de cada um dos orçamentos. 

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELA-

BORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS OR-
ÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 15 - O Projeto de Lei Orçamen-
tária para o exercício de 2010 alocará re-
cursos do Tesouro Municipal para custeio,
investimento, inversão financeira depois
de deduzidos os recursos destinados:

I - ao pagamento de despesas com pes-
soal e encargos sociais;

II - ao pagamento da dívida pública;
III - à manutenção e desenvolvimen-

to do ensino, conforme art. 212 da
Constituição Federal;

IV - ao pagamento de precatórios ins-
critos até 30 de junho de 2009;

V - a reserva de contingência;
VI - ao financiamento das ações e dos

serviços públicos de saúde, conforme
Emenda Constitucional nº. 029/2000;

VII - repasse financeiro correspon-
dente ao valor do duodécimo no termo da
Emenda Constitucional nº. 025/2000.

Art. 16 - O Poder Legislativo e os ór-
gãos que compõem o Poder Executivo re-
meterão à Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Econômi-
co suas respectivas propostas orçamen-
tárias, em data a ser fixada, para fins de
ajustamento e consolidação, dentro do
prazo legalmente estabelecido para o res-
pectivo envio à Câmara Municipal.

§ 1º - A elaboração do Projeto de Lei
e a execução da Lei Orçamentária Anual,
previstos neste artigo serão efetuados de
modo descentralizado, no entanto sujeito
ao cumprimento das técnicas e normas le-
gais pertencente às áreas de orçamento,
contabilidade, programação e administra-
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ção financeira.
Art. 17 - A Lei Orçamentária conterá

dotação para Reserva de Contingência,
constituída exclusivamente com recursos
do orçamento fiscal no valor de até 1%
da Receita Corrente Líquida prevista pa-
ra o orçamento de 2010, destinada ao aten-
dimento de Passivos Contingentes e ou-
tros riscos e eventos fiscais imprevistos e
a cobertura de despesas com pessoal e
encargos da dívida pública.

Art. 18 - É obrigatória a destinação
de recursos para compor a contrapartida
de transferências voluntárias de, no mí-
nimo, 1% (um por cento) do valor pre-
visto. 

Art. 19 - Na programação da despesa
não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que este-
jam definidas as respectivas fontes de re-
cursos e legalmente instituídas às unida-
des executoras;

II - incluídos projetos com o mesmo
objetivo em mais de um órgão;

III - incluídas despesas a título de in-
vestimentos - Regime de Execução Espe-
cial, ressalvados casos de calamidade pú-
blica legalmente reconhecidos, na forma
do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 20 - Para abertura de créditos adi-
cionais, além dos recursos indicados no
art. 43 §1° da Lei Federal n° 4320, de 17
de março de 1964, destinados à cobertu-
ra das respectivas despesas, considerar-
se-ão os valores resultantes de convênios,
contratos ou acordos similares celebrados
ou reativados durante o exercício de 2010,
bem como de seus saldos financeiros do
ano anterior e não computados na receita
prevista na lei orçamentária. 

Art. 21 - Quando a abertura de crédi-
to especial implicar em alteração das ações
constantes do quadro demonstrativo des-
ta Lei e do Plano Plurianual vigentes
(2010-2013), fica o Poder Executivo au-
torizado a fazer as adequações necessá-
ria à execução, acompanhamento e ava-
liação da ação programada.

Art. 22 - Na elaboração do orçamen-
to serão obedecidos os princípios da uni-
dade, universalidade, anualidade, confor-
me o art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964.

Art. 23 - No Projeto de Lei Orçamen-
tária somente serão incluídos os fundos
que tiverem sido instituídos e regulamen-
tados até 31 de Julho de 2009.

Art. 24 - Na programação de investi-

mentos da administração direta e indire-
ta, serão observadas as seguintes normas:

I -os projetos já iniciados terão prefe-
rência sobre os novos;

II - não poderão ser programados e
orçados novos projetos:

a)  que implique em paralisação de pro-
jetos prioritários    em execução;

b)   que não tenham sua viabilidade téc-
nica, econômica e financeira previamen-
te comprovada através de análise subme-
tida e aprovada pelo Conselho de Desen-
volvimento Municipal-CDM;

c) sem autorização específica do Poder
Legislativo; nenhum investimento cuja
execução ultrapasse um exercício finan-
ceiro pode ser iniciado sem a prévia inclu-
são no Plano Plurianual - PPA.

Art. 25 - As receitas próprias dos ór-
gãos, fundos e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, bem como
das empresas públicas, somente poderão
ser programadas para cobrir despesas com
investimentos, se atenderem prioritária e
integralmente, suas necessidades de cus-
teio administrativo e operacional, incluin-
do pessoal e encargos sociais, além do pa-
gamento de juros, encargos e amortização
de dívidas, a contrapartida de convênios
e operações de crédito.

Parágrafo Único - Terão prioridade no
atendimento das despesas com investi-
mento de que trata o "caput" deste artigo,
as contrapartidas de convênios.

Art. 26 - Não poderão ser destinados
recursos para atender despesas com:

I - atividades e propagandas político-
partidárias;

II -objetivos ou campanhas estranhas
às atribuições legais do Poder Executivo;

III - obras de grande porte, sem com-
provação da clara necessidade social, ca-
paz de comprometer o equilíbrio das fi-
nanças municipais;

IV - pagamento, a qualquer título, a
servidor da administração pública muni-
cipal por serviços de consultoria ou as-
sistência técnica;

V - auxílios a entidades privadas
com fins lucrativos;

Art. 27 - Os valores referentes as des-
pesas constantes da presente lei foram
estimados a partir das despesas orçada pa-
ra o exercício de 2009.

Art. 28 - Somente poderão ser incluí-
das no projeto de lei orçamentária as re-
ceitas e a programação de despesas decor-
rentes de operações de crédito, cuja rea-
lização já tenha sido autorizada pelo

Legislativo Municipal, ou solicitado ao
Poder Legislativo até o final do mês de
agosto do corrente ano.

Art. 29 - As programações a serem cus-
teadas com recursos de operações de cré-
dito ainda não formalizadas, deverão ser
identificadas no orçamento, ficando sua
implementação condicionada à efetiva
realização dos contratos.

Art. 30 - A Lei Orçamentária conterá
dispositivo indicando que o Município
aplicará:

I - Na política de manutenção, pro-
moção e vigilância de saúde, o estabele-
cido na Emenda Constitucional nº 29, de
13 de setembro de 2000;

II - Na manutenção e no desenvol-
vimento do ensino fundamental e da edu-
cação pré-escolar o estabelecido no Art.
212 da Constituição Federal;

III - Na política de atendimento às
crianças e aos adolescentes com absolu-
ta prioridade ao estabelecido no Art. 227
da Constituição Federal.

Art. 31 - A inclusão ou alteração de
ações no orçamento 2010, ensejará alte-
ração na programação constante do Plano
Plurianual para o quadriênio 2010-2013
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍ-

VIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 32 - A Lei Orçamentária de 2010
poderá conter autorização para contrata-
ção de Operações de Crédito para atendi-
mento a Despesas de Capital, observado
o limite de endividamento, de até 20% das
Receitas Correntes Líquidas apuradas até
o final do semestre anterior a assinatura
do contrato, na forma estabelecida na LRF
(art. 30,31 e 32).

Art. 33 - A contratação de operações
de crédito dependerá de autorização em
lei específica (art. 32, Parágrafo Único
da LRF).

Art. 34 - Ultrapassado o limite de en-
dividamento definido na legislação per-
tinente, e enquanto perdurar o excesso, o
Poder Executivo obterá resultado primá-
rio necessário através da limitação de em-
penho e movimentação financeira (art. 31,
§ 1º, II da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DES-

PESAS COM PESSOAL

Art. 35 - O Executivo e o Legislativo
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Municipal, mediante lei autorizativa, po-
derá em 2010, criar cargos e funções, al-
terar a estrutura de carreira, corrigir ou au-
mentar a remuneração de servidores, con-
ceder vantagens, elaborar concurso públi-
co, admitir pessoal aprovado ou em cará-
ter temporário, na forma da lei, observa-
dos os limites e as regras da LRF (Art. 169,
§ 1º, II da Constituição Federal).

§1° - Os recursos para as despesas de-
correntes destes atos deverão estar previs-
tos na lei de orçamento para 2010. 

§2° - Fica autorizado o acréscimo nas
despesas com pessoal, através da abertura
de concurso público e aumentos salariais.

Art. 36 - Ressalvada a hipótese do
Inciso X do Artigo 37 da Constituição
Federal, a despesa total com pessoal de ca-
da um dos Poderes, Executivo e
Legislativo em 2010, não excederá em
Percentual da Receita Corrente Líquida,
a despesa verificada no exercício de 2009,
acrescida de até 5% além dos indicado-
res econômicos do governo, obedecidos
os limites prudências de 51,30% e 5,70%
da Receita Corrente Líquida, respectiva-
mente (Art. 71 da LRF), exceto nos casos
previstos no §2° do artigo anterior.    

Art. 37 - O Executivo Municipal ado-
tará as seguintes medidas para reduzir as
despesas com pessoal caso elas ultrapas-
sem os limites estabelecidos na LRF (art.
19 e 20 da LRF).

I -eliminação das despesas com horas-
extras;

II -eliminação de vantagens concedi-
das a servidores;

III -exoneração de servidores ocupan-
tes de cargo em comissão;

IV-demissão de servidores admitidos
em caráter temporário.

Art. 38 - Para efeito desta Lei e regis-
tros contábeis, entende-se como terceiri-
zação de mão-de-obra, referente à subs-
tituição de servidores de que trata o Art.
18, § 1º da LRF, a contratação de mão-
de-obra, cujas atividades ou funções guar-
dem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos da
Administração Municipal, ou, ainda, ati-
vidades próprias da Administração
Pública Municipal, desde que, em ambos
os casos, não haja utilização de materiais
ou equipamentos de propriedade do con-
tratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contra-
tação de mão-de-obra envolver também
fornecimento de materiais ou utilização

de equipamentos de propriedade do con-
tratado ou de terceiros, por não caracteri-
zar substituição de servidores, a despesa
será classificada em outros elementos de
despesa que não decorrem de Contratos
de Terceirização.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS

AOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS

Art. 39 - As despesas com o pagamen-
to de precatórios judiciários da adminis-
tração direta e indireta correrão a conta
de dotações consignadas no orçamento
com esta finalidade,obedecendo ao que
determina o art. 100 da Constituição
Federal.

§ 1° - Os precatórios judiciários apre-
sentados até 1° de junho de 2009 deverão
ser remetidos a Procuradoria Geral do
Município para inclusão no Orçamento,
através de relação especificando:

I -número de processo;
II -número de precatório;
III -data de expedição do precatório;
IV -data de recebimento da comuni-

cação do Tribunal determinado a inclusão
do precatório no orçamento respectivo;

V -nome do beneficiário;
VI -valor do precatório a ser pago.

CAPÍTULO VII
DA DISPOSIÇÃO SOBRE ALTE-

RAÇÃO NALEGISLAÇÃO TRIBUTA-
RIA

Art. 40 - O Executivo Municipal,
quando autorizado em lei, poderá conce-
der ou ampliar benefício fiscal de nature-
za tributária, com vistas a estimular o cres-
cimento econômico, a geração de empre-
go e renda, ou beneficiar contribuintes in-
tegrantes de classes menos favorecidas,
devendo esses benefícios serem conside-
rados no cálculo do orçamento da recei-
ta, e ser objeto de estudos do seu impacto
orçamentário e financeiro no exercício em
que iniciar sua vigência, e nos dois sub-
seqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 41 - O ato que conceder ou am-
pliar incentivo, isenção ou benefício de
natureza tributária ou financeira, constan-
te do Orçamento da Receita, somente en-
trará em vigor após adoção de medidas
de compensação (art. 14, § 2º da LRF),
conforme Art. 14, § 2° da LRF 101/2000.

CAPÍTULO VIII
DO ORÇAMENTO FISCAL
Art. 42 - O orçamento fiscal abrange-

rá os Poderes Executivo e Legislativo e

as entidades das Administrações Direta e
Indireta, nos termos do Art. 6º. Desta Lei.

Art. 43 - As despesas com pessoal e
encargos poderão ter acréscimo real em
relação aos créditos correspondentes, e os
aumentos para o próximo exercício fica-
rão condicionados à existência de recur-
sos, expressa autorização legislativa, e às
disposições emitidas no art. 169, da
Constituição Federal, no Art. 38, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó-
rias e no Art. 20 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, não podendo exceder o li-
mite de 60% (sessenta por cento), sendo
54% do executivo e 6% do legislativo, da
Receita Corrente Líquida Municipal.

Art. 44 - Na elaboração da proposta or-
çamentária serão atendidos preferencial-
mente os projetos e atividades constantes
do Anexo I, que é parte integrante desta
Lei, podendo, na medida das necessida-
des, ser elencados novos programas, des-
de que financiados com recursos próprios
ou de outras esferas de governo.

Art. 45 - Aconcessão de auxílios e sub-
venções dependerá de autorização legis-
lativa, através da Lei do Orçamento e de
lei específica.

Art. 46 - O Município aplicará, no mí-
nimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
receitas resultantes de impostos e transfe-
rências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, nos termos
do Art. 212, da Constituição Federal e 15%
(quinze por cento) na área de saúde, nos
termos da Emenda Constitucional
29/2000, e 7% nos termos da E.C 25/2000
no Poder Legislativo.

CAPÍTULO IX
DO ORÇAMENTO DA FUNDA-

ÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Art. 47 - Constará na proposta orça-
mentária do Município demonstrativo dis-
criminando a totalidade das receitas e das
despesas da Fundação Parnamirim de
Cultura.

Art. 48 - O orçamento anual dos recur-
sos próprios da Fundação será aprovado
por Decreto do Poder Executivo, após
apreciação do respectivo Conselho.

CAPÍTULO X
DOS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 49 - Será elaborado um plano de
aplicação para cada Fundo Municipal,
sendo que os mesmos serão parte integran-
te do orçamento do município.



PPAARRNNAAMMIIRRIIMM, RIO GRANDE DO NORTE, 04 DE AGOSTO DE 2009 BOLETIM OFICIAL –– 77

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A ES-

TRUTURA ADMINISTRATIVA DO
MUNICÍPIO

Art. 50 - Ficam nomeadas as unida-
des orçamentárias descritas no Anexo II.

Parágrafo Único - Em caso de criação
de outras unidades orçamentárias, auto-
rizadas por lei específica, estas serão in-
corporadas automaticamente a presente
Lei, seguindo-se a codificação numérica
do presente artigo.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 51 - O Executivo Municipal en-
viára a proposta orçamentária á Câmara
Municipal no prazo estabelecido na Lei
Orgânica do Município, que a apreciará e
a devolverá para sanção até o encerramen-
to do primeiro período legislativo.

Art. 52 - Serão consideradas legais as
despesas com multas e juros pelo eventual
atraso no pagamento de compromissos as-
sumidos, motivados por insuficiência de
tesouraria.

Art. 53 - Os créditos especiais e ex-
traordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício, poderão ser reabertos
no exercício subseqüente, por ato do Chefe
do Poder Executivo.

Art. 54 - O Executivo Municipal fica
autorizado a firmar convênios, ajuste ou
congênere com o Governo Federal,
Estadual ou outros municípios, através de
seus órgãos da administração direta ou in-
direta, para realização de obras ou servi-
ços de competência ou não do Município,
inclusive no tocante ao custeio das des-
pesas decorrentes.

Parágrafo único - As despesas decor-
rentes deste artigo, obrigatoriamente de-
verão constar da Lei Orçamentária Anual.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI Nº. 1.441/2009
PARNAMIRIM/RN,

23 DE JULHO DE 2009.

Autoriza o Poder Executivo a firmar

Acordo de Parcelamento ou Reparcela-
mento de dívida para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislati-
vo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a, em nome do Município de Parna-
mirim/RN, a firmar Acordo de Parcela-
mento ou Reparcelamento, com a Caixa
Econômica Federal - CEF relativo à dívi-
da havida junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

Art. 2º - O Poder Executivo, para ga-
rantia da avença, fica autorizado a vincu-
lar e utilizar cotas do Fundo de Participa-
ção do Município - FPM, durante todo o
prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º - O Poder Executivo, durante
o prazo do Acordo de Parcelamento, con-
signará, nos orçamentos anual e pluria-
nual, dotações suficientes ao atendimen-
to das prestações mensais oriundas do
ajuste.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

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

Parnamirim, 23 de julho de2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº 01/2009 - 
SEMUT / GS

PARNAMIRIM, 
24 DE JULHO DE 2009.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribui-
ções legais, e em especial do que lhe é con-
ferido pelo parágrafo único - Art. 158,
§3º da Lei 951/97 de 30 de Dezembro de
1997 - Código Tributário do Município.

E o que determina o decreto 5.343/05
de 15 de junho de 2005, e

Considerando, que o Secretário
Municipal de Tributação precisará se au-
sentar de suas atividades funcionais even-
tualmente,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que na ausência
do Secretário Municipal de Tributação, o
Habite-se será assinado pelo Coordenador
de Receitas Mobiliárias. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor
da data de sua publicação.

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

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretario Municipal de Tributação

PORTARIA Nº. 1158/2009               
PARNAMIRIM, 

02 DE MARÇO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN, no uso das atri-
buições legais e de conformidade ao dis-
posto nos incisos I, VI e XIV do artigo 74
da Lei Orgânica do Município de Parna-
mirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar MARIAAUXILIADO-
RA DOS SANTOS do cargo em comis-
são de Diretora de Unidade de Saúde Nível
III - Unidade de Saúde de Parque das
Orquídeas, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde - SESAD, a partir de 02 de mar-
ço de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1216/2009               
PARNAMIRIM, 

02 DE MARÇO 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. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007, 

RESOLVE: 

1º. Nomear MARIA AUXILIADO-
RA DOS SANTOS para exercer o cargo
em comissão de Diretora de Unidade de
Saúde Nível II - Unidade de Saúde de
Parque das Orquídeas, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde - SESAD, a partir 02
de março de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIAS
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PORTARIA Nº. 1347/2009               
PARNAMIRIM, 

02 DE MARÇO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN,no uso das atri-
buições legais e de conformidade ao dis-
posto nos incisos I, VI e XIV do artigo 74
da Lei Orgânica do Município de Parna-
mirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar FRANCINEIDE SOA-
RES BARBOSAGUIMARÃES do car-
go em comissão de Encarregada de
Serviço, lotada no Gabinete Civil - GA-
CIV.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1828/2009               
PARNAMIRIM, 

02 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. Nomear DOUGLAS PIERRE
SANTOS DE LIMA para exercer o car-
go em comissão de Encarregado de
Serviço, lotado na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura - SEMEC, a partir
de 02 de junho de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 1967/2009               
PARNAMIRIM,

16 DE JULHO 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. Nomear DRIELLY CRISTINE

CORDOVIL CORRÊA para exercer o
cargo em comissão de Encarregada de
Serviço, lotada no Gabinete Civil - GA-
CIV, a partir de 16 de julho de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1970/2009               
PARNAMIRIM, 

16 DE JULHO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN,no uso de suas atri-
buições constitucionais,

RESOLVE: 

1º. Tornar sem efeito a Portaria nº.
1803/2009, de 02 de junho de 2009, pu-
blicada no Boletim Oficial do Município
nº. 76, edição do dia 16 de junho de 2009,
que Nomeou ADRIANO FERREIRA
DE MENEZES para exercer o cargo em
comissão de Encarregado de Serviço, lo-
tado na Secretaria Municipal de Trânsito
e Transportes - SETRA.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 02 de junho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1971/2009               
PARNAMIRIM, 

16 DE JULHO 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. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear ALEXSANDRA DAN-
TAS DASILVAINÁCIO para exercer o
cargo em comissão de Auxiliar de Enfer-
magem no Programa Saúde da Família -
PSF, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde - SESAD, a partir de 16 de julho
de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1979/2009               
PARNAMIRIM, 

17 DE JULHO 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. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Designar a Servidora MARIA
ALEXANDRA PINTO, Mat. 7686, pa-
ra exercer a Função Gratificada 2 - FG-2,
lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças - SEFIN, a partir de 17 de julho 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1981/2009               
PARNAMIRIM, 

20 DE JULHO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais, em consonância com dispo-
sitivo da lei 140/69, com o Processo Admi-
nistrativo designado através da Portaria
n° 1615/09 de 07 de Abril de 2009.

RESOLVE:

Demitir por justa causa, o Servidor
FRANCISCO CANINDÉ ALVES FI-
LHO, matrícula 8675, AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, lotada na Secretaria
Municipal de Obras Públicas, com efei-
tos retroativos a 16 de Julho de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1983/2009               
PARNAMIRIM,

23 DE JULHO 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. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear DIOGO FIRMO DE
OLIVEIRA para exercer o cargo em co-
missão de Auxiliar de Enfermagem no
Programa Saúde da Família - PSF, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde - SE-

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

realizadas no município
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SAD, a partir de 23 de julho de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1985/2009               
PARNAMIRIM, 

23 DE JULHO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM/RN, no uso das atri-
buições legais e de conformidade ao dis-
posto nos incisos I, VI e XIV do artigo 73
da Lei Orgânica do Município de Parna-
mirim, 

RESOLVE: 

1º. Exonerar JAQUELINE SOARES
DASILVA do cargo em comissão de Au-
xiliar de Enfermagem no Programa Saúde
da Família - PSF, desempenhando suas ati-
vidades na Unidade de Saúde de Jardim
Planalto, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde - SESAD, a partir de 23 de ju-
lho de 2009. 

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1988/2009               
PARNAMIRIM, 

23 DE JULHO 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. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Designar a Servidora KELLY
STEFANNY DINIZ DE LIMA para
exercer a Função Gratificada 2 - FG-2, lo-
tada na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SEMUR, a partir de 23 de julho 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1989/2009               
PARNAMIRIM, 

23 DE JULHO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atri-

buições constitucionais,

RESOLVE: 

1º. Tornar sem efeito a Portaria nº.
0802/2009, de 05 de fevereiro de 2009,
publicada no Boletim Oficial do Municí-
pio nº. 60, edição do dia 26 de fevereiro
de 2009, que Nomeou ROSÂNGELA
MARIA DE SOUSA AQUINO para
exercer o cargo em comissão de Vice -
Diretora Nível II da Escola Municipal Jo-
safá Sisino Machado, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura - SE-
MEC.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 02 de fevereiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 1991/2009               
PARNAMIRIM, 

24 DE JULHO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o art. 73, inciso
XII, da Lei Orgânica do Município e o
Ofício 628/2009 do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região,

RESOLVE: 

1º. Colocar à disposição do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região o servidor
JEFERSON BERNARDES RIBAS,
matrícula nº. 3968, Digitador, pertencen-
te ao Quadro Pessoal desta Municipali-
dade, sem ônus para o órgão cedente, pa-
ra continuar desempenhando suas ativi-
dades junto à 4ª Vara Federal do Foro da
Seção Judiciária do Estado do Rio Grande
do Norte.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº: 295/2009                
PARNAMIRIM, 

15 DE JULHO DE 2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DOS RECUR-
SOS HUMANOS, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, HELENILZA
DIAS PEREIRADASILVA, mat. 5692,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, do

Quadro desta Municipalidade, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, com efei-
tos retroativos a  09/07/2009, conforme
consta no processo  nº 561/09.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos

PORTARIA Nº: 296/2009                
PARNAMIRIM, 

15 DE JULHO DE 2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DOS RECUR-
SOS HUMANOS, no uso de suas atribui-
ções legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ALEXANDRA
FERREIRACAMPOS, mat. 5786, AU-
XILIAR DE ENFERMAGEM, do Qua-
dro desta Municipalidade, lotado na Se-
cretaria Municipal de Saúde, com efeitos
retroativos a  09/07/2009, conforme cons-
ta no processo  nº 562/09.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos

ANEXO I - METAS E
PRIORIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1 - PODER LEGISLATIVO
01.011 - Câmara Municipal
"Manutenção e Funcionamento da

Câmara Municipal;
"Preservação e Conservação do

Patrimônio Público;
"Ampliar, Conservar e Reequipar as

Instalações do Poder Legislativo;
"Contratação de Serviços Técnicos

Especializados de Informática, Jurídico
e Contábil;

"Construção, Reforma e Ampliação
do Prédio - Sede do Poder Legislativo;

"Aquisição de Prédios para os
Telecentros;

"Aquisição de Prédio para Construção
de Área de Lazer para os Funcionários;

"Aquisição de Veículos.

2 - PODER EXECUTIVO
1º EIXO: DESENVOLVIMENTO

HUMANO, QUALIDADE DE VIDA E
CIDADANIA

AVISOS E OUTROS
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02.171 - Secretaria Municipal de Saú-
de

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria Municipal de Saúde;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Atenção Básica;
"Gestão do SUS;
"Programa de Qualificação do Contro-

le Social;
"Assistência Ambulatorial, Profilática

e Terapêutica;
"Assistência Ambulatorial e Diagnós-

tica;
"Assistência Ambulatorial e Diagnós-

tica (MAC);
"Assistência Ambulatorial e Terapêu-

tica;
"Assistência Ambulatorial - CCPAR/

UNP;
"Regulação, Controle, Avaliação, Au-

ditoria e Monitoramento (Gestão do SUS);
"Implementar Ações e Serviços de

Saúde (Gestão do SUS);
"Apoio à rede Hospitalar e de Diag-

nóstico (MAC);
"Média e Alta Complexidade (Contra-

tação de Serviços de Saúde);
"Assistência Hospitalar e Ambulato-

rial;
"Farmácia Básica e Popular;
"Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência e Emergência;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Ambiental;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Epidemiológica;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Sanitária;
"VIGISUS II (Atenção Básica);
"Saneamento para Todos.

02.172 - Fundo Municipal de Saúde
"Manutenção e Funcionamento do

Fundo Municipal de Saúde;
"Assistência Hospitalar e Ambulato-

rial;
"Atenção Básica;
"Gestão do SUS;
"Programa de Qualificação do Contro-

le Social (Gestão do SUS);
"Assistência Ambulatorial, Profilática

e Terapêutica;
"Assistência Ambulatorial e Terapêu-

tica;
"Assistência Ambulatorial;
"Assistência Ambulatorial e Diagnós-

tica;
"Assistência Ambulatorial e Diagnós-

tica (MAC);
"Regulação, Controle, Avaliação, Au-

ditoria e Monitoramento (Gestão do SUS);
"Implementar Ações e Serviços de

Saúde (Gestão do SUS);
"Apoio à rede Hospitalar e de Diag-

nóstico (MAC);
"Média e Alta Complexidade (Contra-

tação de Serviços de Saúde);
"Assistência Hospitalar e Ambulato-

rial;
"Farmácia Básica e Popular;
"Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência e Emergência;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Ambiental;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Epidemiológica;
"Prevenção e Controle de Doenças -

Vigilância Sanitária;
"VIGISUS II (Atenção Básica).

02.181 - Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Educação e Cultura;

"Conservação do Patrimônio Público;
"Manutenção, Conservação e Execu-

ção das Atividades do Planetário;
"Aquisição de Veículos Oficiais;
"Bolsa Estudantil;
"Qualificação dos Profissionais da

Educação;
"Merenda Escolar de Qualidade;
"Programa Escola para Todos;
"Construção, Reforma e Ampliação

de Escolas Municipais (FUNDEB 40%);
"Esporte nas Escolas;
"Bibliotecas Escolares;
"Sou Estudante de Parnamirim;
"Educação de Jovens e Adultos;
"Ampliação de Matrícula: Educação

Infantil e Ensino Fundamental
"Manutenção do Sistema Municipal

de Ensino - CME - PME;
"Recursos para Contrapartida de

Convênios com outros Órgãos;
"Programa Aprendendo Línguas;
"Programa Educação Inclusiva;
"Construção, Instalação e Manutenção

de Salas Multifuncionais para Alunos
Portadores de Necessidades Especiais;

"Educação Ambiental;
"Programa Educação Infantil Melhor;
"Construção, Reforma e Ampliação

de Centros Infantis;
"Assessoramento de Entidades de

Ensino Superior;
"Assessoramento e Implementação do

Sistema on-line para Disponibilizar Dados
Escolares Referentes à matrícula, presta-
ções de Contas e Rendimento Escolar e
Ações Desenvolvidas;

"Programa de Produção e Divulgação
de Trabalhos Científicos;

"Programa Educação e Arte;
"Construção e Instalação de Laborató-

rios de Informática;
"Manutenção do Ensino Fundamental

(FUNDEB 40%);
"Manutenção do Ensino Fundamental

(FUNDEB 60%);
"Manutenção e Conservação de

Prédios Escolares;
"Transporte Escolar;
"Construção e Manutenção de Qua-

dras Poliesportivas Cobertas.

02.291 - Fundação Parnamirim de
Cultura

"Manutenção e Funcionamento da
Fundação - Centro de Convivência Cultu-
ral;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Programa "Parnamirim Criativa";
"Programa "Meninartecidade";
"Programa Memória da Cidade;
"Programa Parnamirim Cidadã;
"Convênios.

02.191 - Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Esporte e Lazer;

"Conservação do Patrimônio Público;
"Projeto de Apoio a Prática Esportiva;
"Projeto de Mobilização e Lazer;
"Projeto Integrando através do

Esporte;
"Reforma e Manutenção de Ginásios;
"Construção de Quadras de Areia;
"Construção de Ginásio Poli Esporti-

vo.

02.201 - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Habitação;

"Conservação do Patrimônio Público;
"Programa de Administração de Re-

cursos Humanos e Materiais;
"Sistema de Garantia de Despesa com

Energia Elétrica, Água e Telecomuni-
cações;

"Central de Sistema de Informatização
e Interligação On-line;

"Habitações de Interesse Social;
Programa "Minha Casa, Minha Vida",

do Governo Federal
"Regularização Fundiária;
"Política Municipal de Habitação de

Interesse Social;
"Plano de Habitação de Interesse

Social;
"Programa de Arrendamento Residen-

cial;

02.202 - Fundo Municipal de Conse-
lhos e Entidades Comunitárias

"Conselho Municipal de Pessoas
Portadoras de Deficiência - COMDEFI;

"Conselho Municipal do Idoso - CO-
MID;

"Conselho Municipal da Mulher -
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CMM;
"Conselho Tutelar da Criança e do

Adolescente - CTCA;
"Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente - COMDICA;
"Conselho Municipal da Assistência

Social - CMAS;
"Conselho Municipal do Trabalho -

COMUT;
"Fundo Municipal do Deficiente -

FUMDEFI;
"Fundo Municipal dos Direitos da

Mulher - FMDM;
"Fundo Municipal dos Direitos do

Idoso - FMDI;
"Fundo Municipal dos Direitos da

Infância, Criança e Adolescente - FIA.

02.203 - Fundo Municipal de Assis-
tência Social - FUMAS

"Manutenção e Funcionamento do
Fundo Municipal de Assistência Social -
FUMAS;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Programa de Atendimento a Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais -
PPD;

"Programa Erradicação do Trabalho
Infantil - PETI - Serviço Sócio-Educativo;

"Programa de Atendimento a Pessoas
e Famílias com Direitos Violados;

"Ações Sócio-Educativas à Família -
ASEF;

"Programa Pró-Jovem Adolescente;
"Programas Sócio-educativos e

Assistenciais com Crianças, Jovens e
Adolescentes de 06 a 24 anos de idade;

"Programa de Desenvolvimento de
Projetos, Programas e Ações de Combate
a Pobreza, Miséria e Exclusão Social;

"Programa de Atendimento a Pessoas/
famílias em situação de risco pessoal e so-
cial;

"Apoio Técnico Operacional a Entida-
des Comunitárias;

"Programa de Atendimento Familiar
- CRAS/PAIF;

"Programa de Atendimento a Crianças
e Idosos em Instituições de Longa Perma-
nência - ILP;

"Apoio Administrativo/ Operacional
a Grupos Minoritários;

" Cadastro Único/Bolsa Família
- IGD - Índice de Gestão Descentralizada;

"Centro de Referência Especial da
Assistência Social - CREAS - Jovens com
Medidas de Proteção Social;

"Programa de Atendimento a Pessoa
Idosa - API - Modalidade Conviver;

"Programa Bolsa Família Municipal -
PBFM;

"Programa de Geração, Trabalho e
Renda;

"Programa Plantão Social;

"Programa Cidadania nos Bairros;
"Programa Albergue Noturno;
"Programa Emissão de Documentos;
"Programa Meninos, Meninas de Rua;
"Programa Hospedeiros de Praças,

Canteiros e Jardins;
"Programa Casa de Passagem;
"Programa Abrigo de Curta e Média

Permanência;
"Central da Cidadania - Casa dos

Conselhos de Direito;
"Centro Dia - Pessoas/População

Itinerante;
"Programa Distribuição Cesta Básica;
"Centro de Artesanato Municipal;
"Atendimento Pessoa Idosa - API -

Modalidade Azilar;
"Ação para o Idoso - Sistema Integra-

lizado;
"Plano de Ação de Assistência Social

- PAAS.

02.142 - Fundo da Infância e do Ado-
lescente - FIA

"Programa de Capacitação de Conse-
lheiros;

"Preservação do Patrimônio Público;
"Sensibilização e Divulgação do ECA

- Estatuto da Criança e do Adolescente;
"Atendimento a Criança e Adolescente

Vítima Exploração Sexual e Drogas;
"Prevenção às Violações dos Direitos

Fundamentais Infanto - Juvenil;
"Programas de Inclusão Social a

Crianças e Adolescentes;
"Apoio a Atividade Profissional para

Adolescentes;
"Campanhas Educativas de Enfrenta-

mento Abono Familiar;
"Programas de Apoio Medidas Sócio-

Educativas em Meio-Aberto;
"Oficinas Artísticas, Esportivas,

Culturais e Lúdicas;
"Programa Apoio Sócio-familiar.

2º EIXO: DESENVOLVIMENTO
URBANO, ECONOMIA SUSTENTÁ-
VEL E QUALIDADE AMBIENTAL

2.271 - Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Serviços Urbanos;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Serv. de Energ. Elétrica, Água e Tele-
comunicação;

"Ampliação e Manutenção da Rede de
Iluminação Pública;

"Programa Iluminação Festiva;
"Efic. Energet. da Ilumin. Vias e pré-

dios Públicos;
"Reforma e Ampliação dos Cemitérios

Públicos;
"Reparo e Manutenção de Bocas de

Lobo;

"Nossa Feira;
"Reforma e Ampliação do Mercado

Municipal;
"Implantação de Viveiros e Mudas;
"Reforma, Construção e Manutenção

de Praças e Jardins;
"Arborização da Cidade;
"Manut. de Lagoas de Capt. Infiltra-

ção;
"Urbanização de Canteiros, Parques e

Ruas;
"Perfuração e Aparelhamento de Po-

ços;
"Regularização de Vias Públicas;
"Man. e Implementação de Serv. nas

Coord. Regionais;
"Capacitação de Pessoal e Planeja-

mento;
"Limpeza de Fossas e Sumidouros;
"Reestruturação do Centro Comercial;
"Capacitação de Ambulantes.

02.211 - Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Limpeza Urbana;

"Preservação e Conservação do Pa-
trimônio Público;

"Serviço de Limpeza Urbana e Coleta
de Lixo;

"Projeto Cidade Limpa;
"Projeto Coleta Seletiva.

02.221 - Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transporte

"Manutenção e Funcionamento da
Sec. Mun. de trânsito e Transporte;

"Conservação e Preservação do Pa-
trimônio Público;

"Implantação do Sistema de Sinali-
zação de Trânsito;

"Municipalização do Trânsito do Mu-
nicípio;

"Projetos de Engenharia de Transpor-
tes;

"Implantação de Abrigos de Pas-
sageiros;

"Campanhas Educativas de Trânsito;
"Implantação de Ciclovias;
"Reaparelhamento da Secretaria;
"Manutenção do Sistema de Sinaliza-

ções Verticais/Horizontais;
"Treinamento e Capacitação Técnico-

Profissional;
"Operacionalização do Sistema de

Transporte de Passageiros;
"Aquisição de Equipamentos Opera-

cionais;
"Recuperação e Manutenção do Sis-

tema Viário;
"Aquisição do Sistema de Implantação

de Infrações de Transporte e Trânsito.

02.231 - Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Turismo e Desenvolvimento
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Econômico
"Manutenção e Funcionamento da

Sec. Mun. Planejamento, Tur. e Des. Eco-
nômico;

"Conservação e Preservação do Pa-
trimônio Público;

"Ampliando Oportunidades;
"Plano Integrado de Ações Munici-

pais;
"Consórcios para o Desenvolvimento

da Região Metropolitana;
"Programa Parnamirim Atração e

Seleção de Investimentos;
"Programa Fortalecimento de Ativida-

des Econômicas;
"Programa Aprendendo a Empreen-

der;
"Programa Parnamirim como Destino

Turístico;
"Programa Eventos e Festividades;
Projeto Baile de Máscara;
Projeto Feira de Negócios;
Promoção de congressos, encontros

e feiras;
Projeto Festa do Cajueiro;
Projeto Verão;
Projeto Reveillon no Litoral;
Projeto Encontro de violeiros;
Projeto Festival gastronômico;
Projeto Carnaval fora de época;
Projeto Comemoração dos festejos ju-

ninos - Festa do Sabugo
Projeto Festa do arrastão;
Projeto São João fora de época;
Projeto Seis e Meia;
"Programa Construções e Edificações

Turístico-Culturais;
"Estruturação do Centro de Cultura

Espacial;
"Programa Turismo Pedagógico;
"Programa de Qualificação Profissio-

nal;
"Programa Turismo Cultural;
"Plano Diretor de Esgotamento Sani-

tário;
"Ação Social de Saneamento - Cidade

Saneada;
"Projeto "Águas Residuais" - Reuso

de Efluentes;
"Política Municipal de Saneamento

Ambiental;
"Criação do Fundo Municipal de Sa-

neamento Básico;
"Implantação de Agência Reguladora

de Saneamento Básico.

02.281 - Secretaria Municipal de
Obras Públicas

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Obras Pública;

"Preservação e Conservação do
Patrimônio Público;

"Programa Viver Melhor;
"Programa Parnamirim Verde;
"Programa de Construção de Prédios

Públicos;
"Programa Esporte e Lazer;
"Obras de Saneamento;
"Projeto Usina de Reciclagem de Re-

síduos;
"Projeto Obra D'arte do Talvegue do

Riacho Vermelho;
"Projeto Construção de uma ponte so-

bre o Rio Pitimbu.

02.241 - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Meio Ambiente e Urba-
nismo;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Controle, Monitoramento e Desocu-
pação das Áreas de Preservação Ambien-
tal;

"Projeto Água Corrente;
"Parnamirim Verde;
"Coleta Seletiva;
"Criação de um Núcleo de Educação

Ambiental;
"Projeto Salas Verdes;
"Criação do Parque Municipal;
"Monitoramento Geoquímico Am-

biental dos Recursos Hídricos Superficiais
do Município;

"Elaboração de Diagnóstico Ambien-
tal do Município de Parnamirim;

"Projeto Parnamirim de Paisagismo;
"Estruturação do Sistema Municipal

de Meio Ambiente - SISMUMA;
"Projeto Linha Verde;
"Projeto Orla;
"Projeto Cidade Limpa e Saudável;
"Semana Municipal do Meio Ambien-

te;
"Projeto Operação Verão - Limpa

Parnamirim;
"Projeto de Mobilidade Urbana;
"Endereço Cidadão;
"Parnamirim Urbanizada;
"Conheça Nossa Cidade;
"Estruturação do Sistema Municipal

de Urbanismo - SISMUR;
"Conheça seu Bairro;
"Parnamirim Centro;
"Projeto Plano Diretor;
"Projeto Parnamirim Legal;
"Programa de Capacitação Profissio-

nal e Educação Continuada.

3º EIXO: DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA
E ATENDIMENTO AO CIDADÃO

02.111 - Gabinete Civil
"Manutenção e Funcionamento do

Gabinete Civil;
"Preservação e Conservação do Patri-

mônio Público;
"Ampliação e Reforma do Centro

Administrativo Municipal;

"Comunicação Social - Informação
Institucional;

"Ações de Apoio a Infra-estrutura de
Segurança Pública.

02.131 - Gabinete do Vice-Prefeito
"Manutenção e Funcionamento do

Gabinete do Vice-Prefeito;
"Preservação e Conservação do

Patrimônio Público.

02.141 - Secretaria Municipal de Fi-
nanças

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Finanças;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Implantação/Aperfeiçoamento de
Sistemas de Controle Orçamentário e
Financeiro;

"Reforma e ampliação das instalações
físicas da Secretaria, com melhorias nos
equipamentos de informática;

"Curso de capacitação e aperfeiçoa-
mento para os servidores;

"Reorganização e modernização do ar-
quivo da Secretaria.

02.151 - Secretaria Municipal de
Administração e dos Recursos Humanos

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Administração e dos Re-
cursos Humanos;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Renovação da Frota Municipal;
"Expansão da Rede de Informática -

CT;
"Reequipar, Modernizar Instalações

da Secretaria;
"Elaborar e Impl. o Plano de Cargos e

Salários;
"Implementar o Sist. de Controle Pa-

trimonial;
"Organizar e Impl. o Arquivo Munici-

pal;
"Modernizar a Sec. Municipal de Ad-

ministração;
"Elaborar e Impl. O Plano de Qual.

Profissional;
"Capacitação e Treinamento dos Ser-

vidores;
"Estruturação do Regime Próprio de

Previdência;
"Manutenção do Setor Previdenciário

(INSS) e PASEP;
"Qualidade de Vida no Trabalho;
"Impl. Centro Cult. Trein. Lazer do

Servidor.

02.161 - Secretaria Municipal de Tri-
butação

"Manutenção e Funcionamento da
Secretaria de Tributação;

"Preservação e Conservação do
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Patrimônio Público;
"Reequipar a Secretaria de Tributação

com Recursos Próprios e de financiamen-
to;

Construção do Posto de Arrecadação
de Nova Parnamirim

Ampliação e Reforma da Secretaria
"Recadastramento Imobiliário;
Geoprocessamento
"Programa de Qualificação e Requa-

lificação do Servidor.

02.251 - Procuradoria Geral do Muni-
cípio

"Manutenção e Funcionamento da
Procuradoria Geral;

"Preservação e Conservação do Patri-
mônio Público;

"Reequipar e Modernizar as Instala-
ções;

"Competência Jurídica;
"Inscrição de Precatórios.

02.261 - Controladoria Geral do Mu-
nicípio

"Manutenção e Funcionamento da
Controladoria Geral do Município;

"Reequipar e Modernizar as Instala-
ções;

"Sistema Integrado de Controle In-
terno do Poder Executivo;

"Cursos, Treinamentos e Capacitação
do Servidor Público;

"Preservação e Conservação do Pa-
trimônio Público.

ANEXO II - ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA POR UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA

1 - PODER LEGISLATIVO
01.011 - Câmara Municipal

2 - PODER EXECUTIVO
02.111 - Gabinete Civil
02.131 - Gabinete do Vice-Prefeito
02.141 - Secretaria Municipal de Fi-

nanças
02.142 - Fundo da Infância e do Ado-

lescente - FIA
02.151 - Secretaria Municipal de Ad-

ministração e dos Recursos Humanos
02.161 - Secretaria Municipal de Tri-

butação
02.171 - Secretaria Municipal de Saú-

de
02.172 - Fundo Municipal de Saúde
02.181 - Secretaria Municipal de Edu-

cação e Cultura
02.191 - Secretaria Municipal de Es-

porte e Lazer
02.201 - Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Social e Habitação
02.202 - Fundo Municipal de Con-

selhos e Entidades Comunitárias
02.203 - Fundo Municipal de Assistên-

cia Social - FUMAS
02.211 - Secretaria Municipal de

Limpeza Urbana
02.221 - Secretaria Municipal de Trân-

sito e Transporte
02.231 - Secretaria Municipal de Pla-

nejamento, Turismo e Desenvolvimento
Econômico

02.241 - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo

02.251 - Procuradoria Geral do Muni-
cípio

02.261 - Controladoria Geral do Mu-
nicípio

02.271 - Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos

02.281 - Secretaria Municipal de
Obras Públicas

02.291 - Fundação Parnamirim de
Cultura

acesse o site: parnamirim. rn. gov.br  e fique por 
dentro das ações realizadas no município
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 034/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / BRASECO S/A- OBJETO:
Prestação de serviços público de tratamen-
to e destinação final dos resíduos domi-
ciliares e industriais de classe II e III, des-
tinados ao aterro sanitário, localizado no
município de Ceará-Mirim(RN), às mar-
gens da BR-406, Km 159, Maçaranduba.
- VALOR: R$ 41,25 (Quarenta e um mil
e vinte e cinco centavos) por tonelada.
PRAZO: 12 (doze) meses. - RECURSOS:
PRÓPRIOS (IPTU/ICMS/FPM) - ELE-
MENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - PJ. - FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput,
da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores.  Parnamirim/RN, 01 de junho de
2009. 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / LIDUÍNAMARIA
DANTAS PESSOA - ME.- OBJETO:
Prestação de serviços de conferência e
retificação das GFIP's dos últimos 130 me-
ses a atualizar as informações junto a
Previdência Social dos servidores do
Município de Parnamirim.  VALOR TO-
TAL: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil). VI-
GÊNCIA: 120 (Cento e Vinte) dias. RE-
CURSOS: Recursos são Próprios (ICMS/
IPTU/FPM). - ELEMENTO DE DESPE-
SAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Ter-
ceiros-PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Convite nº 025/2009 e Lei Nº 8.
666/93 e suas alterações posteriores.  Par-
namirim/RN, 26 de março de 2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº.
158/2009 - CONTRATANTES: MUNI-
CÍPIO DE PARNAMIRIM / RICARDO
LUIS ALVES ME - OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada no forneci-
mento de gêneros alimentícios, para aten-
der a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, VALOR TOTAL: R$ 92.

399, 04 (Noventa e dois mil trezentos e
noventa e nove reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2009.
RECURSOS: Recursos: PRÓPRIOS(IP-
TU/ICMS/FPM). - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - PJ. - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 008/2009
e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Parnamirim/RN, 02 de julho de
2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO VIII TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO Nº 064/2005. CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / SOL LAVANDERIA HOS-
PITALAR LTDA. - OBJETO: Prorroga-
ção da vigência do contrato de prestação
de serviços de lavagem e engomagem de
rouparia hospitalar das Unidades de Saúde
do Município de Parnamirim/RN, por
mais 06 (seis) meses, de 01 de julho de
2009 a 31 de dezembro de 2009 - RECUR-
SOS: Fundo Municipal de Saúde - FMS.
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros (PJ).  - FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Inexig.  nº 004/
2005 e Art. 57, inciso II, da Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/
RN, 29 de junho de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO Contrato nº 033/2009. CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM / DEULINDAPIRES MAIA- OB-
JETO: Prorrogação do contrato de locação
do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas,
nº 346-A, Monte Castelo, em Parnamirim-
RN, onde funciona o Cadúnico/Bolsa famí-
lia, por um período de 90 (noventa) dias, a
partir de 01 de abril de 2009 no valor de
1.500,00 (Hum mil, quinhentos reais) men-
sal. - RECURSOS: PRÓPRIOS (ICMS/IP-
TU/ FPM). - Elemento de Despesa: 3.3.90
.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Artigo 57, II, da Lei Nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores.  Parnamirim/RN, 30
de março de 2009.

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de

Desenvolvimento Social e Habitação 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/
2009. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / JOCILEIDE DE
MACEDO ALVES SILVA - OBJETO:
Prorrogação do contrato de locação do
imóvel situado na Rua Eugênia Palhares,
nº 194, Vale do Sol, Parnamirim/RN, on-
de funciona o Núcleo do PETI Vale do Sol,
por um período de 06 (seis) meses, de 01
de julho a 31 de dezembro de 2009 no va-
lor de 1.300,00 (Hum mil, trezentos reais)
mensal. - RECURSOS: PRÓPRIOS
(ICMS/IPTU/FPM). - Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 29 de junho de 2009.

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de

Desenvolvimento Social e Habitação 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº
015/2009

PROTOCOLO Nº 114961/2009
CONVENENTES: Prefeitura Munici-

pal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS
e o Centro de Assistência Social Pastor
Eugênio Martins Pires - CASEMP.

OBJETO: Repasse de recurso finan-
ceiro da Prefeitura Municipal de Parna-
mirim, para auxiliar na manutenção de o-
bras assistenciais prioritariamente as pes-
soas necessitadas, bem como promover
o bem estar individual, ou da família, que
compreendem: assistência médica, assis-
tência jurídica, alimentar, cursos profis-
sionalizantes como informática, corte e
costura, cabeleireiro, serigrafia, e assis-
tência junto a crianças na pré-escola e ado-
lescentes. 

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais).

VIGÊNCIA: julho/2009 a junho/
2010.

BASE LEGAL: Instrução Normativa
STN/MF nº. 01, de 15.01.1997, artigo 73,
XXXV da Lei Orgânica Municipal, arti-
go 116 da Lei n. 8.666/93 e Lei nº.
8.742/1993.

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Do-
tação Orçamentária: Código 02.203 -
Fundo Municipal de Assistência Social;
Função: 08 - Assistência Social; Sub-
função: 244 - Assistência Comunitária;
Atividade: 2078 - Entidades Comunitá-
rias; Elemento: 33.50.41 - Contribuições;

EXTRATOS
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Fonte de Recursos: 100 - Recursos Pró-
prios.

LOCAL E DATA: Parnamirim, 13 de
julho de 2009.

ASSINATURAS: Maurício Marques
dos Santos - Prefeito; Marta Lopes Fer-
reira - Secretária Municipal de Assistência
Social - SEMAS; Maria do Carmo de
Santana - Representante do Centro de
Assistência Social Pastor Eugênio Martins
Pires.

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, torna
público o resultado final da licitação
001/2009, na modalidade Concorrência
Pública, realizada em 05/05/2009, às 09
horas, na sede da Secretaria de Adminis-
tração e dos Recursos Humanos, que teve
como vencedoras, do LOTE I a empresa
RAF COMUNICAÇÃO & MARKE-
TING LTDA; e do LOTE II a empresa
ART&C COMUNICAÇÃO INTEGRA-
DALTDA. Prazo recursal na forma da Lei.

Parnamirim, 23 de julho de 2009.

A Comissão

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO Nº 003/2009 - CON-
CORRÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIM-
PEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM-RN.

A V I S O

AComissão Permanente de Licitação
- SEARH, no uso de suas atribuições, tor-
na público o resultado do julgamento da
proposta, licitação nº 003/2009 - Con-
corrência, realizada no dia 30.06.2009, às
09 horas, na sede da Secretaria Municipal
de Administração e dos Recursos Huma-
nos, que teve como vencedora a empresa
LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA.
Prazo recursal na forma da Lei.

Parnamirim/RN, 24 de julho de 2009.

A Comissão

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 014/
2009

PROTOCOLO Nº 114410/2009
CONVENENTES: Prefeitura Munici-

pal de Parnamirim, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS
e o Centro de Integração Social Dom
Nivaldo Monte - CISDNM.

OBJETO: Repasse de recursos finan-
ceiros da Prefeitura Municipal de Parna-
mirim, para a realização do Projeto
CONSTUINDO CIDADÃO cuja finali-
dade é retirar o adolescente da ociosida-
de e da periculosidade, no horário con-
trário ao horário escolar, ministrando ati-
vidades nas áreas educativa, social, espor-
tiva, cultural e de lazer, atendendo a um
grupo de 40 adolescentes, na faixa etária
dos 12 aos 16 anos de idade, contemplan-
do 40 famílias carentes e oriundas da co-
munidade de Parnamirim.

VALOR TOTAL: R$ 139.906,00
(cento e trinta e nove mil, novecentos e
seis reais e sessenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: julho/2009 a abril/2010.
BASE LEGAL: Instrução Normativa

STN/MF nº. 01, de 15.01.1997, artigo 73,
XXXV da Lei Orgânica Municipal, arti-
go 116 da Lei n. 8.666/93 e Lei nº. 8.742/
1993.

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: Do-
tação Orçamentária: Código 02.203 -
Fundo Municipal de Assistência Social:
Função: 08 - Assistência Social; Subfun-
ção: 244 - Assistência Comunitária; Ati-
vidade: 2078 - Entidades Comunitárias;
Elemento: 33.50.41 - Contribuições; Fon-
te de Recursos: 100 - Recursos Próprios,
no valor de R$ 139.906,64 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e seis reais e ses-
senta e quatro centavos).

LOCAL E DATA: Parnamirim, 08 de
julho de 2009.

ASSINATURAS: Maurício Marques
dos Santos - Prefeito; Marta Lopes Ferrei-
ra - Secretária da SEMAS; Pe. Valdir Cân-
dido de Morais - Representante do Centro
de Integração Social Dom Nivaldo Monte.

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
URBANO
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

SEC. 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



TELEFONES

AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO EE RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS  - FONE: 3644-8131

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO SSOOCCIIAALL  - FONE: 3644-8254

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EE CCUULLTTUURRAA -  FONE: 3644-8279

EESSPPOORRTTEE EE LLAAZZEERR  - FONE: 3644-8261

FFIINNAANNÇÇAASS  - FONE: 3644-8434

FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO PPAARRNNAAMMIIRRIIMM - FONE: 3644-8336

LLIIMMPPEEZZ AA UURRBBAANNAA - FONE: 3644-8454

CCHHEEFFEE DDOO GGAABBIINNAATTEE CCIIVVIILL - FONE: 3644-8113

MMEEIIOO AAMMBBIIEENNTTEE EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO UURRBBAANNOO - FONE: 3644-8244

OOBBRRAASS PPÚÚBBLLIICCAASS - FONE: 3644-8151

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO EE DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO EECCOONNÔÔMMIICCOO - FONE: 3644-8233

SSAAÚÚDDEE - FONE: 3644-8500

SSEERRVVIIÇÇOOSS UURRBBAANNOOSS  - FONE: 3644-8158

TTRRÂÂNNSSIITTOO EE TTRRAANNSSPPOORRTTEESS - FONE: 3644-8169

TTRRIIBBUUTTAAÇÇÃÃOO - FONE: 3644-8329

SSEEMMUUTT - FONE: 3644-8442

PPRROOCCUURRAADDOORRIIAA GGEERRAALL  - FONE: 3644-8114

CCOONNTTRROOLLAADDOORRIIAA - FONE: 3644-8110

CCOOOORRDD.. DDOO CCTT - FONE: 3644-8101

AASSSSEESSSSOORRIIAA DDEE CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO - FONE: 3644-8105

AASSSSEESSSSOORRIIAA CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIAA - FONE: 3645-1656


