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LEI Nº. 1.463, 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2009.

Reconhece de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO POTIGUAR
INTEGRADADE EQUOTERAPIA- APOIE e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-

no a seguinte Lei:

Art.1º - Fica considerada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
POTIGUAR INTEGRADA DE EQUOTERAPIA - APOIE, com
sede na Rua Francisco Gomes, nº2152, Bairro Parque do Jiqui,
neste Município.

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Parnamirim, 23 de outubro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

LEI Nº. 1.464, 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2009.

Reconhece de Utilidade Pública o "Instituto de Assistência Social
e Educação - AMAR".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art.1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Instituto de
Assistência Social e Educação - AMAR, inscrito no CNPJ sob o nº
10.844.922/0001-39, localizado à Rua Geraldo Matias, nº 03 -
Parque do Jiqui - Nova Parnamirim, Município de Parnamirim,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim, 23 de outubro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

DECRETO Nº. 5.550 
DE 16 DE OUTUBRO DE 2009.

Regulamenta a Lei Municipal nº. 1.460 de 15 de outubro de
2009, que alterou a Lei nº. 1.207, de 26 de dezembro de 2003, dan-
do nova redação a seus dispositivos e agregando novas providen-
ciais.

O PREFEITO MUNICIPALDE PARNAMIRIM, no uso das
suas atribuições legais que lhe confere o art. 74, inciso XII, da Lei
Orgânica do Município, e:

Considerando a necessidade de implantação de melhorias no
processo da fiscalização urbanística e do Meio Ambiente do
Município de Parnamirim;

Considerando a necessidade operacional de integração das ações
ligadas à fiscalização urbanística e do Meio Ambiente do Município
de Parnamirim;

Considerando que a efetivação da melhoria operacional do
processo de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e do Desenvolvimento Urbano - SEMUR proporcionará um ganho
nas ações de responsabilidade do município ligadas ao uso de equi-
pamentos coletivos, em detrimento de interesses particulares; e

Considerando que a necessidade de o município melhorar seus
mecanismos no combate a invasões de áreas públicas e à depreda-
ção ao meio ambiente possa, também, pelo incentivo à produtivi-
dade dos agentes operacionais envolvidos no processo.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A concessão da Gratificação de Produtividade - GP pa-
ra o corpo de fiscais lotados na Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Urbano - SEMUR, formado pe-
los servidores públicos do quadro geral de pessoal do município
ou ocupantes de cargo em comissão, instituída pela Lei nº. 1.460
de 15 de outubro de 2009, reger-se-á pelo disposto neste Decreto.

CAPITULO II
DA CONCESSÃO DA GP

Art. 2º.  A GP é uma vantagem pecuniária mensal a ser conce-
dida aos fiscais lotados na SEMUR, servidores públicos do quadro
geral de pessoal do município ou ocupantes de cargo de provimen-
to em comissão, que desempenham as atividades de fiscalização
descritas no anexo I deste instrumento, voltadas ao controle urba-
nístico e ao meio ambiente, designados pela autoridade competen-
te, nos termos da Lei nº. 1.460/2009 e de acordo com este regula-

DECRETOS E LEIS
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mento específico.

Art. 3º. O valor máximo mensal da GP a que cada fiscal faz jus,
no exercício de suas funções, é calculado com base:

a) na totalidade de pontos das unidades de produtividade obti-
da por cada fiscal, fixado no máximo em 120 pontos; e

b) no total de pontos relativos aos aspectos qualitativo de cada
fiscal que faz jus à gratificação, fixado no máximo em 30 pontos,
em função dos parâmetros individuais referentes a sua capacidade
técnica, espírito de equipe e cooperação, criatividade e iniciativa
própria e ao cumprimento às normas técnicas e de conduta moral.

Art. 4º. Fica vedada a concessão da GP aos fiscais lotados na
SEMUR, que estiver afastado de suas funções, à exceção dos ca-
sos previstos no artigo 5º.

Art. 5º. Considera-se como efetivo exercício, para efeito de
percepção da GP o afastamento do fiscal em função de:

I - Férias;
II - Convocação especial prevista em lei;
II - Licença para tratamento de saúde do funcionário;
IV - Licença a gestante, a adotante e paternidade;
V - Licença a prêmio;
VI - Acidente em serviço;
VII - Falecimento de ascendente, descendente, cônjuge ou com-

panheiro (a), enteado, menor sob guarda ou tutela de irmão.
VIII - Missão oficial;
IX - Licença por motivo de doença do cônjuge, ascendente ou

descendente.

§1 - No mês em que ocorrer o afastamento previsto neste arti-
go será atribuído, para efeito de cálculo da GP, uma pontuação pa-
ra os fiscais, de acordo com os seguintes critérios:

a) quando o afastamento for integral, superior a 30 dias, o nú-
mero de pontos para efeito de cálculo (L) será igual a média arit-
mética da pontuação já obtida pelo respectivo fiscal no exercício
de suas funções no período dos últimos doze (12) meses ou os úl-
timos meses inferiores aos 12 meses.

b) quando o afastamento for parcial, superior a quinze dias, o
número de pontos será calculado pela seguinte equação:

P = (L x D)/30

Onde:
P- Número de pontos a serem atribuídos ao fiscal definido nes-

ta Lei, pelo dias úteis de afastamento, não podendo o seu valor ser
superior ao valor "L";

L - Limite máximo dos pontos permitidos no artigo 3º desta
Lei;

D - Número de dias de afastamento.
c) quando o afastamento for parcial, porém inferior a quinze

dias, a gratificação será obtida através da pontuação normal obtida
pelo fiscal no mês de apuração.

CAPÍTULO III
DO CÁLCULO DA GP

Art. 6º. O valor individual mensal GP para os fiscais de que tra-
ta este instrumento será determinado com base nos critérios esta-
belecidos na Lei Municipal nº. 1.460, de 15 de outubro de 2009, e
suas posteriores alterações, e pela aplicação da seguinte fórmula:

GP =Ugp(N1 + N2)
Com N1 < 120 pontos e N2 < 30 pontos

Onde:

Ugp = 0,01VR

Sendo:
GP- valor individual mensal da gratificação e produtividade pa-

ra os fiscais lotados na SEMUR;
Ugp - Unidade de Gratificação de Produtividade equivalente a

um por cento (1%) da remuneração dos fiscais lotados na SEMUR;
VR - Valor da Remuneração mensal a que cada fiscal lotado na

SEMUR faz jus;
N1 - Número total de pontos de unidades de produtividade a que

cada fiscal faz jus, fixado no máximo a 120 pontos, em relação às
tarefas e as atividades relacionadas no anexo I a este Decreto, ob-
tida de acordo com soma das atividades desenvolvidas por cada
fiscal em um mês;

N2 - Apuração total do número de pontos a que cada fiscal faz
jus, fixado no máximo a 30 pontos, em relação aos critérios quali-
tativos especificados no parágrafo 2º deste artigo, obtida nos ter-
mos deste Decreto.

§1º - Agratificação pecuniária (GP) a que o fiscal fará jus, men-
salmente, poderá corresponder a valores inferiores ao estipulado no
"caput" deste artigo, fixados proporcionalmente à aferição da ava-
liação dos parâmetros e critérios especificados na Lei e neste ins-
trumento.

§2º - Os critérios necessários à avaliação do número total de pon-
tos (N1) para a obtenção do cálculo da GP é dado pela soma dos
produtos entre o valor de cada tarefa estabelecida e o número de ta-
refas efetuadas pelo fiscal, de acordo com o que estabelece o ane-
xo I a este regulamento e a seguinte expressão: 

n
N1  = VT x NT

1

Sendo:
VT - Valor (peso) atribuído a cada tarefa executada pelo fiscal,

constante no anexo I a este instrumento;
NT - Quantidade de tarefas de uma mesma atividade executa-

da pelo fiscal durante o mês de apuração relativa a uma dada ativi-
dade, dentre as constantes no anexo I a este Decreto;

n - Número de atividades executadas pelo fiscal durante o mês
de apuração;

§3º - Os critérios necessários à avaliação do número total de pon-
tos (N2) para a obtenção do calculo da GPé dado pela soma dos pa-
râmetros parciais referentes à capacidade técnica, ao espírito de
equipe e cooperação, à criatividade e iniciativa própria e ao cum-
primento às normas técnicas e de conduta por parte de cada fiscal
no exercício de suas funções, de acordo com o que estabelece o
anexo a este regulamento e a seguinte expressão: 

4
N2  = N2 ( j )

J=1

Sendo:
N2 - O total do numero de pontos a que cada fiscal faz jus, fixa-

do no Maximo em 30 pontos, em relação aos critérios qualitativos
especificados no anexo a este instrumento;

N2 (j) - Índice referente à realização de cada uma das ativida-
des desenvolvidas pelos fiscais previstos na Lei 1.460/2009, poden-
do assumir o valor de qualquer um dos cinco índices a seguir:
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N2(1) - Índice referente à Capacidade Técnica dos fiscais no
exercício de suas funções, resultantes da soma das ações que com-
põem esse indicador, obtido da tabela do anexo a este Decreto;

N2(2) - Índice referente ao Espírito de Equipe e Cooperação dos
fiscais no exercício de suas funções, resultantes da soma das ações
que compõem esse indicador, obtido da tabela do anexo a este
Decreto;

N2(3) - Índice relativo à Criatividade e Iniciativa Própria
(Proatividade) dos fiscais no exercício de suas funções, mensura-
da com base na soma das ações que compõem esse indicador, ob-
tido da tabela do anexo a este Decreto;

N2(4) - Índice relativo ao cumprimento às normas de Conduta
e Técnicas da Secretaria, medido com base na soma das atividades
que formam esse índice, de acordo com a tabela do referido do
anexo a este instrumento.

§3º - A contagem dos pontos será feita por tarefas e atividades
efetivamente executadas, mesmo que num procedimento fiscal se-
jam cumpridas duas ou mais tarefas e atividades previstas na Lei
nº 1.460/2009 e neste decreto.

§4º - Quando o fiscal de que trata este artigo for servidor ocu-
pante de cargo de provimento em comissão, o valor da remunera-
ção para efeito de cálculo da gratificação de produtividade (GP)
será igual ao salário base do fiscal do quadro geral do município.

Art. 7º. Os pontos individuais auferidos pelos fiscais de que
trata este Decreto relativos às unidades de produtividade (N1) que
ultrapassarem no mês o limite máximo permitido, serão levedos à
credito para aprovação no mês seguinte, não podendo o crédito com-
putado exceder a 20 (vinte pontos por mês).

Art. 8º. O servidor do quadro de pessoal da prefeitura, ou ocu-
pante de cargo de provimento em comissão, designado para a che-
fia imediata da equipe de fiscalização, pelo Secretário Municipal
do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano, fará jus à grati-
ficação de produtividade (GP), mensal, calculada com base de
85% (oitenta e cinco por cento) da média aritmética da produtivi-
dade mensal obtida da equipe de fiscais no mês de apuração, cal-
culada através da seguinte expressão:

ns
GP (Chefe de Fiscalização) = 0,85    GP (i)

v=1
ns

Onde:

GP(Fiscalização)  =  Valor da GP do servidor responsável pela
fiscalização;

GP(i)  =  Valor individual da GP do fiscal lotado na SEMUR;
ns = numero de fiscal de obras que fazem jus a GP lotados na

SEMUR.

CAPITULO IV
DAAPURAÇÃO E DAOPERACIONALIZAÇÃO DAGRA-

TIFICAÇÃO

Art. 9º. ASEMUR procederá, mensalmente, o cômputo dos pon-
tos obtidos por cada fiscal no exercício de suas funções, remetendo-
os, para efetivação do pagamento no mês seguinte, os respectivos
mapas e formulários de apuração à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, com os dados apurados e os
respectivos valores de pagamento, por fiscal, calculados rigorosa-
mente de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei n°

1.460/2009 e neste regulamento.

§1º - Para efetivação do pagamento mensal da GP aos fiscais
que fazem jus, os mapas e formulários de apuração de que trata o
"caput" deste artigo, devidamente apurados e vistoriados pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento,
deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Recursos
Humanos até o oitavo dia do mês subseqüente ao da apuração da
gratificação.

Art. 10. A GP não se incorpora aos vencimentos dos fiscais es-
tabelecidos neste instrumento, lotados na SEMUR, ou qualquer ou-
tro órgão da Administração Municipal.

Art. 11. Não incidirão sobre a GP vantagens de qualquer natu-
reza, bem como descontos de natureza previdenciária previstos
em lei.

Art. 12. O total de fiscais de obras e meio ambiente compatível
para as necessidades da SEMUR será de acordo com a demanda
exigida pela fiscalização e conveniência do Poder Executivo.

§1º - A atividade de fiscalização somente deverá ser exercida
por servidor ocupante de cargo de provimento em comissão quan-
do não houver, no âmbito da SEMUR, disponibilidade de fiscais in-
tegrantes do quadro geral de pessoal para atender a demanda defi-
nida no "caput" deste artigo.

§2º - Os valores máximos da pontuação referentes à gratifica-
ção de produtividade de que trata este instrumento, bem como a
demanda de fiscais da SEMUR definida no "caput" deste artigo, so-
mente serão ajustadas quando da efetiva necessidade de reavalia-
ção do processo de crescimento urbanístico e imobiliário do muni-
cípio, através de avaliação estatística efetuada pelo Secretario do
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e submetido ao Chefe
do Poder Executivo.

Art. 13. Nas situações alheias ao controle da Gerência da equi-
pe de Fiscalização que venha a prejudicar o cumprimento da apu-
ração da pontuação necessária ao calculo da GP, não deverá haver
o comprometimento da apuração e do pagamento da GP, devendo
a SEMUR avaliar o caso e definir, juntamente com a Secretaria
Municipal de Administração e dos Recursos Humanos, a forma de
adequação do sistema de apuração da GP à existência do proble-
ma.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Parnamirim/RN, 16 de outubro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

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

realizadas no município
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ITEM

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

TOTAIS
PONTOS

QT TAREFA P/ 
ATIVIDADE POR

MÊS

VALOR DO 
PONTO (PESO)

P/ TAREFA

0,25
0,50
0,25
0,25

0,50

0,25

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

0,75

0,50

0,50

0,50
0,25

0,50

0,25
0,50

0,50

0,50
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75
1,00
0,25
0,75
0,75

TAREFAS E/OU ATIVIDADES DESEMPENHADAPOR FISCAL

Efetuar vistoria relativa a expedição de Certidão de Desmembramento.
Efetuar vistoria relativa a expedição de Certidão de características.
Efetuar vistoria relativa a expedição de "HABITE-SE".
Fiscalizar e orientar tecnicamente a execução de obras e edificações no mu-
nicípio, assegurando o cumprimento das normas técnicas e de segurança,
visando a expedição de alvará de construção ou de funcionamento.
Emitir autos de infração, de embargo, notificação e/ou interdição sobres obras
e edificações construídas em desacordo com a legislação municipal.
Atender a contribuintes notificados nos assuntos que envolvem atividades
relacionadas ao uso e ocupação do solo;
Realizar a fiscalização e a localização de processos de construção e locação de
imóveis e/ou entregar intimações;
Fiscalizar as posturas e as medidas relacionadas ao funcionamento dos estab-
elecimentos comerciais, industrias, de prestação de serviços, e à poluição do
meio ambiente
Exercer, fiscalizar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades refletivas
ao cumprimento do Plano Diretor, nas normas de parcelamento, uso e ocu-
pação do solo e do Código de Posturas Municipais;
Efetuar fiscalização com o objetivo de exercer o Poder de Polícia do
Município e fazer cumprir as normas na área de controle ambiental ou de
Meio Ambiente, através de rondas e vistorias espontâneas, sistemáticas e di-
rigidas;
Fiscalizar a implementação de parcelamento do solo em área com cobertura
vegetal;
Fiscalizar realização de shows, comícios ou eventos similares em praças
públicas, parques florestais e outros logradouros públicos ou particulares;
Fiscalizar a disposição de resíduos sólidos, movimento de terra, aterro, de-
saterro e similares;
Fiscalizar a proteção, conservação e melhoria das reservas biológicas e
reprimir as fontes poluidoras em geral, especialmente as poluições atmosféric-
as, sonoras, visuais, hídricas e do solo;
Fiscalizar obras e construção civil, relativamente ás questões ambientais;
Fiscalizar e controlar a afixação de cabos, fios, placas, anúncios ou similares
na arborização públicas;
Emitir e lavrar auto de  fiscalização, auto de infração, notificação, auto de
apreensão, termo de suspensão de atividades e qualquer outro documento de
natureza convocatória; 
Efetuar diligência para verificação de atendimento a notificação e autos;
Efetuar diligências para execução de atividades fiscais na área de Meio
Ambiente;
Atuar os infratores das normas de proteção, conservação, e melhoria do Meio
Ambiente;
Participar de programa de proteção ambiental;
Fiscalização especial ou dedicação exclusiva por determinação da chefia, por
atendimento;
Fiscalização noturna, (exceto shows) com a devida convocação pela chefia;
Fiscalização em feriados ou finais de semana quando a necessidade do serviço
exigir e com a devida convocação da chefia;
Fiscalização de shows e outros eventos realizados em período noturno;
Participação em operações de interdição;
Participação em operações de combate a ocupação irregulares;
Dirigir o veículo da fiscalização no exercício da função de fiscal;
Efetuar interdição;
Ficar de plantão em finais de semana e/ou feriados;

TOTALDE PONTOS OBTIDOS PELO FISCAL

ANEXO I
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ANEXO II

CÁLCULO DO NÚMERO DE PONTOS - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO FISCAL - N2.

4
Avaliação Quantitativa ( N2  =  N2  ( J )  )

J=1
Discrição das Ações Status Valor Máximo

Capacidade Técnica

Espírito de Equipe  e
Cooperação.

Criatividade e
Iniciativa Própria

(Proatividade)

Cumprimento às 
normas de conduta e
técnicas de Secretaria

Cumprimento às 
normas de conduta e
técnicas de Secretaria

3
N2(1)  =  N2 ( 1 ) k

J=1

4
N2(2)  =  N2 (2 ) k

J=1

3
N2(3)  =  N2 (3 ) k

J=1

4
N2(4)  =  N2 (4 ) k

J=1

Elaboração de relatórios 
técnicos das inspeções 

realizadas?
Capacidade de interpretação

de plantas arquitetônicas 
simples (planta baixa).
Avaliação de desenho 

técnico?

Relacionamento interpessoal
e Ética Profissional? 

Efetuou operações noturnas?

Iniciativa própria no 
trabalho?

Liderança operacional?

Números de faltas inferior a
04 dias durante ao mês?

Tem responsabilidade com o
veículo de trabalho (viatura

da fiscalização)?

Cumprem os prazos 
pré-estabelecidos?

Dinamismo, disposição 
e disponibilidade para o 

trabalho?
Zelo e qualidade no trabalho?

SIM

2,5

2,0

1,5

2,0
3,0

2,5
3,0

4,0

3,0

2,5

2,0
2,0

NÃO

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

6,0

5,0

5,5

13,5

O valor Total da Avaliação Qualitativa N2 é dado pela soma dos valores máximos dos parâmetros parciais da avaliação quantitativa (capacidade
técnica, espírito de equipe e cooperação, criatividade, iniciativa própria, cumprimento às normas de conduta e técnicas da Secretaria), traduzido
pela formula da Avaliação Qualitativa:

4
N2(4)  =  N2 (j )

J=1

ANEXO III

EXEMPLO DE CÁLCULO.

EXEMPLO 1 - O funcionário "X" lotado na SEMUR, fiscal do
quadro geral de pessoal do município, teve uma remuneração no
mês de abril de 2008 no valor de R$ 480,00 (estão incluso todas as
suas vantagens: salários família e anuênio). Considerando que du-
rante este mês ele apresentou o seguinte desempenho:

a) 4 (quatro) participação em atividades de combate a ocu-
pação irregular durante o mês de janeiro de 2009;

b) a execução, no mesmo mês, de 132 (cento e trinta e duas) tare-
fas relativas à emissão de auto de infração, de embargo, notifi-

cação e/ou interdição sobre obras e edificações construídas em de-
sacordos com a legislação municipal, o que equivale a execução
de 6  (seis) tarefas por dia durante o mês de janeiro (6 x 22 dias);

c) o referido fiscal não executou atividade noturna, tendo cor-
respondido a todas as outras qualificações previstas no anexo II
deste instrumento, segundo o chefe da fiscalização.

Assim, com base nesses dados obtidos do servidor "X", qual o
valor da sua Gratificação por Produtividade?

Da tabela do Anexo I (relativo a produtividade), tem-se:

I) valor do ponto da tarefa descrita n item "a" = 1. Logo se tem:
4 x 1 = 4 pontos;
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II) valor do ponto da tarefa descrita no item "b" = 0,5. Logo se
tem: 132 x 0,5 = 66 pontos.

O total de pontos relativos à produtividade é, portanto, igual a
70 pontos, ou seja N1 = 70.

Do Anexo II (relativo ao aspecto qualitativo), se tem:

Como o fiscal atendeu todos os requisitos constantes na tabela
do anexo II, a exceção do item "Efetuou operações noturnas?" (se-
gunda linha do item Espírito de Equipe e Cooperação), o total de
pontos será 30 - 3 = 27 pontos, ou seja N2 = 27. O valor da GP é
igual a: GP =Ugp(N1 + N2) onde  GP = 0,01VR (N1 + N2) tal que
GP =0,01 x 480,00 x (70 + 27), onde GP = R$ 465,60.

EXEMPLO 2 - Sendo o fiscal não integrante do quadro geral
de município (ocupante de cardo de provimento em comissão), e o
mesmo rendimento apresentado no exemplo anterior. Qual o val-
or da GP

Nessa situação se tem: VR =R$ 480,00, pois para ocupante de
cargo em provimento de comissão o valor da VR é igual ao salário
base do fiscal do quadro do município.

GP = 0,01 x 480,00 x (70 + 27) onde  GP = R$ 465,60.

EXEMPLO 3 - Considerando que a média da GP dos 10 (dez)
fiscais durante o mês de janeiro de 2009 foi de R$ 465,00, qual o
valor da GP do chefe de fiscalização?

ns
MEDIA =GP (i) onde   MÉDIA = 465,00

v=1
ns

ns
GP (cf) = 0,85 GP (i) GP (cf) =  0,85 X 465,00

v=1
ns

GP (cf) = R$ 395,25

ANEXO IV

ATRIBUIÇÕES DOS FISCAIS LOTADOS NA SEMUR

I. Fiscalizar e orientar tecnicamente a execução de obras de con-
strução civil no município, assegurando o cumprimento das nor-
mas técnicas e de segurança;

II. Emitir, nas situações cabíveis, auto de infração e notifi-
cação sobre obras e edificações construídas em desacordo com a
legislação municipal;

III. Atender a contribuintes notificados nos assuntos que en-
volvem a regularização de obras;

IV. Atesta a localização de obras em processo de construção;
V. Fiscalizar as posturas e as medidas administrativas rela-

cionadas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, in-
dustriais, de prestação de serviços e à poluição do meio ambiente;

VI. Fiscalizar a poluição sonora provocada em bares, clubes,
casas noturnas, igrejas e outras fontes de emissão de ruídos;

VII. Executar, fiscalizar, supervisionar, orientar e coordenar as
atividades relativas ao cumprimento do Plano Diretor, das normas
de parcelamento, uso e ocupação do solo e do código de posturas
municipal;

VIII. Executar, fiscalizar, supervisionar, orientar e coordenar as

atividades relativas ao cumprimento do poder de polícia adminis-
trativa do município;

IX. Contribuir, sob supervisão, para a realização das atividades
técnicas e operacionais nas áreas de atuação da sua entidade de
lotação e registrar informações técnicas e administrativas em re-
latórios e planilhas;

X. Buscar a melhoria contínua de processos para a realização
de trabalhos em equipe e contribuir para a melhoria e o cresci-
mento profissional;

XI. Efetuar fiscalização com o objetivo de exercer o Poder de
Polícia do Município e fazer cumprir as normas vigentes na área
do Meio Ambiente, através de rondas e vistorias espontâneas, sis-
temáticas e dirigidas;

XII. Fiscalizar a implantação de parcelamento do solo com
cobertura vegetal;

XIII. Fiscalizar a realização de shows, comícios, ou eventos
similares em praças públicas, parques florestais e outros logradouros
públicos ou particulares;

XIV. Fiscalizar a disposição de resíduos sólidos, movimento
de terra, aterros e desaterros e similares;

XV. Fiscalizar a proteção, conservação e melhoria das reservas
biológicas e coibir as fontes poluidoras em geral, especialmente as
poluições atmosféricas, sonoras, visuais, hídricas e de solo;

XVI. Fiscalizar obras de construção civil, relativas às questões
ambientais;

XVII. Fiscalizar e controlar a afixação de cabos, fios, placas,
anúncios ou similares em área pública; 

XVIII. Emitir e lavrar auto de fiscalização, auto de infração, no-
tificação, auto de apreensão, termo de suspensão de atividades e
qualquer outro documento de natureza convocatória;

XIX. Realizar vistoria fiscal para levantamento e avaliação so-
bre situações ambientais;

XX. Realizar diligencia para verificação de atendimentos a
notificação e autos;

XXI. Realizar diligencia para execução de atividades fiscais nas
áreas de controle urbanístico e Meio Ambiente;

XXII. Realizar medições de níveis de poluição sonora;
XXIII. Zelar pelo cumprimento das normas de controle ambi-

ental vigente, de maneira educativa, sistemática e permanente,
orientando o município no cumprimento das normas;

XXIV. Participar de programas de educação ambiental;
XXV. Executar outras tarefas correlatas previstas na legislação

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e do Meio Ambiente.

PORTARIA Nº. 0005/2009                                       
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder ao Prefeito Municipal de Parnamirim, MAURÍCIO
MARQUES DOS SANTOS a importância de R$ 1.200,00 (hum
mil e duzentos reais), correspondente a 02 (duas) diárias de viagem,
à Brasília/DF, no período de 03 a 04 de novembro do corrente ano,
para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem, a fim de
resolver assuntos administrativos do Município.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário-Chefe do Gabinete Civil

PORTARIAS
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PORTARIA Nº. 2296/2009 
PARNAMIRIM, 26 DE OUTUBRO DE 2009.

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

RESOLVE:

Conceder à Coordenadora ANELLYVIRGÍNIADE MORAIS
MEDEIROS AZEVEDO FERREIRA o valor de R$ 1.458,00
(hum mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais), correspondente a
03 (três) diárias de viagem, à Salvador/BA, no período de 01 a 03
de novembro do corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes
da referida viagem, a fim de Participar do XVI CONGRESSO
NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2297/2009 
PARNAMIRIM, 26 DE OUTUBRO DE 2009.

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

RESOLVE:

Conceder ao Coordenador RANNIER DE LIRA o valor de
R$ 1.458,00 (hum mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais), cor-
respondente a 03 (três) diárias de viagem, à Salvador/BA, no perío-
do de 01 a 03 de novembro do corrente ano, para fazer jus às de-
spesas decorrentes da referida viagem, a fim de Participar do XVI
CONGRESSO NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2298/2009                                      
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar Nº. 030/2009, de 12 de
maio de 2009,

RESOLVE: 

1º. Nomear HELENO FERREIRADASILVApara exercer o
cargo em comissão de Assessor Técnico Nível I, lotado na Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
outubro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2299/2009
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso
de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto do Servidor,
que trata de afastamento de Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

1º Autorizo o afastamento remunerado deJOSÉ MARIAGAR-
CIADE MEDEIROS SILVA, Psicólogo, matrícula nº 3574, lota-
do na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD, para cursar o
Doutorado e a Defesa de Tese em Psicologia Transpessoal, na
California Institute of Integral Studies, situada na Califórnia/SF,
Estados Unidos, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 29/10/2009,
na forma prevista pelo artigo 67, parágrafo 2º, da Lei nº140, de
25/07/69, ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

2º Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2300/2009                        
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 74, inciso XII, da Lei
Orgânica do Município e o Ofício 060/2009 da Câmara Municipal
de Parnamirim /RN,

RESOLVE:

Colocar à disposição da Câmara Municipal de Parnamirim o
Servidor MANOELANTÔNIO DE LIMA,Agente Administrati-
vo, mat. 1206, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Municipali-
dade, com ônus para o órgão cedente, a partir de 29 de outubro de
2009.

Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2301/2009 
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

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

RESOLVE:

Conceder ao Secretário Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP, NAUR FERREIRA DA SILVA o valor de R$ 1.080,00
(hum mil e oitenta reais), correspondente a 02 (duas) diárias
de viagem, à Brasília/DF, no período 03 a 04 de novembro do
corrente ano, para fazer jus às despesas decorrentes da referi-
da viagem, a fim de resolver assuntos administrativos do
Município.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2302/2009                          
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

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

RESOLVE:
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Conceder ao Secretário-Chefe do Gabinete Civil - GACIV,
MÁRCIO CÉZAR DASILVAPINHEIRO o valor de R$ 1.080,00
(hum mil e oitenta reais), correspondente a 02 (duas) diárias de vi-
agem, à Brasília/DF, no período 03 a 04 de novembro do corrente
ano, para fazer jus às despesas decorrentes da referida viagem, a
fim de resolver assuntos administrativos do Município.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2303/2009
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

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

RESOLVE:

Conceder ao Secretário Especial de Saneamento Básico - S-
ESAB, ALBERTJOSUÁ NETO o valor de R$ 1.080,00 (hum mil
e oitenta reais), correspondente a 02 (duas) diárias de viagem, à
Recife/PE, no período 03 a 05 de novembro do corrente ano, para
participar do SEMINÁRIO REGIONALDO PLANO NACIONAL
DE SANEAMENTO BÁSICO.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2305/2009                                      
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN,
no uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar PAULA GALVÃO BRANDÃO do cargo em
comissão de Diretora de Unidade de Saúde Nível III - Unidade de
Saúde do Parque de Exposições, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde - SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 03 agos-
to de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 2306/2009                                      
PARNAMIRIM, 29 DE OUTUBRO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN,
no uso das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos
incisos I, VI e XIV do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de
Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar ELISAMA LOPES DOS SANTOS do cargo em
comissão de Diretora de Unidade de Saúde Nível III - Unidade de Saúde
do COPHAB, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 03 agos-

to de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)

José Jacaúna de Assunção, Secretário Municipal de Tributação
de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei,
com fulcro no art. 53, III da Lei nº 951/97, e considerando a im-
possibilidade da intimação pessoal por qualquer outro meio indi-
cado nos incisos I e II do referido artigo, determina a intimação,
por meio deste edital, da decisão proferida pela 1º Instância
Administrativa nos PAF - Processos Administrativos Fiscais infra
relacionados.

Ressalta-se que a presente intimação dá início a contagem do
prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso
Voluntário, caso contrário, o crédito tributário será devidamente in-
scrito na Dívida Ativa Municipal para posterior ajuizamento da
competente Ação de Execução Fiscal

1. Proc.: 2009.006649-3 - R S REFRIGERACAO E SERVICOS
LTDA ME
2. Proc.: 2008.010641-7 - BAHIA IMOVEIS LTDA
3. Proc.: 2009.015245-4 - BAHIA IMOVEIS LTDA
4. Proc.: 2009.003875-9 - F J DA SILVA SERVICOS
5. Proc.: 2008.016684-3 - ELIENE SANTOS DE OLIVEIRA
6. Proc.: 2008.006863-9 - A.J. REPRESENTACOES LTDA ME
7. Proc.: 2009.006653-1 - P K DE ARAUJO SOUZA

Parnamirim, 27 de outubro de 2009.

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Tributação

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 213/2009 - CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / EDMILSON P. DE MIRANDA.-
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de confecção de próteses dentárias, destinadas aos usuários do CEO -
Centro de Especialidades Odontológicas de Parnamirim, VALOR TO-
TAL: R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais). VIGÊNCIA: de agosto
a dezembro de 2009. RECURSOS: Recursos são oriundos do
FMS/PRÓPRIOS (FPM/ICMS/IPTU/IPVA). - ELEMENTO DE DE-
SPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ. - FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 123/2009 e Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN, 29 de setembro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2009 - CON-

EDITAIS, EXTRATOS E OUTROS



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 03 DE NOVEMBRO DE 2009 BOLETIM OFICIAL – 9

TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / K LPERES DE
AGUIAR. - OBJETO: prestação de serviços de preparação e dis-
tribuição de refeição, tipo quentinhas destinadas as Campanhas
Nacionais de Vacinação. VALOR: R$ 23.562,00 (Vinte e três mil,
quinhentos e sessenta e dois reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezem-
bro de 2009. RECURSOS: ENDEMIAS. - ELEMENTO DE DE-
SPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 121/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 28 de setem-
bro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / F E PAIVADA
SILVA. - OBJETO: prestação de serviços de preparação e fornec-
imento de café da manhã, a fim de atender aos garis da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana. VALOR: R$ 49.680,00 (Quarenta
e nove mil, seiscentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: por 12 (doze)
meses. RECURSOS: PRÓPRIOS (IPTU/ICMS/FPM/IPVA). - EL-
EMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros
- PJ - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 119/2009 e Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 25 de
setembro de 2009.

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

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
038/2009 - CON-TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIR-
IM / CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE NATAL LTDA- ME. -
OBJETO: Prestação de serviços de esterilização de artigos ter-
mossensíveis, através do processo a plasma de peróxido de
hidrogênio da Maternidade do Divino Amor, com vigência de 05
(cinco) meses. - VALOR: R$ 15.795,00 (Quinze mil, setecentos e
noventa e cinco reais). RECURSOS: FMS. - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 23 de
setembro de 2009. 

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 204/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ W.G. PUBLI-
CIDADE & EVENTOS LTDA ME .- OBJETO: Prestação de
serviços de divulgação através de carro de som, VALOR TOTAL:
R$ 65.844,00 (Sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. RECURSOS: Recursos
Próprios ICMS/IPTU/FPM/IPVA)/FMAS/FUNDEB. - ELE-
MENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros-
PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 073/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.  Parnamirim/RN, 15 de
setembro de 2009.

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

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 202/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / CAW DIS-
TRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. - OBJETO: prestação de
serviços de manutenção geral com reposição de peças nos veícu-
los tipo caçambas, ônibus, minibus e motores estacionários per-
tencentes a frota do Município de Parnamirim/RN. VALOR: R$
73.678,14 (Setenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e
quatorze centavos). VIGÊNCIA: por 06 (seis) meses. RECURSOS:
PRÓPRIOS (IPTU/ICMS/FPM/IPVA). - ELEMENTO DE DE-
SPESAS: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite nº 107/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN,  03 de
setembro de 2009.

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

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 200/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / BRUNABAR-
BARA FERNANDES DA SILVA VIEIRA-ME.- OBJETO:
Aquisição de óculos de grau popular, para atender o Projeto Ver
Melhor. - VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil
reais). VIGÊNCIA: 05 (Cinco) meses. RECURSOS: FMAS. - EL-
EMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.32 - Material para Distribuição
Gratuita. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN, 01 de setembro de 2009.

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 184/2009 - CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / EDNAALVES DE
LIMAME- OBJETO: prestação de serviço de locação de software
de acompanhamento do arquivo digital e digitalização de docu-
mentos pertencentes à Coordenadoria de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos.
VALOR TOTAL: R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: por 06 (seis) meses. RECURSOS: Recursos Próprios
(ICMS/IPTU/FPM/IPVA). - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90
.39 - Outros Serviços de Terceiros-PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Convite nº 098/2009 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.  Parnamirim/RN, 17 de agosto de 2009.

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

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
191/2008. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
/ DIAG SYSTEMS DIAGNÓSTICAHOSPITALAR LTDA. - OB-
JETO: Prorrogar o Contrato de prestação de serviços de realização
de exames hormonais e hematológicos, nas quantidades, especifi-
cações e parâmetros estabelecidos, com fornecimento de material
de consumo laboratorial (kits, reagentes e insumos) necessários e
com cessão dos equipamentos compatíveis, em regime de comodato,
inclusive padrões, controles, calibradores, impressora e papeis para
impressão dos resultados, para atender a Secretaria Municipal de
Saúde, pelo período de 06 (seis) meses, de 01 de julho de 2009 a



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 03 DE NOVEMBRO DE 2009 10 –– BOLETIM OFICIAL

31 de dezembro de 2009 - RECURSOS: FMS.  Elemento de
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preço nº 013/2009 e
Artigo 57, Inciso II, § 1º, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Parnamirim/RN, 29 de junho de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO Nº 184/2008. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / ROLAND VIGILÂNCIA LTDA. OBJETO:
Prorrogação do prazo do Contrato de Prestação de Serviço de vig-
ilância armada no Centro Administrativo na Av. Tenente Medeiros,
105, Centro, Parnamirim/RN,  por 03 (três) meses, 01 de outubro
de 2009 a 31 de dezembro de 2009 - VALOR: R$ 20.159,00 (Vinte
mil, cento e cinquenta e nove reais) mensais. - RECURSOS: Próprios
(ICMS, FPM e IPTU).  Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Cv. Nº 118/2008 e Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 29 de setembro de
2009.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário-Chefe do Gabinete Civil

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO I Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2009. CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / LIDERANÇA
MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA- ME - OBJETO:
Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação, por
mais 600 (seiscentos) horas, de 17 de junho de 2009 a 15 de setem-
bro de 2009 - PRÓPRIOS (FPM, ICMS/IPTU/IPVA) - Elemento
de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ. -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONVITE Nº 022/2009 e Artigo
57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parnamirim/RN, 10 de junho de 2009.

EPIFÂNIO BEZERRA DE LIMA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 082/2005. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM /
TEREZABORGES DACOSTAFRAZÃO-ME. OBJETO: Prorrogação
do prazo do Contrato de Prestação de Serviço para implantação de sis-
tema de segurança eletrônica (alarme e monitoramento), em todas as
Secretarias, por 06 (seis) meses, de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro
de 2009 - VALOR: R$ 13.000,00 (Treze mil reais) mensais. - RECUR-
SOS: Próprios (ICMS, FPM e IPTU).  Elemento de Despesa: 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Artigo 57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 30 de junho de 2009.

MARIA RAIMUNDA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO IX TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
005/2005. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. OB-
JETO: Prorrogação de prazo do contrato de locação de computa-
dores, impressoras e copiadoras para atender as Secretarias
Municipais, de 16 de setembro de 2009 a 15 de dezembro de 2009.
- VALOR - R$ 31.040,00 (trinta e um mil e quarenta reais) men-
sais. - RECURSOS: Próprios (ICMS, FPM e IPTU).  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 posteriores.
Parnamirim/RN, 14 de setembro de 2009.

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

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 DESENVOLVIMEN-
TO 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


