
LEI COMPLEMENTAR Nº098/2015.

Estabelece critérios para o processo de eleição de gestores das
unidades de ensino do sistema público municipal e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO MUNICIPALDE PARNAMIRIM, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - As eleições para diretores de unidades escolares mu-
nicipais serão realizadas até o mês de Outubro do ano letivo, para
exercício do ano escolar subsequente, obedecendo a calendário a
ser estabelecido pelo Poder Executivo Municipal.

§1º - A primeira eleição realizar-se-á no ano de 2015.

§ 2º - O diretor e o vice-diretor, cargos de provimento em co-
missão, constantes na estrutura do Executivo, segundo o que dis-
põe a Lei Complementar 022, de 27 de Fevereiro de 2007, serão
eleitos pela comunidade escolar, por voto direto, secreto e faculta-
tivo, ficando proibido o voto por representação.

§ 3° - A Comunidade Escolar compreende:

I - os alunos habilitados a votar, nos termos do parágrafo seguinte;

II - os pais, compreendidos como o pai e a mãe, dos alunos re-
gularmente matriculados menores de 18 (dezoito) anos ou o respon-
sável legal ou o responsável perante a escola.

III - os profissionais do magistério e os servidores da escola em
exercício no estabelecimento de ensino, no dia da votação.

§ 4° - Os alunos aptos a votar são os alunos regularmente ma-
triculados que estão frequentando o estabelecimento de ensino, com
idade a partir de 14 anos, não votando alunos transferidos ou que
cancelaram matrícula.

§ 5° - Por cada aluno matriculado apenas poderá votar 01 (um) dos
seus responsáveis (o pai, ou a mãe, ou o responsável pela matrícula).

Art. 2° - O direito de voto será exercido uma só vez pelo elei-
tor, ainda que faça parte de mais de um segmento.

Art. 3° - Os eleitos para a Gestão das unidades de ensino serão
nomeados pelo prefeito e tomará posse perante o Conselho Escolar
para um mandado de 02 (dois) anos, sendo admitida 01 (uma) úni-
ca reeleição.

Art. 4° - Poderá candidatar-se à função de Diretor e Vice-Diretor,

o profissional do magistério ou servidor de escola que possuir cur-
so superior na área da educação, for efetivo no serviço público mu-
nicipal, estiver em efetivo exercício na data da instalação da
Comissão Eleitoral na Escola e atender os seguintes requisitos:

I - tenham experiência na docência de no mínimo 2 (dois) anos
e estejam em exercício na unidade ensino há, no mínimo a 01 (um)
ano, até a data do pleito;

II - tenham-se candidatado e que assumam o compromisso de par-
ticipar da capacitação para gestores escolares ofertadas pela SEMEC;

III - demonstrem suficiente conhecimento da realidade social
da região da escola, através da apresentação de um plano de ação e
que não respondam a processo administrativo disciplinar e que
não tenha sofrido penalidades, por força de procedimentos admi-
nistrativos no biênio anterior;

IV - não estejam em débito com prestação de contas de recur-
sos financeiros recebidos de gestões anteriores;

Art. 5° - O candidato poderá registrar-se apenas em um estabe-
lecimento de ensino.

Art. 6° - Nos estabelecimentos de ensino onde não houver can-
didato eleito, a Secretaria da Educação designará um diretor pelo
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da posse dos eleitos, quando
novo processo eleitoral será realizado, conforme critérios a serem
estabelecidos pela Comissão Eleitoral Central de Gestão Escolar e
aprovados pelo Secretário da Pasta. 

Art. 7º - Fica assegurada a paridade de votos em vinte e cinco
por cento para cada classe da comunidade escolar na eleição para
escolha de equipe de gestão.

Art. 8° - Será considerado eleito o candidato que obtiver a maio-
ria simples dos votos válidos, de acordo com a seguinte fórmula:

V(X) = P (X) . 25+ A (X) . 25+ Prof (X) . 25 + F (X) . 25

VP VA VProf VF

Onde:

V (X) = total de votos alcançados pelo candidato 
P(X) = número de votos de pais de alunos
VP = Total de votos válidos de pais de alunos 
A(X) = número de votos de alunos
VA = Total de votos válidos de alunos 
Prof(X) = número de votos de profissionais do magistério
VProf = Total de votos válidos de profissionais do magistério 
F (X) = número de votos de funcionários
VF = Total de votos válidos de funcionários.

§ 1° - Não serão computados como válidos os votos nulos e em
branco.
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§ 2° - Em caso de empate será considerado vencedor, em or-
dem de prioridade, o candidato que:

I - tenha mais tempo de exercício no magistério municipal;

II - tenha mais tempo de exercício no estabelecimento de ensino.

Art. 9° - Na hipótese de haver chapa única para a eleição da equi-
pe de direção da escola, esta será proclamada vitoriosa caso obte-
nha metade mais um dos votos válidos apurados.

Art.10 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura consti-
tuirá uma Comissão Eleitoral Central, à qual caberá acompanhar
as eleições nas diversas unidades de ensino. Areferida comissão se-
rá composta por 03 (três) servidores da SEMEC, 02 (dois) repre-
sentantes sindicais, 01(um) representante dos estudantes e 01 re-
presentante do Conselho Municipal de Educação, podendo ainda
ser convidados representantes de outros órgãos e movimentos re-
presentativos cuja participação no processo eleitoral venha a con-
tribuir para a sua melhoria.

Parágrafo Único – São atribuições da Comissão Eleitoral
Central:

I – elaborar e publicar o edital normatizando o processo eleito-
ral;

II- organizar, acompanhar, coordenar e fiscalizar o processo elei-
toral nas escolas do sistema municipal de ensino;

III – receber, processar e julgar os processos encaminhados pe-
las comissões eleitorais das unidades de ensino e tomar as provi-
dencias cabíveis.

Art. 11 - O processo eleitoral para escolha da Gestão das uni-
dades de ensino será conduzido por uma comissão eleitoral local
designada pelo Conselho Escolar, assegurada à absoluta transpa-
rência e publicidade dos atos.

§1º - A Comissão Eleitoral de que trata o caput desse artigo se-
rá composta por 01 (um) representante de cada segmento da comu-
nidade escolar, nas escolas com até 1000 alunos, e por 02 (dois) re-
presentantes de cada seguimento da comunidade escolar, nas es-
colas com mais de 1000 alunos, desde que aptos a votar.

§2º - Os membros da Comissão Eleitoral Local ficarão impedi-
dos de concorrer a qualquer dos cargos de Gestão;

§3º – Encerrado o processo eleitoral a Comissão Eleitoral Local
encaminhará a comissão Eleitoral Central, em até 48 horas, o resul-
tado final com indicação dos eleitos para homologação e posterior
encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo para nomeação.

Art. 12 - Caberá à Comissão Eleitoral Local:

I-eleger seu Presidente dentre os membros que a compõem,
maiores de 18 (dezoito) anos; 

II-elaborar e publicar edital de convocação da comunidade es-
colar para o processo de votação direta, em local previamente es-
tabelecido e de fácil acesso, como quadro de aviso, painel eleito-
ral, e outros; 

III- expedir o aviso do edital para amplo conhecimento da co-
munidade escolar; 

IV-receber inscrição, documentação e plano de ação das cha-
pas;

V- publicar e divulgar o registro dos candidatos;

VI- decidir sobre impugnações relativas às candidaturas; 

VII- homologar a candidatura das chapas; 

VIII- definir e divulgar amplamente os locais e horários de vo-
tação; 

IX-constituir mesas de votação com urnas diferenciadas para o
segmento magistério/servidores e o segmento pais/alunos, dotan-
do-as com material necessário e orientando os mesários sobre o pro-
cesso de votação; 

X-fornecer credencial aos fiscais de votação/apuração;

XI-organizar os debates públicos, garantindo igualdade de con-
dições e oportunidades a todas as candidaturas; 

XII-registrar as reuniões da Comissão e as ocorrências do pro-
cesso de indicação em livro próprio; 

XIII- verificar a existência da participação mínima por segmen-
to, conforme exigido em lei, não sendo cumprido esse requisito,
convocar nova votação dentro de 8 (oito) dias; 

XIV- coordenar o processo de apuração, após a verificação da
existência do quórum, garantindo abertura simultânea das urnas dos
diferentes segmentos; 

XV-elaborar ata de votação, encaminhando os resultados ao
Presidente do Conselho Escolar e ao diretor escolar; 

XVI- registrar em ata todos os trabalhos pertinentes ao proces-
so eleitoral;

XVII- elaborar o regimento para o funcionamento da Comissão
Eleitoral; 

XVIII-credenciar até 3 (três) fiscais por chapa, para acompa-
nhar o processo de votação, escrutínio e divulgação dos resulta-
dos; 

XIX- orientar previamente os mesários sobre o processo elei-
toral; 

XX- definir e divulgar com antecedência o horário de funcio-
namento das urnas de forma a garantir a participação do conjunto
da comunidade escolar;

XXI- receber qualquer impugnação relativa ao processo de in-
dicação no momento de sua ocorrência; 

XXII-analisar e julgar as impugnações a ela apresentadas;

XXIII-organizar o processo de eleição, solicitando à direção da
escola os materiais e recursos necessários à realização do trabalho;

XXIV- resolver os casos omissos referentes ao processo de in-
dicação da Equipe Diretiva do estabelecimento de ensino.

Art. 13 - A chapa, composta pelos candidatos a Diretor e Vice-
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Diretor(es) do estabelecimento de ensino, deverá:

I-entregar, juntamente com a Ficha de Inscrição, a documenta-
ção exigida em Lei e o Plano de Ação, 

II-elaborar o Plano de Ação para implementação na comunida-
de escolar, abordando aspectos administrativos, financeiros e pe-
dagógicos, em consonância com a legislação vigente, as normas
do Conselho municipal de Educação e as orientações da Secretaria
Municipal de Educação; 

III-apresentar o Plano de Ação nos debates públicos e em ou-
tras oportunidades organizadas pela Comissão Eleitoral; 

IV-atender às normas de propaganda eleitoral e dos debates pú-
blicos.

Art. 14 -Em caso de vacância do cargo de diretor o cargo passará
a ser exercido pelo vice- diretor a partir da oficialização do afasta-
mento, asseguradas a prerrogativas e direitos decorrentes do cargo.

Art. 15 - Em caso de vacância do Cargo de Vice-Diretor, deve-
rá ser convocado pelo Conselho Escolar novo processo eleitoral pa-
ra preenchimento da vaga. O processo eleitoral de que trata este ar-
tigo deverá ser convocado em até 10 (dez) dias após a vacância do
cargo e sua conclusão não poderá exceder 30 (trinta) dias.

Art. 16 - No período de vacância do cargo de vice-diretor as atri-
buições do cargo serão temporariamente desempenhadas pelo
Diretor da unidade de ensino.

Art. 17 - Nas unidades de ensino inauguradas após o advento
desta lei será nomeada uma equipe interina para ocupar os cargos
de gestão.

§ 1º - A equipe interina deverá deflagrar de imediato o proces-
so eleitoral para a escolha do conselho escolar, nos termos da le-
gislação vigente.

§ 2º - Após 01 (um) ano de funcionamento da unidade de ensi-
no o conselho escolar deverá convocar o processo eleitoral para a
escolha da Direção da escola, nos termos desta lei.

Art. 18 - Após a eleição da Gestão os membros eleitos deverão
frequentar o Curso par formação de Gestores, para só então assu-
mir suas atribuições.

Art. 19 - A implantação da Gestão Democrática terá inicio em
2015, em 4 (quatro) unidades de ensino, com continuidade nos anos
subsequentes até que todo o sistema municipal seja contemplado.

Parágrafo Único – A eleição nas quatro unidades de ensino se-
rá realizada até o mês de Outubro de 2015, e início de gestão no
ano letivo de 2016.

Art. 20 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura adota-
rá as providencias administrativas necessárias à implantação da
Gestão Democrática.

Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da
Educação, após ouvir a Comissão Eleitoral Central e a
Coordenadoria de Gestão, especialmente constituída para esse fim.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas, as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 16 de Junho de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0361, DE 14 DE MAIO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Parnamirim, no uso de suas atribuições
legais e,

Considerando a denúncia constante do Processo nº 2015-
006547-1/SEMUT, de 23 de março de 2015,

RESOLVE: 

1º. Designar os servidores ANA MICHELE DE FARIAS CA-
BRAL – matrícula 4589; RENATA DE SALES CABRAL BAR-
RETO - matrícula 6136 e LAURO RODRIGUES RIBEIRO FI-
LHO – matrícula 0025, para constituírem a Comissão de Sindicância,
destinada a apurar a denúncia relacionada ao servidor WAGNER
MARKS ABREU DE GOIS, matrícula nº.4586, declarada através
do processo supracitado no prazo de trinta (30) dias.

2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0419, DE 15 DE JUNHO DE 2015.

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

RESOLVE: 

1º. Exonerar JOSÉ EDUARDO DE LIMA de exercer o cargo
em comissão de Gestor de Equipamento Público Nível II, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
junho de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0420, 15 DE JUNHO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPALDE PARNAMIRIM, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade às dis-
posições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear RODRIGO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
para exercer o cargo em comissão de Gestor de Equipamento Público
Nível, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEM-
SUR.

PORTARIAS
GACIV
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2º. Fica o referido Gestor de Equipamento Público designado a
desenvolver suas funções na Secretaria Municipal de Saúde – SE-
SAD.

3º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
junho de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0436, DE 16 DE JUNHO DE 2015.

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

RESOLVE: 

1º. Exonerar, a pedido, MILENA ROCHELLY FIGUEREDO
DA SILVA de exercer o cargo em comissão de Auxiliar de
Consultório Dentário no Programa Estratégia de Saúde da Família
- ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
junho de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0437, DE 16 DE JUNHO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da Lei Complementar Nº. 022/2007, de 27 de fe-
vereiro de 2007,

RESOLVE: 

1º. Nomear MARIADE FÁTIMASILVAMOURAPEREIRA
para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Consultório
Dentário no Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF, lo-
tada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 de
junho de 2015.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO

RESUMO DAAUTORIZAÇÃO
DE ORDEM DE COMPRA DE 
MODALIDADE PRGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015.

ORDEM DE COMPRA N°72/2015

OBJETO: Aquisição de material de Informática de forma par-
celada para atender a Câmara Municipal de Parnamirim.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMI-
RIM.

CONTRATADA: J INACIO DE AZEVEDO-ME/CNPJ
N°17.180.188/188-08

VALOR GLOBAL: 97.090,00(Noventa e Sete Mil e Noventa
reais) 

BASE LEGAL: Lei Complementar n° 10.520 de 17/07/2002
suas alterações posteriores.

DATA DA ORDEM DE COMPRA 01/06/2015

PUBLIQUE-SE

Fonte 101 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 10.520 DE
17/07/2002 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 01 de junho de 2015.

RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL
Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
010/2015 - CONTRATANTES: CÂMARAMUNICIPALDE PAR-
NAMIRIM/CLEAN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRALTDA-ME,
Inscrito no CNPJ n.º 09.131.378/0001-07, OBJETO: O PRESEN-
TE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A READEQUA-
ÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA DE CORREÇÃO DOS VA-
LORES MENSAIS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESAESPECIALIZADAEM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM PELO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES, NA QUANTIDADE DE 01 (UM) BOM-
BEIRO HIDRÁULICO E 03 (TRÊS) PORTEIROS, conforme pro-
posta apresentada no Processo de Licitação n.º 010/2015 – Pregão
Presencial n.º 003/2015 – Valor Global: R$ 88.535,16, (oitenta e oi-
to mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) pas-
sando para o valor Global : 91.006,20(Noventa e Um Mil, e Seis
Reais e Vinte Centavos) - VIGÊNCIA: 12 meses - RECURSOS:
01.031.001.2000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade, no
elemento de despesa 33 – 90 – 39 outros serviços de terceiros Fonte
101 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de maio de 2015.

RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL
Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 014/2015 - CONTRATAN-
TES: CÂMARAMUNICIPALDE PARNAMIRIM/FOCOS MAR-
KETING EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-ME, inscrito no
CNPJ n.º 11.336.365/0001-08, OBJETO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ASSESORIA PA-

AVISOS
CÂMARA

EXTRATOS
CÂMARA
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RAELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CORREÇÃO DE
UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARAATENDER ACÂ-
MARAMUNICIPALDE PARNAMIRIM/RN, conforme Processo
de Licitação n.º 008/2015 – Modalidade Convite n.º 001/2015 –
Valor Global: R$ 70.000,00, (Setenta Mil Reais) - VIGÊNCIA: 12
meses - RECURSOS: 01.031.001.2000 – Manutenção e
Funcionamento da Unidade, no elemento de despesa 33 – 90 – 39
Outros Serviços de Terceiros, Fonte 101 – FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Art. 23, inciso II, alínea (a), da lei n° 8.666/93.
Parnamirim/RN, 20 de Abril de 2015.

RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL
Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 017/2015 - CONTRATAN-

TES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/ ATHENAS
VIAGENS E TURISMO LTDA- EPP, - CNPJ n° 24.202.699/
0001-30, OBJETO: Contratação de empresa especializada para
providenciar reservas, marcação e remarcação e emissão de bi-
lhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais que apre-
sentarem o maior desconto na prestação do serviço, para atender
a Câmara Municipal de Parnamirim/RN Conforme Ata de
Registro de Preços Vinculada ao pregão presencial n.º 010/2015,
realizado pela Prefeitura Municipal de Passa e Fica/RN- Carona
n°008/2015 CMP, – Valor Global Estimado: R$ 90.000,00
(Noventa Mil Reais) - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - RECUR-
SOS: 01.031.001.2000 – Manutenção e Funcionamento da
Unidade, no elemento de despesa 33 – 90 – 33 –material de
Consumo Fonte 101 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22,
inciso I, da Lei nº 7.892/2013 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 06 de maio de 2015.

RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL
Presidente




