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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS
GACIV

PORTARIA Nº. 0910, de 18 de novembro de 2016.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 

suas atribuições constitucionais,
 
RESOLVE: 
 
1º. Tornar sem efeito a Portaria nº. 0814, de 07 de novem-

bro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 2160, 
de 08 de novembro de 2016, que exonerou GLAUBER LUCENA 
HENRIQUE, de exercer o cargo de Enfermeiro no Programa Es-
tratégia de Saúde da Família – ESF, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Saúde – SESAD.

 
2º. Publique-se. Cumpra-se.
 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº 0922, de 25 de novembro de 2016.
 
O Prefeito de Parnamirim, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 022 de 28 de 
fevereiro de 2007 e nº. 030, de junho de 2009, Lei orgânica do 
Município, art. 73, XII,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. – Destituir ANDERSON QUIRINO OLIVEIRA DE LIMA, 

Mat. 10776, de exercer as atividades de Articulador Municipal 
do SELO UNICEF, atividades referentes à Edição 2013-2016.

 
Art. 2°. Designar VANDILMA MARIA DE OLIVEIRA, Mat. 

5913, para exercer as atividades supracitadas no Art. 1º.
 
Art. 3º. Publique-se. Cumpra-se.
 

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

AVISOS
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2016
 
O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoei-

ra, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de materiais permanen-
tes destinados ao Grupo de Ciência e Tecnologia da Informa-
ção. A sessão de disputa será no dia 12 de dezembro de 2016, 
às 11:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à dis-
posição dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br. In-
formações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 29 de novembro de 2016.

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP

 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2016
 
O Município de Parnamirim, por intermédio de sua Pregoeira, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de carros de anestesia para 
atender as necessidades do Hospital Maternidade do Divino Amor. 
A sessão de disputa será no dia 12 de dezembro de 2016, às 
11:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição 
dos interessados no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações po-
derão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 29 de novembro de 2016.

AYLEIDE SAHVEDRO TEIXEIRA E SILVA DE LIMA
Pregoeira/PMP

 
AVISOS
SESAD

REGIMENTO ELEITORAL DO CMS/
PARNAMIRIM-RN, PARA O BIÊNIO 2016-2018

O Município de Parnamirim-RN, por meio do Conselho Muni-
cipal de Saúde, publica o presente REGIMENTO com o objetivo 
de regulamentar o processo de eleição da representação das 
entidades, dos movimentos sociais, dos usuários do Sistema 
Único de Saúde, das entidades de profissionais e trabalhadores 



do governo, das entidades prestadoras de serviço de saúde e 
gestores no Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim-RN, 
de acordo com o estabelecido na Lei Municipal n°1.233/04, 
Resolução CNS n°453/12, e na Resolução CMS/Parnamirim 
n° 06, de 25 novembro de 2016.

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS

Art. 1°. Regulamentar o funcionamento dos fóruns próprios 
de cada segmento (usuários, profissionais de saúde e prestado-
res de serviços) para a definição dos conselheiros municipais 
de saúde para o mandato do biênio 2016-2018.

Art. 2°. O Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim-RN tem 
por finalidade atuar na formulação e no controle da execução da 
politica Municipal de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e  
financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de contro-
le social da saúde nos setores públicos e privados.

Art. 3°. A função de Conselheiro Municipal de Saúde não é 
remunerada, sendo considerada de relevante interesse publico.

Art. 4°. As eleições do Conselho Municipal de Saúde reger-
se-ão a partir da publicação do edital e deste Regimento no Diá-
rio Oficial do município no site (www.parnamirim.gov.br).

CAPITULO II
DA REPRESENTAÇÃO

Art. 5°. A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o 
Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou de 
confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de 
saúde não pode ser representante dos(as) usuários (as) ou de 
trabalhadores (as).

Art. 6°. Para garantir a legitimidade de representação pa-
ritária dos usuários, é vedada a escolha de representante dos 
usuários que tenha vínculo, dependência econômica ou comu-
nhão de interesse com quaisquer dos representantes dos de-
mais segmentos integrantes do conselho. 

CAPITULO III
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 7°. A eleição será coordenada por uma Comissão Elei-
toral, deliberada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
composta por conselheiros titulares e/ou suplentes. 

Paragrafo 1°. Constituída a Comissão Eleitoral, a mesma 
será nomeada por resolução do Conselho Municipal de Saúde.

  
 Paragrafo 2°. A comissão eleitoral terá um presidente, o 

qual será escolhido entre seus membros na primeira reunião 
após sua constituição. 

Paragrafo 3° - Para o desempenho de suas atribuições a 
comissão eleitoral poderá agregar convidados e observadores.

Art. 8°. Compete á Comissão Eleitoral:

I – Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar, 
em última instância, sobre questões a ela relativas;

II – Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde todos os 
recursos necessários para a realização do processo eleitoral;

III – Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, deci-
sões do presidente relativas a registro de candidatura e outros 
assuntos;

IV – Indicar e instalar as Mesas Eleitorais em número suficiente 
com a função de disciplinar, organizar, receber e apurar votos;

V – Proclamar o resultado eleitoral;

VI – indicar a mesa coordenadora dos fóruns eletivos dos 
segmentos compostas por 1 (um) secretário.

Art.9°. Compete ao presidente da Comissão Eleitoral:

I – Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até 
a conclusão do pleito que elegera os representantes das entida-
des e movimentos sociais para o Conselho Municipal de Saúde; 

II – Representar a Comissão eleitora em atos, eventos e sem-
pre solicitado pelos segmentos que compõem o Conselho Munici-
pal de Saúde, bem como pelo próprio plenário do Conselho;

III – Decidir a respeito das inscrições de candidaturas, res-
peitando o voto dos demais da Comissão, cabendo a este o voto 
de desempate;

IV – Recolher a documentação e o material utilizado na vo-
tação e proceder a divulgação dos resultados, imediatamente 
após a conclusão dos trabalhos de apuração.

CAPÍTULO IV
DAS VAGAS

Art. 10°. As vagas do Conselho Municipal de Saúde a serem 
definidas para biênio de 2016 a 2018, são um número de 16 
(dezesseis) titulares e 16 (dezesseis) suplentes sendo distribuí-
das da seguinte forma:

I – Representantes do segmento gestor indicados com 03 
vagas (três) titulares e 03 (três) suplentes e entidades presta-
doras de serviços de saúde eleita com 01 vaga (uma) titular e 
01 (suplente).

a)_ pela Secretaria Municipal de Saúde; 
b)_ pela Secretaria Municipal de Educação;
c)_ pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

II – Representantes do segmento dos trabalhadores e profis-
sionais da saúde indicados por entidades profissionais e trabalha-
dores da área da saúde como associações, sindicatos, federações, 
confederações, Conselho de classe e comunidade científica: 04 
(quatro) vagas titulares e 04 (quatro) vagas suplentes.

a)_ Serão considerados, para fins de atuação no Conselho, tra-
balhadores de saúde aqueles que exercem as suas atividades ou 
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funções em serviços de saúde públicas ou em serviços privados da 
rede conveniada e contratada pelo Sistema Único de Saúde.

III – Representantes do segmento dos usuários de saúde com 
08 (oito) vagas titulares e 08 (oito) vagas suplentes, oriundos:

a)- de associação de portadores de patologias;

b)- de associação de pessoas com deficiências;

c)- movimentos organizados das mulheres, em saúde;

d)- de entidades de aposentados e pensionistas;

e)- de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindi-
cais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e 
rurais com foro em Parnamirim;

f)- de entidades de defesa do consumidor;

g)- de organizações de moradores; 

h)- de entidades ambientalistas;

i)- de organizações religiosas;

j)- dos conselhos gestores de unidades;

k)- de movimentos sociais e populares organizados, e outros.

Parágrafo 1°. A representação dos diferentes segmentos 
deverá ser escolhida em fóruns próprios, convocados especifi-
camente para esse fim que se realizarão nas seguintes datas, 
horários e locais:

a)_ eleição dos representantes do segmento dos profissio-
nais e trabalhadores de saúde, no dia 19 de dezembro das 
09h00min as 11h00min, na Sede da Secretária Municipal de 
Saúde, na Rua Tenente Medeiros nº 105, Centro - Parnamirim;

b)_ eleição dos representes do segmento dos usuários: 19 
de dezembro das 09h00min as 11h00min, na Sede da Secretá-
ria Municipal de Saúde, na Rua Tenente Medeiros nº 105, Cen-
tro – Parnamirim.

c)_ prestadores de serviços de saúde: 19 de dezembro das 
09h00min as 11h00min, na Sede da Secretária Municipal de 
Saúde, na Rua Tenente Medeiros nº 105, Centro - Parnamirim.

Paragrafo 3°. Participarão das eleições entidades com no míni-
mo um ano de comprovada existência, que estejam de acordo com 
os critérios definidos no Regimento Interno do Conselho Municipal 
de saúde de Parnamirim, descritos nos editais de convocação.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO ELEITORAL
 
Seção I
Das Inscrições

Art. 11°. Cada entidade que queira participar do processo 

seletivo devera protocolar junto ao Conselho Municipal de Saú-
de, ofício com a indicação de um candidato titular e seu respec-
tivo suplente e os respectivos documentos exigidos no edital de 
convocação.

Art. 12°. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das 
inscrições somente daqueles candidatos cuja entidade preen-
cher os requesitos previstos no Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Saúde de Parnamirim, descritos no presente edital 
de convocação.

Art.13°. São motivos de indeferimento de inscrição:

a)_ Candidatos á representação ao segmento de usuários 
oriundos de entidades que detenham vinculo econômico-finan-
ceiro advindos de contratos ou convênios com a administração 
municipal.

b)_ Candidatos á representação no segmento de usuários que 
sejam funcionários públicos da área da saúde ou funcionários de 
órgão e/ou entidades de rede contratada ou conveniada ao SUS.

c)_ Candidatos á representação no segmento dos trabalha-
dores de saúde que detenham funções administrativas de pla-
nejamento, ouvidoria, coordenação, gerencia ou outras que a 
qualifiquem como de “gestão” em órgão públicos e privados do 
Sistema Único de Saúde.

d)_ Candidatos á representação no segmento dos trabalhado-
res de saúde que detenham cargos de provimento em comissão.

Paragrafo único. Os nomes das entidades cujas inscrições 
foram indeferidas pela Comissão Eleitoral estarão disponíveis 
na sala do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN 
para possíveis recursos.

Seção II
DA DIVULGAÇÃO

Art. 14°. Caberá a Comissão Eleitoral a divulgação da listagem 
de todas as entidades aptas no processo eleitoral, a qual será pu-
blicada até dia 13 de dezembro no Diário Oficial do Município e 
afixada na Secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde.

Seção III
DA ELEIÇÃO

Art. 15°. Na eleição dos representantes do segmento dos 
usuários, havendo consenso para escolha dos representantes 
titulares e suplentes durante as plenárias dos segmentos, a 
eleição se dará por aclamação, mediante apresentação da ata 
da plenária assinada pelos representantes do segmento partici-
pantes do processo. 

Paragrafo Único: E não havendo consenso para a escolha 
das entidades, instituições ou dos movimentos sociais na plená-
ria do segmento, a eleição se fará por voto secreto, atendendo 
os critérios de desempate.

§ 1° Antes do início da votação, a urna será conferida, obri-
gatoriamente, pela Mesa Receptora de votos e pelos fiscais.
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§ 2° A cédula de votação será rubricada por, no mínimo,02 
(dois) membros da Comissão Eleitoral.

§ 3º Cada eleitor antes de receber a cédula para votação de-
vera se identificar perante o mesário apresentando documento 
de identidade ou documento com foto.

§ 4° O eleitor preenchera seu voto em local secreto e deposita-
ra sua cédula em uma urna colocada na Mesa Receptora de votos.

§5° Problemas surgidos durante o processo de votação se-
rão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 16°. Na eleição dos representantes do segmento dos 
profissionais e trabalhadores da Saúde, havendo consenso para 
escolha dos representantes titulares e suplentes durante a ple-
nária do segmento, a eleição se dará por aclamação, mediante 
apresentação da ata da plenária assinada pelos representantes 
do segmento participantes do processo.

Paragrafo Único: E não havendo consenso para a escolha 
das entidades, instituições ou dos movimentos sociais na plená-
ria do segmento, a eleição se fará por voto secreto, atendendo 
os critérios de desempate.

§ 1° Antes do início da votação, a urna será conferida, obri-
gatoriamente, pela Mesa Receptora de votos e pelos fiscais.

§ 2° A cédula de votação sera rubricada por, no mínimo,02 
(dois) membros da Comissão Eleitoral.

§ 3º Cada eleitor antes de receber a cédula para votação de-
vera se identificar perante o mesário apresentando documento 
de identidade ou documento com foto.

§ 4° O eleitor preenchera seu voto em local secreto e deposita-
ra sua cédula em uma urna colocada na Mesa Receptora de votos.

§5° Problemas surgidos durante o processo de votação se-
rão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 17°. Os casos omissos referentes ao processo eleito-
ral, não previstos neste regimento, ou dúvidas provenientes de 
sua interpretação serão decididas pela Comissão Eleitoral, que 
estará presente durante todo o tempo da realização da eleição.

Art. 18°. A votação e a apuração dos votos nos respectivos fó-
runs dos segmentos poderão ser acompanhadas e fiscalizadas por 
um fiscal indicado por entidades, desde que os seus nomes sejam 
encaminhadas a comissão eleitoral até três dias antes da realiza-
ção dos fóruns, desde que não cause tumulto ao pleito.

Paragrafo Único. O fiscal deverá apresenta recurso em for-
mulário próprio, a ser entregue ao Coordenador da Mesa do fó-
rum eletivo e consignados em Ata.

Art. 19°. Após o encerramento da votação, o secretário da 
mesa coordenadora do fórum deverá lavrar a ata da eleição que 
constara as ocorrências do dia, os recursos e os pedidos de im-
pugnação, quando houver.

Paragrafo Único. A ata da eleição, uma vez lavrada, lida e apro-
vada, será assinada pelo Coordenador da Mesa e pelo Secretário.

Seção IV
Da Apuração

Art. 20°. O processo de apuração dos votos será feito logo 
após o término do processo eletivo dos respectivos fóruns.

Paragrafo Único. Em caso de empate na votação, será consi-
derado eleito o representante da entidade ou do movimento social 
com maior tempo de existência e funcionamento, mediante data 
constada na ata de fundação ou outro ato legal que a comprove.

Seção V
Da Proclamação dos Eleitos e dos Pedidos de Impugnação

Art. 21°. Apos o processo de apuração, os candidatos mais 
votados, dentro dos respectivos segmentos, serão proclamados 
os conselheiros eleitos.

Art. 22°. O prazo de impugnação de qualquer ato do proces-
so eletivo será de 01 (um) dia útil.

Art. 23°. Caso seja impugnada a indicação de quaisquer dos 
conselheiros eleitos, a entidade que representam será desclas-
sificada do processo eleitoral, devendo ser proclamada o repre-
sentante de entidade subsequente de acordo com a quantidade 
de votos.

Art. 24°. Caso não haja qualquer tipo de impugnação no 
período supracitado, a Comissão Eleitoral encaminhará por es-
crito, ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, os nomes 
dos representantes eleitos para Conselheiros e os nomes dos 
seus respectivos suplentes.

Art. 25°.  Ao término de impugnação, não havendo recursos im-
petrados dentro do prazo, o presidente do conselho municipal soli-
citara ao chefe do executivo a nomeação dos conselheiros eleitos.  

Seção VI
DA NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS

Art. 26°. A nomeação e a posse dos membros do Conselho 
Municipal de Saúde serão realizadas por ato do poder executivo, 
para cumprimento do mandato de 02(dois)anos, possibilitada a 
reeleição uma única vez.

Paragrafo 1°. Todos os conselheiros terão suplentes nomea-
dos e empossada na mesma forma dos titulares.

Art. 27°. A reunião de posse dos conselheiros Eleitos acon-
tecerá no término do mandato dos atuais conselheiros.

Art. 28°. Na reunião de posse dos membros do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, o Secretário Municipal de Saúde assumira a co-
ordenação da plenária que terá como único ato a deliberação de 
reunião extraordinária para eleição da mesa diretora do conselho.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29°. Os representantes das vagas da gestão, se daram 
através de ofício por indicação do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 30°. Nos fóruns próprios, dentro de cada segmento, em 
que o número de candidatos não for superior as vagas, os con-
selheiros serão eleitos por aclamação.

Art. 31°. As despesas com transporte dos representantes 
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das entidades e dos movimentos sociais para participarem do 
processo eleitoral serão de responsabilidade dessas entidades 
e desses movimentos os sociais.

Art. 32°. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde custear as 
despesas referentes a infraestrutura necessária para a realiza-
ção do processo eleitoral previsto neste local. 

Parnamirim 25 de novembro de 2016.

ELISÂNGELA CARINA FERREIRA DA CÂMARA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

AVISOS
CONGE
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EDITAIS
SESAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DO CMS/BIÊNIO 2016-2018

Segmento: Prestadores de Serviços de Saúde.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnami-
rim-RN, com fulcro na Lei Municipal n° 1.233, de 30 de junho 
de 2004, na Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, e na 
Resolução CMS/Parnamirim n° 06, de 25 novembro de 2016.

CONVOCA:

1° - A eleição para os Prestadores de Serviços de Saúde 
interessados a concorre as vagas de conselheiro na Eleição do 
Conselho Municipal de Saúde/Biênio 2016-2018/segmento: 
Prestadores de Serviços de Saúde.

2° - Poderão votar e ser votados os representantes dos Pres-
tadores de Serviços de Saúde do Município de Parnamirim no 
âmbito privado ou filantrópicos.

3° - Os Prestadores de Serviços de Saúde que desejarem 
participar do processo seletivo, deve protocolar junto ao Conse-
lho Municipal de Saúde, oficio com a indicação de um candidato 
titular e seu respectivo suplente.

Parágrafo 1°. O período de inscrição dos Prestadores de Ser-
viços de Saúde será de 30 de novembro a 06 de dezembro do 
corrente ano no horário das 8h00min às 13h00min, de quar-
ta-feira a terça-feira, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, 
localizada na Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim-RN, 
com a isenção de recolhimento de quaisquer taxas.

Paragrafo 2°, no ofício que se refere esse artigo deverão 
constatar os dados cadastrais dos indicados (Nome completo, 
RG, CPF, endereço residencial e/ou comercial, telefones para 
contato). O ofício devera ainda conter como anexos o Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), e documento que compro-
ve prestação de serviço a Secretária Municipal de Parnamirim.

4° - A listagem dos Prestadores de Serviços de Saúde, inscri-
tas no processo eleitoral, será publicada até dia 13 de dezembro 
no Diário Oficial do Município e afixada na Secretaria executiva 
do Conselho Municipal de Saúde.

5° - Será disponibilizada 01 (uma) vaga para titular e 01 
(uma) vaga para suplente.

6° - É verdade a participação dos Prestadores de Serviços de 
Saúde que seja servidor de cargo de provimento em comissão 
que faça parte da Administração Municipal. 

7° - Os recursos a Comissão Eleitoral acerca do indeferimen-
to das inscrições dos Prestadores de Serviços de Saúde deverão 
ser interpostos no prazo de 1 (um) dia útil após a publicação no 
Diário Oficial, devendo ser analisados e julgados até dia 15 de 
dezembro de 2016, caso necessário será republicada no Diário 
Oficial do Município a lista final das entidades aptas a serem vo-
tadas a qual, será afixada na Secretaria-Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde. 

8° - A eleição ocorrerá no dia 19 de dezembro das 09h00min 
as 11h00min, na Sede da Secretária Municipal de Saúde, na 
Rua Tenente Medeiros nº 105, Centro - Parnamirim. 

9° - Encerrada a eleição, a Comissão Eleitoral fara a apura-
ção dos votos e o presidente da Comissão Eleitoral proclamara 
os Prestadores de Serviços de Saúde eleitos para Conselho Mu-
nicipal de Saúde Biênio 2016-2018;

      
Paragrafo único – O rol dos Prestadores de Serviços de Saúde 

eleitos será publicado no Diário Ofício do Município de Parnamirim 
e afixado no mural da Secretaria-Executiva do Conselho Municipal 
de Saúde.

10º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Co-
missão Eleitoral.
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Parnamirim-RN,   25 de novembro de 2016.

ELISÂNGELA CARINA FERREIRA DA CÂMARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DO CMS/BIÊNIO 2016-2018

Segmento: Profissionais de Saúde.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnami-
rim-RN, com fulcro na Lei Municipal n° 1.233, de 30 de junho 
de 2004, na Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, e na 
Resolução CMS/Parnamirim n° 06, de 25 novembro de 2016.

Convoca:

1° - A eleição para os profissionais de saúde interessados a con-
corre as vagas de conselheiro na Eleição do Conselho Municipal de 
Saúde/Biênio 2016-2018/segmento: Profissionais de saúde.

2° - Poderão votar e ser votados os representantes das entida-
des que representam as diversas categorias dos profissionais de 
saúde do Município de Parnamirim no âmbito público ou privado.

Paragrafo único: Participarão das eleições entidades com no 
mínimo um ano de comprovada existência com o definido no Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim-RN.

3° - As entidades que representam as diversas categorias dos 
profissionais de saúde que desejarem participar do processo sele-
tivo, protocolar junto ao Conselho Municipal de Saúde, oficio com a 
indicação de um candidato titular e seu respectivo suplente.

Parágrafo 1°. O período de inscrição das entidades que re-
presentam as diversas categorias dos profissionais de saúde 
será de 30 de novembro a 06 de dezembro do corrente ano no 
horário das 8h00min às 13h00min, de quarta-feira a terça-feira, 
na Sala do Conselho Municipal de Saúde, localizada na Secre-
taria Municipal de Saúde de Parnamirim-RN, com a isenção de 
recolhimento de quaisquer taxas.

Paragrafo 2°, no ofício que se refere esse artigo deverão cons-
tatar os dados cadastrais dos indicados (Nome completo, RG, CPF, 
endereço residencial e/ou comercial, telefones para contato). O ofí-
cio devera ainda conter como anexos o estatuto da entidade devi-
damente registrado em cartório, a carta sindical e comprovante de 
inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

4° - A listagem das entidades que representam as diversas 
categorias dos profissionais de saúde, inscritas no processo elei-
toral, será publicada até dia 13 de dezembro no Diário Oficial do 
Município e afixada na Secretaria executiva do Conselho Munici-
pal de Saúde.

5° - Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para titulares e 
04 (quatro) vagas para suplentes.

6° - É verdade a participação do profissional de saúde que 
seja servidor de cargo de provimento em comissão que faça par-
te da Administração Municipal. 

7° - Os recursos a Comissão Eleitoral acerca do indeferimento 
das inscrições das entidades que representam as diversas catego-
rias dos profissionais de saúde deverão ser interpostos no prazo 
de 1 (um) dia útil após a publicação no Diário Oficial, devendo ser 
analisados e julgados até dia 15 de dezembro de 2016, caso neces-
sário será republicada no Diário Oficial do Município a lista final das 
entidades aptas a serem votadas a qual, será afixada na Secretaria
-Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

8° - A eleição ocorrerá no dia 19 de dezembro das 09h00min 
as 11h00min, na Sede da Secretária Municipal de Saúde, na 
Rua Tenente Medeiros nº 105, Centro - Parnamirim. 

9° - Encerrada a eleição, a Comissão Eleitoral fara a apura-
ção dos votos e o presidente da Comissão Eleitoral proclamara 
as entidades que representam as diversas categorias dos pro-
fissionais de saúde eleitas para Conselho Municipal de Saúde 
Biênio 2016-2018;

      
Paragrafo único – O rol das entidades que representam as 

diversas categorias dos profissionais de saúde eleitas será publi-
cada no Diário Ofício o Município de Parnamirim e no mural da 
Secretaria-Executiva.

10º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Co-
missão Eleitoral.

Parnamirim-RN,   25 de novembro de 2016.

ELISÂNGELA CARINA FERREIRA DA CÂMARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DO CMS/BIÊNIO 2016-2018

Segmento: Usuários.

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnami-
rim-RN, com fulcro na Lei Municipal n° 1.233, de 30 de junho 
de 2004, na Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, e na 
Resolução CMS/Parnamirim n° 06, de 25 novembro de 2016.

CONVOCA:

1°- A eleição para a escolha das entidades, instituições e movi-
mentos sociais e entidades representativas de profissionais de saúde 
interessados a concorre as vagas de Conselheiros na Eleição do Conse-
lho Municipal de Saúde / Biênio 4014-2016/Segmento: Usuários.

Parágrafo único: O rol de entidades, instituições e movimen-
tos sociais e entidades representativas de profissionais de saúde 
estão dispostas na Resolução CNS n°453/04.

2° - Poderão votar a serem votados as instituições e movimento 
sócias e entidades representativas de profissionais de saúde.

Paragrafo único: Participarão das eleições entidades com no 
mínimo um ano de comprovada existência com o definido no Regi-
mento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim-RN.

3° - A entidade que queira participar do processo seletivo de-
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verá protocolar junto ao Conselho Municipal de Saúde, oficio com a 
indicação de um candidato titular e seu respectivo suplente.

Parágrafo 1°. O período de inscrição das entidades, institui-
ções, movimentos sociais e entidades representativas de profis-
sionais de saúde será de 30 de novembro a 06 de dezembro 
do corrente ano no horário das 8h às 13h00, de quarta-feira a 
terça-feira, na Sala do Conselho Municipal de Saúde, localiza-
da na Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim-RN, com a 
isenção de recolhimento de quaisquer taxas.

Paragrafo 2°, no ofício que se refere esse artigo deverão 
constatar os dados cadastrais dos indicados (Nome completo, 
RG, CPF, endereço residencial e/ou comercial, telefones para 
contato). O ofício devera ainda conter como anexos o estatuto da 
entidade devidamente registrado em cartório, ata  de eleição da 
diretoria com mandato em vigor e comprovante de inscrição do 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

4° - A listagem das entidades, instituições, movimentos so-
ciais e entidades representativas de usuários, inscritas no pro-
cesso eleitoral, será publicada até dia 13 de dezembro no Diário 
Oficial do Município e afixada na Secretaria executiva do Conse-
lho Municipal de Saúde.

5° - Serão disponibilizadas 08(oito) vagas para titulares e 
08(oito) vagas para suplentes. 

6° - É verdade a participação do usuário que seja servidor de 
cargo efetivo ou de provimento em comissão que faça parte da 
administração municipal. 

7° - Os recursos a Comissão Eleitoral acerca do indeferimen-
to das inscrições dos usuários deverão ser interpostos no prazo 
de 1 (um) dia útil após a publicação no Diário Oficial, devendo 
ser analisados e julgados até dia 15 de dezembro de 2016, caso 
necessário será republicada no Diário Oficial do Município a lista 
final das entidades aptas a serem votadas a qual, será afixada 
na Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

8° - A eleição ocorrerá no dia 19 de dezembro das 09h00min 
as 11h00min, na Sede da Secretária Municipal de Saúde, na 
Rua Tenente Medeiros nº 105, Centro - Parnamirim. 

9° - Encerrada a eleição, a Comissão Eleitoral fara a apuração dos 
votos e o presidente da Comissão Eleitoral proclamara as entidades, 
instituições, movimentos sociais e entidades representativas de usuá-
rios eleitas para Conselho Municipal de Saúde Biênio 2016-2018;

      
Paragrafo único – O rol das entidades, instituições, movimentos 

sociais e entidades representativas  de usuários eleitos será publi-
cada no Diário Ofício o Município de Parnamirim e afixada no mural 
da Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde.

10º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela 
Comissão Eleitoral.

Parnamirim-RN,   25 de novembro de 2016.

ELISÂNGELA CARINA FERREIRA DA CÂMARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

EXTRATOS
SEMEC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 087/2015. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 
/ AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E LTDA - OBJE-
TO: Aditar R$ 895.645,62 (Oitocentos e noventa e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), corres-
pondente a 25% do valor do contrato de aquisição de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as 
necessidades das Escolas Municipais, e prorrogar de 18 de 
outubro a 31 de dezembro de 2016. - RECURSOS: Próprios 
(F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA)/PNAE - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 - Material de Consumo - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 021/2015 e Art. 57, combinado com o 
Art. 65, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Parnamirim/RN, 14 de outubro de 2016.

 
JOSÉ RILDO MARTINS CRUZ

Secretário Municipal de Educação e Cultura

EXTRATOS
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 – 
ORDEM DE COMPRA Nº 0582016 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM / MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUI-
PAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. – OBJETO: Contratação de 
empresa para contratação de empresa para aquisição de válvulas 
para ventiladores e membranas Inter 3 da marca INTERMED, desti-
nados ao Hospital Maternidade do Divino Amor. – VALOR TOTAL: R$ 
2.000,00 (Dois mil reais). RECURSOS: MAC/SUS/FMS. - ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.30 – Material de Consumo. - FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Parnamirim/RN, 26 de agosto de 2016. 

HENRIQUE EDUARDO COSTA 
Secretário Municipal de Saúde

 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2016 – 
AES Nº 006/2016 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 
/ VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME. – OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva 
com aplicação de peças na autoclave pertencente ao Hospital 
Maternidade do Divino Amor. – VALOR TOTAL: R$ 19.393,01 (De-
zenove mil, trezentos e noventa e três reais e um centavos). RE-
CURSOS: FMS/PABFIXO. - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39 
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. - FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Parnamirim/RN, 29 de agosto de 2016. 

HENRIQUE EDUARDO COSTA 
Secretário Municipal de Saúde

 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
184/2014. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / LA-
BORATÓRIO DNA CENTER LTDA - OBJETO: Prorrogação do Con-
trato de prestação de serviços de saúde na especialidade de 
diagnóstico laboratorial, a serem prestados aos munícipes de 
Parnamirim/RN, de 22 de outubro a 31 de dezembro de 2016, 
no valor global estimado de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco 
mil reais) - RECURSOS: MAC-SUS-PLENA. Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Chamada Pública nº 001/2014, Artigo 57, 
Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Par-
namirim/RN, 13 de outubro de 2016.

 
HENRIQUE EDUARDO COSTA 

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATOS
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2016

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando a 
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar 
do cardápio específico da educação de jovens e adultos - EJA. Vi-
gência: 23.11.2016 a 23.11.2017; Modalidade de Licitação: Pre-
gão Eletrônico para Registro de Preços nº 56/2016; Processo nº 
341670/2016; Contratada: AMARANTE COMÉCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA; Lotes 01 e 11: Valor global estimado: R$ 1.474,00 (mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais) - Fundamento Legal: Decreto 
nº 3.931/2001 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: Francisco das 
Chagas Rodrigues de Sousa - Secretário Municipal de Administração 
e dos Recursos Humanos e Renato Melo Trigueiro pela empresa.

RESOLUÇÃO
SESAD

RESOLUÇÃO CMS Nº 006 de 25 de NOVEMBRO DE 2016.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM em 
sua 75ª Reunião Ordinária realizada em 12 de julho de 2016 ás 
08h30min, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde de 
Parnamirim/RN, situada na Av. Tenente Medeiros nº 105, Centro, 
Parnamirim/RN, no uso das suas competências regimentais com 
base na Lei nº 6142/90 e na resolução 453/2012 CNS, e que na 
Resolução nº 04/2016 nomeou a Comissão Eleitoral, a qual;

RESOLVE:
ART. 1 - Aprova o Regimento Eleitoral e os Editais de Convoca-

ção para as Eleições para o Biênio 2016-2018.

ART. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 2016.

Parnamirim, 25 de Novembro de 2016.

ELISÂNGELA CARINA FERREIRA DA CÂMARA
Presidente do conselho Municipal de Saúde.

Homologo a Resolução nº 006, nos termos da Quarta Diretriz, inciso 
XII da Resolução 453 de 10 de Maio de 2012 do conselho Municipal de 
Saúde.

HENRIQUE EDUARDO COSTA 
Secretário Municipal de Saúde de Parnamirim

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATOS
CÂMARA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

PODER LEGISLATIVO
 
EXTRATO DO CONTRATO N.º 012/2015 - CONTRATANTES: 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/POLIMAX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ n.º 06.954.256/0001-14, OBJETO: 
Aquisição de produtos e material de higiene, limpeza e cozinha, 
para atender a Câmara Municipal de Parnamirim/RN, conforme 
Adesão da Ata de Registro de Preço vinculada ao Pregão Pre-
sencial n.º16/2015. Valor Estimado: R$ 76.342,65 (Setenta Seis 
Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centa-
vos) – VIGÊNCIA: até o dia 31 de dezembro de 2016 - RECURSOS: 
01.031.001.2000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade, 
no elemento de despesa 3.3.90.30 – Outros Serviços de Mate-
rial de Consumo, Fonte 101 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, 
§ I do Decreto n.º 7.892/2013 e suas alterações posteriores. Par-
namirim/RN, 24 de Outubro de 2016.

 
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL

Presidente




