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ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISOS
SEMEC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARNAMIRIM/RN
 
PROCESSO CME: Nº 04/2016
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação de Parna-

mirim/ Coordenadoria de Educação Infantil
ASSUNTO: Parecer CME nº 02/16 
RELATORA: Maria do Céu de Araújo
 
I. RELATÓRIO:
 
a)      O Conselho Municipal de Educação – CME criado pela 

Lei n.º 1.192/2003 e consolidado pela Lei nº 1.294 de 29 de 
março de 2006, é um órgão normativo do Sistema Municipal 
de Ensino, e integrante da Administração Direta, vinculado à 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura que tem por finali-
dade exercer as funções fiscalizadoras, normativas, deliberati-
vas, consultivas e avaliativas referentes à educação, na área de 
competência do Município de Parnamirim-RN, de acordo com o 
art. 176 da Lei Orgânica do Município. Tendo em vista suas atri-
buições legais o CME tem dentre outras atribuições: zelar pelo 
cumprimento da legislação escolar aplicável à educação e ao 
ensino; deliberar sobre medidas para aperfeiçoar a educação 
do município; colaborar com o dirigente do órgão municipal de 
educação no diagnóstico e na solução de problemas relativos 
à educação, no âmbito do Município; baixar normas comple-
mentares para seu Sistema de Ensino; e por fim no título IV, 
da lei supracitada em seu artigo 7º, inciso IX, deliberar sobre 
as alterações propostas para o Currículo escolar, observando 
o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e nas normas constitucionais legais pertinentes. E no Inciso 
XIV, emitir parecer orientando a correção de situações e pro-
cedimentos a serem adotados ao processo educacional. Deste 
feito, o CME se reuniu em sessões ordinária e extraordinária 
para delibar acerca da pauta de ordem a Proposta Curricular da 
Educação Infantil para o Município de Parnamirim com previsão 
de vigência entre os anos de 2016-2026.

 
b)Histórico - A Conselheira Maria do Céu de Araújo, repre-

sentante da administração pública no Conselho Municipal de 
Educação Relatora das proposições e decisões das plenárias do 

Conselho Pleno realizadas nos dias 29/11/2016, 02/12/2016 
e 06/12/2016, sob a presidência da Conselheira Maria Marliete 
Farias e demais membros do CME, registra as proposições iniciais 
da senhora presidente a qual manifestou-se sobre a necessidade 
de todos os conselheiros  apresentarem as suas contribuições  em 
decorrência da análise integral da proposta Curricular Municipal 
elaborada para a Educação Infantil do Município de Parnamirim/ 
RN, objetivando a  expedição de  parecer  final baseada  na pré 
análise da  Primeira Câmara da Educação Básica do Conselho Mu-
nicipal de Educação – 1ª CA,  que definiu  procedimentos e crité-
rios para analisar a citada proposta.

 
c) Análise didática da proposta:
Conforme leitura do documento em destaque, os conselhei-

ros entendem que o mesmo encontra-se respaldado na legis-
lação vigente, fundamentando-se em documentos Nacionais, 
como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, RCNEIs, autores como Kramer, Piaget e Vygotsky, tra-
zendo diferentes proposições de infância, historicisa de forma 
precisa a Educação infantil, fundamentada numa pedagogia 
histórico crítica na qual ver a criança um ser capaz de construir 
seu próprio conhecimento por meio da interação social na qual 
o ponto de partida da prática é a prática social na qual, contem-
plando o tempo e espaços pedagógicos, trazendo a organiza-
ção do detalhamento do planejamento no que se refere a rotina 
metodológica de trabalho adotado na rede: Pedagogia de Pro-
jetos, Competências para o professor de Educação Infantil, ava-
liação na Educação Infantil processual devendo ser mediadora, 
contínua e diagnóstica, evitando as práticas tradicionais de in-
clusão e classificação formativa, inclusiva, dinâmica e reflexiva, 
instrumento de avaliação, planejamento, organização curricu-
lar numa perspectiva inclusiva, sendo portanto, uma estrutura 
curricular baseada em eixos norteadores, os quais contemplam 
os objetivos e competências que devem ser alcançados pelas 
crianças de 0 a 5 anos.

 
d) Recomendações:
 
1. Observaram-se pontos que devem ser suprimidos ou alte-

rados no referencial, sugerindo-se modificações:
1.1 - substituir o título cujo termo é: Proposta Curricular 

da Educação Infantil para o município de Parnamirim (2016-
2026). Aplicar o termo: Referencial Curricular da Educação In-
fantil para o município de Parnamirim (2016-2026), uma vez 
que no corpo do texto com frequência ressalta o termo “Refe-
rencial”.

1.2. Evitar citar nomes de pessoas no corpo do texto, a 



exemplo: nomes de chefes de setores e governantes anteriores 
e atuais para que se garanta a impessoalidade no documento.

1.3  Adotar como no referencial a seguinte CATALOGAÇÃO:
       Prefeitura Municipal de Parnamirim; Secretaria Muni-

cipal de Educação e Cultura; Referencial Teórico da Educação 
Infantil para o Município de Parnamirim (2016-2026). Parnami-
rim: Editora, 2016.

       Justifica-se o termo, entendendo que o documento é 
Institucional, independente de grau de envolvimento nos proce-
dimentos adotados para a elaboração e conclusão da proposta. 

1.4  Corrigir alguns equívocos ortográficos e confirmar dados 
com relação a algumas informações referendadas no documento, 
conforme indicação nas paginações: pág. 18, 3º parágrafo obser-
var a expressão Sistema Municipal de educação, entendido que no 
período de referência, o município de Parnamirim ainda não havia 
instituído o sistema. Operava com base nas recomendações do 
Sistema Estadual de Ensino do RN; pág. 18, 4º parágrafo obser-
var dualidade de informação entre texto e tabela; nas abreviaturas 
acrescentar o órgão normativo da Secretaria Municipal de Edu-
cação – Conselho Municipal de Educação de Parnamirim – CME; 
pág. 20, 1º parágrafo conferir dado expresso referente ao ano de 
2014, dados equivocados: pág. 31, 2ºparágrafo acrescentar ao 
termo existente (Conselho Municipal de Educação de Parnamirim 
– CME; pág. 33, parágrafo 3º observar e suprimir nomes de chefias 
conforme já recomendado e termo equivocado relativo a função; 
pág. 44, parágrafo 2º, dados equivocados com relação ao nume-
ro de Centros de Educação Infantil vigentes, rever reticencias ..., 
rever a redação do parágrafo para melhor compreensão; pág. 53, 
os fundamentos teóricos metodológicos previstos entre as págs. 
53-89, sugerimos rever uma melhor identificação de tópicos. No 
entendimento global a partir da pág. 53 ( autoria de Nestor Lima 
Filho), embora topificações com temáticas diferentes, deixa um en-
tendimento de sequência como se houvesse uma mesma autoria.          

  
II. CONCLUSÃO:
 
Cientifique-se a Secretaria Municipal de Educação de Parna-

mirim /RN do parecer do CME favorável a aprovação da propos-
ta com as devidas sugestões de alterações. 

  
III. DECISÃO DA CÂMARA:
 
A 1ª Câmara de Educação Básica do CME, adota com o voto 

da  Relatora,  voto da Presidente do CME  e demais membros  o 
parecer que  opta por  unanimidade a aprovação da Proposta 
Curricular para Educação Infantil do Município de Parnamirim /
RN com as ressalvas a serem  revisadas conforme orientações 
previstas neste documento. 

Sala do Conselho Municipal de Educação, 28 de Novembro 
de 2016.

 
 MARIA MARLIETE FARIAS

Presidente do Conselho Municipal de Educação
 

MARIA DO CÉU DE ARAÚJO
Relatora da 1ª Câmara Especializada do Conselho Municipal 

de Educação
 

MARIA GORETE DA SILVA BARBOSA
Membro da 1ª Câmara Especializada do Conselho Municipal 

de Educação

 JOSÉ LÚCIO DE ARAÚJO BARROS FILHO
Membro da 1ª Câmara Especializada do Conselho Municipal 
de Educação e Inspetor Escolar da Secretaria Municipal de 

Educação
 

JOSÉ GEORGE DA SILVA
Membro da 1ª Câmara Especializada do Conselho Municipal 

de Educação
 
IV. DELIBERAÇÃO DA PLENÁRIA: 
 
O Conselho Municipal de Educação, considerando o parecer 

da 1ª CA de Educação Básica do CME e suas intervenções acer-
ca do pleito, aprova por unanimidade o presente Parecer, aca-
tando as recomendações previstas no documento. Parnamirim, 
06 de Dezembro de 2016. Maria Marliete Farias, Presidente do 
CME. Segue parecer a ser encaminhado ao Secretário Munici-
pal de Educação de Parnamirim / RN e na mesma ordem a ser 
publicado no Diário Oficial do Município. 

 

Conselheiros Municipais de Educação
 
José Rildo Martins Cruz
Membro Nato
  
Maria Marliete Farias – Titular
Administração Pública
 
Maria do Céu de Araújo – Suplente
Administração Pública
 
Maria Gorete da Silva Barbosa – Titular
Gestores Escolares
 
Maria Divina Félix –Titular
Conselhos Escolares
  
Isabela Fernandes Silva Pereira – Titular
Instituição com Fins Educacionais
 
Miclécia Regina Gomes – Suplente
Instituição com Fins Educacionais
 
Franklinaldo Júnior da Silva –Titular
COMDICA
  
Iranete Justino de Araújo – Suplente
COMDICA
  
Maria Oziene de P. Maia – Titular
APAE
 
Juilma Ferreira de Mendonça – Suplente
APAE
 
Verônica Lígia de Medeiros Batista – Titular
Pai de Alunos
 
Angélica Cristina de Souza – Suplente
Pai de Alunos
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Raniery Miranda de Sena – Titular
Professores
 
José George da Silva - Suplente
Professores
 

EXTRATOS
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2016 – CONTRATANTES: 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ ARTMED COMERCIAL EIRELI - 
OBJETO: aquisição de medicamentos de Farmácia Básica e 
Psicotrópicos  para atender as necessidades  da Secretaria de 
Saúde – VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 843.365,70 (Oitocen-
tos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
setenta centavos); VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a partir da as-
sinatura do contrato. – Recursos PAB FIXO/FARMÁCIA BÁSICA/
FMS – 02.052 – Fundo Municipal de Saúde; 10.303.016.2047 
– Farmácia Básica – aquisição e distribuição de medicamentos; 
constantes da Dotação Orçamentária: 3.3.90.32 – Material de 
Distribuição Gratuita / 33.90.30 – material de consumo – FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 da 
Prefeitura Municipal de Ceará Mirim/RN, na condição de órgão 
carona e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parna-
mirim/RN, 02 de dezembro de 2016. 

 
HENRIQUE EDUARDO COSTA

Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2016 – CONTRATANTES: 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDO-
RA LTDA - OBJETO: aquisição de material médico-hospitalar  para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde – VALOR GLO-
BAL ESTIMADO: R$ 863.999,00 (Oitocentos e sessenta e três mil, 
novecentos e noventa e nove reais);  - FMS/PAB-FIXO – 02.051 – 
Secretaria Municipal de Saúde;  10.122.002.2150 – manutenção 
e funcionamento dos postos e UBS, constantes da Dotação Orça-
mentária: 3.3.90.30 – Material de consumo/44.90.52 – equipa-
mento e material permanente. VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a par-

tir da assinatura do contrato. – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão 
Eletrônico Nº 20.003/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal, na condição de órgão carona e Lei nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Parnamirim/RN, 02 de dezembro de 2016. 

 
HENRIQUE EDUARDO COSTA

Secretário Municipal de Saúde
 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
186/2014. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / FI-
SIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTERAPIA ESPORTIVA LTDA - 
OBJETO: Prorrogação do Contrato de prestação de serviços de 
saúde na especialidade de fisioterapia, a serem prestados aos 
munícipes de Parnamirim/RN, de 22 de outubro a 31 de dezem-
bro de 2016, no valor mensal estimado R$ 16.000,00 (Dezes-
seis mil reais) - RECURSOS: MAC-SUS-PLENA.  Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Chamada Pública nº 001/2014, Ar-
tigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Parnamirim/RN, 17 de outubro de 2016.

 
HENRIQUE EDUARDO COSTA

Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
082/2014. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / WT 
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. - OBJETO: Prorrogação 
da prestação de serviços de manutenção preventiva e correti-
va dos equipamentos da lavanderia hospitalar da Maternidade 
Divino Amor, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Valor 
mensal: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) - RECURSOS: 
Próprios (ICMS/IPTU/FPM/IPVA)FMS.  Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 006/2014, Artigo 
57, Inciso II, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Parnamirim/RN, 01 de dezembro de 2016.

 
HENRIQUE EDUARDO COSTA

Secretário Municipal de Saúde
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