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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS
GACIV

DECRETO N.º 5.803, de 03 de Janeiro de 2017.

Estabelece normas para a execução orçamentária, defi ne a 
programação fi nanceira para o Poder Executivo no exercício de 
2017, e determina outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 73, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município de Parnamirim, combinado com os artigos 47 a 50 
da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.64, e art. 8º da Lei Comple-
mentar nº 101/2000,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas para a execução da 

programação orçamentário-fi nanceira do Município de Parna-
mirim para o exercício de 2017, consoante o Orçamento Anual 
fi xado pela Lei nº 1.802, de 22 de dezembro de 2016.

Art. 2º. No corrente exercício fi nanceiro, a despesa geral do 
Poder Executivo Municipal não pode exceder às dotações fi xa-
das na Lei Orçamentária, observando-se, para tanto, o quadro 
de cotas mensais das despesas que cada unidade orçamentá-
ria pode realizar, consoante o estabelecido no Anexo I.

§ 1º - Foi contingenciado, conforme demonstrado no Anexo 
I deste Decreto, 30% (trinta por cento) dos valores das dota-
ções totais de todas as unidades orçamentárias, podendo ser 
liberada através de solicitação do secretário responsável pela 
unidade orçamentária e, de acordo com posicionamento fi nan-
ceiro da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças em 
conjunto com determinação do Chefe do Poder Executivo, exce-
tuando-se as dotações da Câmara Municipal.

§ 2º - Os valores correspondentes às cotas mensais, nos 
termos do artigo 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, 
de 04 de maio de 2000, constantes no  artigo 2º, parágrafo 
2º, inciso I da Resolução nº 011 de 09 de junho de 2016 são 
fi xados em função da previsão da receita e têm por fi nalidade 
estabelecer um equilíbrio entre a receita efetivamente arreca-
dada e a despesa realizada.

§ 3º - As Metas Bimestrais de Arrecadação da Receita cons-
tantes no anexo II, em atendimento ao disposto do art. 13 da Lei 
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), seguem 
anexa ao presente Decreto fazendo parte integrante do mesmo. 

§ 4º.  Ficam a Secretaria Municipal de Planejamento e Fi-
nanças e a Controladoria Geral do Município proibidos de regis-
trar qualquer processo de despesa que seja superior aos valores 
fi xados neste Decreto, condicionando a autorização prévia do 
Prefeito a abertura de crédito suplementar, remanejamento ou 
as transferências de dotações entre as unidades orçamentárias 

Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo, em casos especiais, e 
uma vez justifi cada a sua necessidade pelo titular da unidade 
orçamentária, pode determinar a alteração ou a antecipação, 
parcial ou total, da cota trimestral seguinte, observado o limite 
da despesa por órgão, como fi xado na Lei Orçamentária.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo, quando 
necessário, nos casos de comprovada urgência, será previa-
mente submetido à análise do Comitê de Análise, Acompanha-
mento e Fiscalização de Obras e Serviços.

Art. 4º. A programação da despesa orçamentária, para efei-
to da fi xação das cotas mensais, deve considerar os créditos 
adicionais e as operações extraorçamentárias.

Art. 5º. A liberação de recursos fi nanceiros pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças fi ca limitada, exclusiva-
mente, aos valores das cotas mensais fi xadas neste Decreto, 
exceto nos casos disciplinados no Parágrafo Único, art. 3º, des-
te Decreto, e depois da despesa ser devidamente registrada 
pela Controladoria Geral do Município.

Art. 6º. As despesas custeadas com recursos de convênios 
podem ser realizadas, total ou parceladamente, após a aprova-
ção do seu plano de aplicação e dependendo da autorização do 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 7º.  A Execução Orçamentária e Financeira terá início da 
sua abertura em 03 de Abril do corrente exercício.

§1º - Os pagamentos e todas as despesas referentes ao 
repasse da Câmara, Pessoal, Encargos Sociais, Suprimento de 
Fundos e Convênios serão empenhadas e pagas obedecendo 
ao calendário estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - As despesas inscritas em Restos a Pagar no valor re-
gistrado no  balanço fi nanceiro de 2016, somente serão pagas 
após análise prévia do Secretário titular da pasta de origem do 
respectivo empenho, obedecendo o cronograma de desembol-
so fi nanceiro elaborado pela Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Finanças, a partir de 06 de Março de 2017, de acordo 
com a determinação do Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As exceções para antecipação de pagamento contidas 
no § 2º, serão de determinação exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo, fundamentada no interesse público.

 Art. 8º. É vedado à Controladoria Geral o registro de qual-
quer despesa que não tenha prévio empenho; que o processo 
esteja incompleto; e que não esteja excepcionalizado pelo “ad 



     
referendum” do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º. Os pedidos de abertura de créditos suplementares se-
rão necessária e obrigatoriamente examinados pelo Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Finanças, a Controladoria Geral do Muni-
cípio e autorizados ad referendum pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito Municipal

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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DECRETO N.º 5.810, de 06 de Janeiro de 2017.

Abre Crédito Suplementar no valor de R$1.750.000,000 (um 
milhão, setecentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com a autorização contida no artigo 
7º, inciso III da Lei Municipal 1.802, de 22 de dezembro de 2016, 
combinada com o disposto no artigo 167, inciso IV, da Constitui-
ção Federal, nos termos do que defi nem os artigos 40 e 41, inciso 
I e 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito Suplemen-

tar no valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cin-
quenta mil reais), para atender à atividade e dotações abaixo 
especifi cadas:

01.101 – Câmara Municipal 

Função – 01 – Legislativa;

Sub-Função – 122 – Administração Geral;

Programa – 002 – Modernização e Suporte Administrativo;

Atividade – 2.000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade;

Despesa – 31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - PC 

R$1.000.000,00;

Despesa – 33.90.30 – Material de Consumo    R$750.000,00

Fonte 101 – Recursos Próprios;

TOTAL TOTAL:                                                                     R$1.750.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas 

no artigo anterior deste Decreto, serão oriundos de anulação de 
atividade e dotação, em obediência ao que determina o artigo 
43, parágrafo 1º, inciso III da Lei Federal de nº 4.320/64, confor-
me especifi cação abaixo:

01.101 – Câmara Municipal 

Função – 01 – Legislativa;

Sub-Função – 031 – Ação Legislativa;

Programa – 001 – Apoio Legislativo

Atividade – 2.144 – Gabinete dos Vereadores – Verba Indenizatória;

Despesa – 33.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES;

Valor: R$1.750.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
GACIV

PORTARIA Nº 0114, de 11 de janeiro de 2017.
                                        
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas atri-

buições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, do 
artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,



    
RESOLVE:

1º. Nomear os titulares dos cargos de provimento em co-
missão do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, cujos nomes e cargos constam na 
relação abaixo, tudo em conformidade com as Leis Complemen-
tares Nº 022, de 22 de fevereiro de 2007; Nº 030, de 12 de 
maio de 2009 e alterações posteriores:

 
NOME                                              DENOMINAÇÃO DO CARGO

FRANCISCA RÉDINA ALVINO MARQUES                               ASSISTENTE SOCIAL

GLEIBE REJANE MATIAS DE OLIVEIRA                                 PSICÓLOGA

KAMILLA KALLIANE DE SOUZA DAMASCENO                      TERAPUTA OCUPACIONAL

SARA FREITAS DE SOUZA                                                     FONOAUDIÓLOGA

KEVIVALDO BRUNO SILVA DA CUNHA                                  FISIOTERAPEUTA

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº 0133, de 13 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso das 
atribuições legais e em conformidade com o Ofício nº 012/2017-
GP, da Prefeitura Municipal do Alto do Rodrigues do Estado do 
Rio Grande do Norte, 

RESOLVE:

1º.  Colocar à disposição da Prefeitura Municipal do Alto do 
Rodrigues do Estado do Rio Grande do Norte o Servidor WILSON 
RODRIGUES, matrícula nº 8540, Agente Administrativo, perten-
cente ao Quadro Pessoal desta Municipalidade, sem ônus para 
o órgão cedente.

  2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

                             Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0134, de 13 de janeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Ofício 1607/2016, 
expedido pela Secretaria de Estado de Governo de Brasília/DF,

RESOLVE: 
1º. PRORROGAR a cessão do servidor JACÓ DO NASCIMEN-

TO, matrícula nº. 3665, Professor, pertencente ao Quadro Pesso-

al desta Municipalidade, com ônus (ressarcimento) para o órgão 
cessionário, para continuar desempenhando suas atividades 
junto à Secretaria de Estado do Governo de Brasília/DF, até 31 
de dezembro de 2017.

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0138, de 16 de janeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em 
conformidade às disposições das Leis Complementares Nºs. 
022, de 27 de fevereiro de 2007; 030, de 12 de maio de 2009 
e alterações posteriores,

RESOLVE: 

1º. Nomear ARI LUIZ DE SOUZA para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2017.

 Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SEMEC

Portaria nº001/2017  
 
Dispõe sobre a Normatização do quadro de servidores da 

educação do Município de Parnamirim/RN.
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas e,

Considerando que é dever do Município de Parnamirim regu-
lar as suas atividades;

Considerando o interesse público Municipal, elencado nos 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim/
RN e Estatuto do Magistério de Parnamirim/RN;

Considerando que garantir as condições ao cumprimento da 
fi nalidade da educação deve prevalecer tanto sobre os aspectos 
burocráticos quanto a eventuais interesses pessoais;

Considerando o direito das crianças jovens e adultos dos 
adolescentes de acesso a uma escola pública de qualidade nos 
termos da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB;
Considerando a obrigatoriedade do cumprimento do mínimo 

de 200 (duzentos) dias letivos e de oitocentas horas de ativida-
des prescritas na LDB;

Considerando ser racional que, no mínimo, a primeira metade 
do tempo de serviço do Professor ou Especialista em Educação 
seja cumprido na Escola;

Considerando as recomendações da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, a fi scalização no cumprimento da carga ho-
rária por parte dos servidores desta Secretaria;

Considerando as difi culdades fi nanceiras do Município para 
suportar sucessivos aumentos de despesas;

Considerando a existência de servidores fora de exercício, 
não lotados e cumprindo carga horária incompleta;

Considerando que os servidores têm ciência das suas respon-
sabilidades frente às atribuições dos cargos que ocupam e para 
os quais ingressaram no serviço público.

RESOLVE:
Art. 1º Vedar a liberação de servidores para mudança de uma 

escola para outra ou entre setores, quando a remoção implicar 
em substituição, sem que tenha servidor disponível para preen-
cher a vaga.

Art. 2º Determinar o imediato retorno às Escolas dos servido-
res professores em estágio probatório lotados na sede da secre-
taria ou que tenham possíveis vínculos em  mais de uma escola 
ou decorram de termos de cooperação, como também os pro-
fessores servidores que não completaram o estágio probatório 
e estão ocupando cargos distintos ao seu respectivo de origem.

Art. 3º Determinar que os Gestores das Escolas regularizem 
a situação dos Professores com cargas horárias incompletas, e, 
quando for o caso, proceder registros d e faltas, encaminhar in-
formações para descontos nos salários e abrir processo adminis-
trativo para apurar e aplicar as medidas previstas na legislação.

Art. 4º Determinar a abertura de processo administrativo para 
regularizar a situação de servidores fora de exercício.

Art. 5º Determinar a suspensão do pagamento dos vencimen-
tos dos servidores não lotados há mais de trinta dias, até que 
regularizem suas vidas funcionais.

 Art. 6º Determinar que o responsáveis pela carga horária de 
professores na SEMEC e Diretores procedam o reordenamento 
na distribuição de  Servidores Efetivos e Terceirizados, pelos tur-
nos de trabalho e necessidades, tendo em vista o equilíbrio no 
atendimento das Escolas, observando o disposto contido no art. 
2° desta portaria.

 Parágrafo Único - As Escolas devem realizar a lotação de Pro-
fessores, prioritariamente, na função de docência observando os 
respectivos cargos, de modo a atender as necessidades da tota-
lidade das Escolas.

Art. 7º Determinar que os servidores com cargos de professo-
res lotados atualmente no cargo de Coordenador Administrativo 
e Coordenador Disciplinar que retornem aos seus devidos setores 
para o exercício dos respectivos cargos de origem;

Art. 8º Manter gratifi cação de 10 horas suplementares, quan-
do for o caso, somente para os servidores que tenham apenas 
um vínculo no serviço público e que desenvolvam atividades de 
reconhecida relevância para o setor, programa ou projeto, acres-
cida do cumprimento da carga horária efetiva;

Art. 9º Instituir a Comissão de Execução e Acompanhamento 
para o cumprimento desta Portaria, presidida pela Secretária Ad-

junta Adriana Limeira de Freitas e composta por representantes 
da Coordenadoria de Administração, Orçamento e Finanças e As-
sessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Art. 10º Determinar que, em até 60 (sessenta) dias, a Comis-
são de Execução e Acompanhamento para o cumprimento desta 
Portaria afi m de regulamentar os quantitativos em patamares 
que preservem o equilíbrio dos serviços prestados pela Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura;

Art. 11º Determinar que a Comissão de Execução e Acom-
panhamento para o cumprimento desta Portaria, instituída 
no Art. 9º

, implemente as providências para efetivação do disposto 
nesta Portaria;

Art. 12º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura, em 

Parnamirim/RN, 05 de Janeiro de 2017.

FRANCISCA ALVES DA SILVA HENRIQUE
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS
CÂMARA

Portaria nº 046/2017 - DRH

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, 
no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas exis-
tentes.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Carlos Antônio Barbosa, para o cargo de As-
sessor de Nível Médio de Gabinete de Vereador - ANV, existente 
nesta Casa, com lotação na Estrutura Adminitrativa. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 
2017, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 05 de janeiro de 2017.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente



    
Portaria nº 047/2017 - DRH
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/

RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas 
existentes.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, Kaliny Soares da Silva, para o cargo de As-
sessor de Controle Interno - ACI, existente nesta Casa. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 
2017, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 05 de janeiro de 2017.

Irani Guedes de Medeiros
Presidente

Portaria nº 048/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/
RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas 
existentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os titulares de cargos comissionados de As-

sistente de Gabinete de vereador – AGV, Secretário de Gabinete 
de Vereador – SGV, Chefe de Gabinete de Vereador – CGV, As-
sessor de Nível Médio de Gabinete de Vereador – ANV, Assessor 
Jurídico de Gabinete de Vereador – AJV, Consultor Legislativo de 
Gabinete de Vereador - CLG e Assessor Parlamentar de Gabinete 
de Vereador – APV, para o Gabinete do Vereador Irani Guedes de 
Medeiros, cujos nomes, constam na relação abaixo:

Nome:    Cargo:

José Carlos Gomes     AGV

Janielton Bezerra Barbalho de Lima   SGV

Rosinaldo Cabral Cardoso    CGV

Maria Dolores Medeiros Fernandes   ANV

Elisafam Castro de Sousa    AJV

Walléria Albuquerque Assunção Costa   CLG

Adailton Batista Ferreira    APV

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-

cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 
2017, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 05 de janeiro de 2017.
 

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente
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