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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEIS
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LEI COMPLEMENTAR Nº0122/2017.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 26 de dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

DO RITO SUMÁRIO PARA OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
QUE INDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN:
FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO decreta e eu san-

ciono a seguinte Lei Complementar:

Artigo 1º - Na hipótese de lavratura de auto de infração ou 
notifi cação de lançamento decorrente da falta de recolhimento 
de imposto na forma e nos prazos da Lei, cujas operações e 
prestações estejam regularmente escrituradas ou declaradas 
e vencidas, o processo será encaminhado, liminarmente, à Co-
ordenadoria da Dívida Ativa para inscrição e encaminhamento 
para execução fi scal, mesmo que apresentada impugnação. 

Artigo 2º - O Documento Mensal de Serviços – DMS, devida-
mente entregue, com indicação de imposto a recolher, é instru-
mento representativo de auto lançamento do crédito tributário 
e constitui, neste caso, confi ssão da dívida, sendo peça básica 
do processo administrativo respectivo, a ser formalizado pela 
autoridade processante competente, em caso de não-recolhi-
mento do tributo declarado.

 § 1º - Constatando-se que o contribuinte, apesar de 
haver apresentado o DMS não procedeu ao recolhimento do 
imposto declarado, compete as Coordenadorias de Receita Mo-
biliaria e a Imobiliária notifi cá-lo para quitar o débito com os 
devidos acréscimos.

 § 2º - Acarretará igualmente a inscrição em Dívida Ati-
va as diferenças decorrentes da insufi ciência nos pagamentos 
dos impostos, multas, atualização monetária ou juros de mora.

 § 3º - O disposto no caput deste artigo e seus pa-
rágrafos aplicam-se também, às Guias de Recolhimentos do 
ITIV emitidas pelos Ofi ciais de Notas e contendo informações 

sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles rela-
tivos, prestadas pelos seus adquirentes, sujeito passivo da 
obrigação tributária.

Artigo 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 26 de dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 0127/2017.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Cria novos cargos públicos de provimento efetivo no 
âmbito do Município de Parnamirim, e dá outras pro-
vidências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º - Ficam criados os cargos e respectivas vagas de 
provimento efetivo de Nível Elementar, Médio, Técnico e Nível 
Superior, constantes no Anexo I da presente Lei, que se incorpo-
ram a estrutura de pessoal do Município de Parnamirim. 

Art. 2º- O provimento dos cargos efetivos, através de con-
curso público, relativos às vagas criadas por esta Lei, fi ca con-
dicionado à comprovação da existência de prévia dotação orça-
mentária e fi nanceira para atender as projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme o dispos-
to no § 1º do art. 169 da Constituição Federal. 

Art. 3º - O Vencimento dos cargos públicos criados por esta 
Lei são os mesmos defi nidos para aqueles de idêntica deno-
minação, ou para o mesmo grau de escolaridade, daqueles já 
existentes no Quadro de Pessoal do Município de Parnamirim. 
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Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 27 de dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
PREFEITO
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ANEXO II
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E PRÉ-REQUISITOS PARA INVESTIDURA

ANEXO II

PERFIL DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARNAMIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
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LEI ORDINÁRIA Nº 1.848, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Institui a Semana Maria da Penha a ser realizada nos 
órgãos da instituição pública municipal do município 
de Parnamirim e dá outras providências. 

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

no a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado Instituir a 
Semana Maria da Penha a ser realizada nos órgãos da institui-
ção pública municipal, com os seguintes objetivos:

 I – Contribuir para a instrução dos profi ssionais acerca 
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha;

 II – Estimular refl exões sobre estratégias de prevenção 
e combate ao machismo e sobre os tipos de violência contra a 
mulher, como a moral, psicológica, física, sexual e patrimonial;

 III – Conscientizar acerca da importância e do respeito 
aos direitos humanos e sobre os direitos das mulheres;

 IV – Orientar sobre os procedimentos para o registro 
nos órgãos competentes das denúncias de violência contra a 
mulher e para a obtenção de medidas protetivas.

 V – Esclarecer o funcionamento da rede de assistên-
cia social, jurídica e psicológica de proteção à mulher.

 VI – Realizar momentos voltados especifi camente 
para as mulheres, a fi m de fomentar laços de solidariedade, 
identidade e apoio mútuo.

 Parágrafo Único - A semana passará a fazer parte do 
Calendário Ofi cial de Eventos do município da cidade de Parna-
mirim e será realizada na semana do dia 07 de agosto, dia em 
que a Lei. 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi sancionada.

Art. 2º - A Semana Maria da Penha poderá ser realizada em 
parceria com voluntários, universidades, sociedade civil e esco-
las municipais.

Art.3º - Fica de responsabilidade de cada secretaria execu-
tar os planejamentos para a semana Maria da Penha para os 
servidores de cada órgão.

Art. 4º - A Semana Maria da Penha será integrada ao calen-
dário de eventos das cidades.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor, na data da sua publicação.
 

Parnamirim/RN, 04 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.849, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Institui a “Semana da Preservação da Memória Histó-
rica e Cultural de Parnamirim” dá outras providências. 

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

no a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a “Semana da Preservação da Memó-
ria Histórica e Cultural de Parnamirim”, a ser comemorada anu-
almente no mês de dezembro, na semana em que se comemora 
o aniversário do Município de Parnamirim/RN.

Art. 2º. A “Semana da Preservação da Memória Histórica e 
Cultural de Parnamirim passa a integrar o Calendário Ofi cial de 
Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município Parna-
mirim/RN.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.850, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Institui a obrigatoriedade de colocação de placas indi-
cativas com o número do Conselho Tutelar da cidade 
de Parnamirim/RN, em instituições educacionais pú-
blicas e privadas.

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

no a seguinte Lei:

Art. 1º. Os estabelecimentos de ensino público e privado do 
Município de Parnamirim, deverão fi xar, em local visível e de fá-
cil acesso, placa com o número do Conselho Tutelar da respec-
tiva circunscrição.
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 Parágrafo Único – Havendo mudança do número de 
telefone do Conselho Tutelar, os estabelecimentos de ensino 
mencionados no caput deste artigo deverão atualizar as placas.

Art. 2º. A placa de que trata o artigo 1º desta Lei devera possuir:
 I – dimensões mínimas de 0,80m x 0,50m;
 II – ser legível, com caracteres compatíveis; 
 III -  ser fi xada em locais de fácil visualização ao públi-

co em geral.

Art. 3º. O descumprimento desta Lei, por parte de estabele-
cimento de ensino privado, acarretara multa.

 Parágrafo Único - No caso de descumprimento desta 
Lei por parte de estabelecimento de ensino público, será apura-
da a responsabilidade disciplinar do respectivo diretor.

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal poderá designar órgão 
responsável para fi nalizar o fi el cumprimento desta Lei.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.851, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Acrescenta o inciso VIII ao Art. 15 da Lei Municipal nº 
1.335/2007, que dispõe sobre a criação, regulamen-
tação da função pública de Conselheiro Tutelar no Mu-
nicípio de Parnamirim/RN e dá outras providências; 
para incluir a obrigatoriedade de apresentação de re-
latório trimestral e efetivação de registro de todos os 
atendimentos em sistema informatizado.

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

no a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 15 da Lei Municipal nº 1.335 de 23 de maio 
de 2007 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art.15 – (...)
VIII- Encaminhar ao Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente e a Secretaria Municipal de Assistência Social 
relatório trimestral das atividades desenvolvidas, bem como 

efetuar os registros de todos os atendimentos no Sistema de 
Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA.”

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

 
Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

‘1

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.852, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Ofi cializa nome de rua no bairro Emaús, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º - Fica ofi cializada a denominação do logradouro pú-
blico “Rua Rio dos Girassóis”, situado no bairro Emaús, neste 
Município, conforme croqui anexo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.853, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Ofi cializa nome de rua no bairro Santos Reis, e dá ou-
tras providências.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ofi cializada a denominação do logradouro pú-
blico situado no bairro Santos Reis, neste Município, conforme 
croqui anexo, da seguinte forma:

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.854, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Dispõe sobre a proibição do descarte de resíduos só-
lidos nos logradouros públicos do Município de Parna-
mirim e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e Eu, sancio-
no a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica proibido o descarte de resíduos sólidos nos 
logradouros públicos do Município de Parnamirim. 

 § 1º - Entende-se por logradouro público os espaços 
reconhecidos ofi cialmente pela administração do município, des-
tinados ao uso comum dos cidadãos e à circulação de veículos. 

 § 2º - Para os fi ns desta Lei, compreende-se como re-
síduos sólidos: 

 I – Aqueles resultantes de atividades domiciliares, in-
clusive os com características perigosas; 

 II – Bens inservíveis oriundos de residência, cuja for-
ma e o volume os impeçam de ser removidos através da coleta 
regular; 

 III – Resíduos de poda;
 IV – Resíduos da construção civil; 
 V – Resíduos públicos decorrentes da limpeza de lo-

gradouros e aqueles gerados em eventos realizados em área 
pública; 

 VI – Excrementos humanos em estado sólido, semis-
sólido e líquido e de animais em logradouros públicos; 

 VII – Resíduos gerados em estabelecimentos comer-
ciais, industriais, serviços de saúde humana e animal, ou em 
quaisquer outros estabelecimentos, independente do volume 
diário, bem como os rejeitos. 

Art. 2º - Estão sujeitas às disposições previstas nesta Lei, as 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. 

 Parágrafo Único – Os resíduos sólidos gerados por 
qualquer pessoa física ou jurídica são considerados proprieda-
de privada, permanecendo, portanto, sob sua inteira responsa-
bilidade até a apresentação à coleta regular.

CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 3º - Será considerado infrator o cidadão ou a pessoa ju-
rídica que, por si ou seus prepostos, cometer, mandar, constran-
ger, auxiliar ou se benefi ciar da prática de infração às normas 
contidas nesta Lei. 

Art. 4º - O responsável pela infração será multado e, em 
caso de reincidência, sofrerá a penalidade em dobro.

Parágrafo Único – Para os efeitos desta Lei, conside-
rar-se-á reincidente o cidadão ou a pessoa jurídica que já hou-
ver sido penalizado por qualquer infração presente nesta Lei, 
ainda que por Advertência, nos últimos 2 (dois) anos.

Art. 5º - As multas serão aplicadas cumulativamente quando 
o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações. 

Art. 6º - Sempre que possível, e somente nas hipóteses em 
que o infrator for pessoa física, o servidor designado para a ati-
vidade fi scalizatória deve agir de forma a conscientizá-lo, con-
ferindo-lhe a oportunidade de corrigir a conduta, e caso o faça 
imediatamente após a sua ocorrência, será aplicada pena de 
Advertência. 

Art. 7º - Constituem infrações à presente Lei, puníveis com 
Multa: 

 I - Lançar, depositar, permitir ou propiciar a deposição 
de resíduos sólidos, bens inserví- veis, resíduos da construção 
civil e/ou resíduos de poda em terrenos baldios, logradouros pú-
blicos, rios, lagos, lagoas, riachos, canais, córregos ou às suas 
margens, ou ainda em qualquer outro local não permitido pelo 
Poder Público;

 II - Descartar resíduos em sarjetas e caixas receptoras; 
 III - Deixar nos logradouros públicos containers para de-

posição de entulho depois de atingida sua capacidade máxima; 
 IV - Derramar ou dispor nos logradouros públicos esto-

pa, graxa, óleo, gordura, tinta, líquido de tinturaria, nata de cal, 
cimento, gesso e similares; 

 V - Deixar, nos logradouros públicos, terra, entulho ou 
materiais de construção;

  VI - Não proceder a limpeza do logradouro público 
após a preparação de concretos e argamassas; 

 VII - Descarregar ou vazar águas servidas nos logra-
douros públicos; 

 VIII - Dispor nos logradouros públicos pneus, medica-
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mentos, seringas, resíduos dos serviços de saúde, lâmpadas 
fl uorescentes, pilhas e baterias, componentes ou equipamentos 
eletroeletrônicos, embalagens plásticas utilizadas para armaze-
nar agrotóxicos e similares; 

 IX - Apresentar os resíduos sólidos para a coleta fora 
dos dias e horários determinados pelo Poder Público;

 X - Apresentar para coleta os resíduos sem acondicio-
namento ou com acondicionamento inadequado;

 XI - Violar recipientes a condicionadores de resíduos 
sólidos urbanos, provocando o espalhamento do conteúdo nos 
logradouros; 

 XII - Deixar de acondicionar e disponibilizar para a 
coleta os resíduos gerados durante e imediatamente após o 
término de feiras livres, passeatas, espetáculos ou quaisquer 
eventos que propiciem o acúmulo de resíduos sólidos nos logra-
douros públicos; 

 XIII - Lançar dos veículos qualquer objeto, resíduo ou 
rejeito; 

 XIV - Dispor nos logradouros ou a condicionadores pú-
blicos animais ou partes de animais mortos;

 XV - Não proceder o recolhimento, acondicionamento 
e destinação adequados dos excrementos de animais; 

 XVI - Urinar e/ou defecar em logradouros públicos; 
 XVII - Descartar nos logradouros públicos material pro-

veniente da distribuição de panfl etos, prospectos ou qualquer 
tipo de propaganda. 

 § 1º - Além do pagamento da respectiva multa, as in-
frações contidas neste artigo obrigam os responsáveis a remo-
ver os resíduos dos logradouros no prazo estipulado pela fi scali-
zação, a contar da lavratura da notifi cação ou da autuação. 

 § 2º - Findo o prazo previsto no § 1º sem que o infrator 
tenha removido os resíduos, fi ca a multa majorada em 100% 
(cem por cento), e quando da remoção pelo ente autuante, as 
despesas correrão por conta do infrator. 

 § 3º - Será aplicada multa diária fi xada em 10% (dez 
por cento) do valor do auto de infração até a remoção dos resí-
duos pelo infrator. 

 § 4º - As infrações previstas nos incisos IX e XIII, serão 
notifi cadas através do endereço, quando não for possível a ime-
diata identifi cação do infrator.

Art. 8º - As infrações previstas nesta Lei serão classifi cadas 
em leve, média, grave e gravíssima na forma do Anexo Único. 

Art. 9º - Os valores das multas, para pessoa física, serão atri-
buídos em função da gravidade da infração, defi nidas conforme 
os seguintes critérios: 

 I – Infração leve, multa de R$ 92,56 (noventa e dois 
reais e cinquenta e seis centavos); 

 II – Infração média, multa de R$ 289,90 (duzentos e 
oitenta e nove reais e noventa centavos); 

 III – Infração grave, multa de R$ 462,22 (quatrocentos 
e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos); 

 IV – Infração gravíssima, multa de R$ 1.232,00 (um 
mil duzentos e trinta e dois reais). 

Art. 10 - Os valores das multas, para pessoa jurídica, serão 
atribuídos em função da gravidade da infração, defi nidas con-
forme os seguintes critérios: 

 I – Infração leve, multa de R$ 289,90 (duzentos e oi-
tenta e nove reais e noventa centavos); 

 II – Infração média, multa de R$ 792,25 (setecentos e 
noventa e dois reais e vinte e cinco centavos); 

 III – Infração grave, multa de R$ 1.649,00 (um mil 
seiscentos e quarenta e nove reais); 

 IV – Infração gravíssima, multa de R$ 2.460,00 (dois 
mil quatrocentos e sessenta reais).

Art. 11 - As multas dispostas nesta Lei terão seus valores 
atualizados anualmente de acordo com o índice IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que venha 
a substitui-lo. 

CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 12 - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente 
Lei, designando os órgãos responsáveis pela fi scalização, apli-
cação das multas e a respectiva cobrança. 

 § 1º - Entre as ações de regulamentação deverá ha-
ver a criação de um cadastro interno de controle das multas 
aplicadas e suas reincidências, observando os procedimentos 
previstos nesta Lei; 

 § 2º - A arrecadação derivada da aplicação de multas 
deverá ser revertida para a melhoria do sistema de limpeza ur-
bana do Município de Parnamirim.

Art. 13 - No exercício da atividade de fi scalização, o servidor 
designado poderá fazer uso de quaisquer provas materiais lícitas, 
bem como informações oriundas de aparelhos eletrônicos, equi-
pamentos audiovisual ou outros meios tecnológicos disponíveis. 

Art. 14 - A notifi cação será lavrada em duas vias e deverá 
conter o número do documento de identifi cação do notifi cado 
(CPF, se pessoa física; CNPJ, se pessoa jurídica), nome completo 
ou razão social, seu endereço, data, hora e local da infração, 
sua descrição e dispositivo legal em que está fundamentada, 
data da constatação, prazo para correção, se houver, e nome, 
matrícula e assinatura do servidor designado. 

 Parágrafo Único – Caso a infração seja atribuída à mo-
torista de veículo automotor, deve a notifi cação conter a placa 
do veículo e suas características.

 
Art. 15 - O infrator será autuado após notifi cação, análise e 

verifi cação quanto à ocorrência da irregularidade, em casos de 
dano ou risco de dano iminente à saúde pública, meio ambiente 
ou à segurança do cidadão ou, ainda, em casos de reincidência 
ou de não correção da irregularidade no prazo previsto. 

 § 1º - Nos casos de dano ao meio ambiente, deverá 
ser encaminhada denúncia ao Ministério Público, a fi m de que o 
infrator responda por crime ambiental na forma da Lei Federal nº 
9.605/98, não isentando o infrator das penalidades desta Lei. 

 § 2º - Nos casos de dano ou risco de dano iminente à 
saúde pública, meio ambiente ou à segurança do cidadão, o auto 
de infração poderá ser lavrado independente da Notifi cação. 

Art. 16 - O auto de infração será lavrado em duas vias e 
deverá conter o número do documento, o número do processo 
administrativo, a identifi cação do infrator (nome completo ou 
razão social) e seu endereço, o endereço do local onde foi cons-
tatada a irregularidade, as características e placa do veículo (se 
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for o caso), o dia e a hora da infração ou da sua constatação, a 
descrição da infração e sua correlação com o dispositivo legal, 
o valor da multa, o prazo para apresentação de defesa e a auto-
ridade a quem deverá ser endereçada. 

Art. 17 - A cientifi cação do auto de infração poderá ser feita 
pessoalmente ou via postal com aviso de recebimento (AR).

 § 1º - Na hipótese de o infrator estar em lugar incerto e 
não sabido ou de insucesso na cientifi cação via AR, esta poderá 
ser feita por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município 
e em jornal de grande circulação e será considerada efetivada 
após 30 (trinta) dias da publicação. 

 § 2º - O infrator que tiver conhecimento, de modo ine-
quívoco, por qualquer outra forma, do auto de infração não po-
derá alegar falta de notifi cação em sede de defesa, estando tal 
formalidade dispensada neste caso. 

Art. 18 - O auto de infração será expedido, ainda que o in-
frator se recuse a assiná-lo, cabendo ao servidor designado 
para fi scalização certifi car a ocorrência, valendo tal certifi cação 
como intimação do infrator para todos os fi ns. 

Art. 19 - O pagamento das multas será realizado até 60 
(sessenta) dias a contar da data em que tomou ciência do auto 
de infração. 

Art. 20 - O infrator poderá apresentar defesa até a data pre-
vista para o pagamento da multa através de petição escrita ende-
reçada à Comissão de Julgamento, contendo qualifi cação do in-
frator, os motivos de fato e de direito em que se funda, bem como 
todas as provas necessárias para a devida instrução do processo; 

 § 1º - A defesa, que integrará o processo administrati-
vo, interromperá a contagem do prazo para pagamento da mul-
ta até decisão administrativa fi nal, que deve ser proferida em no 
máximo 30 (trinta) dias, prorrogáveis, de forma motivada, por 
igual período; 

 § 2º - A Comissão referida no caput deverá ser criada 
no prazo de 30 (trinta) dias contatos a partir da publicação do 
Decreto que regulamentará esta Lei.

 § 3º - A Comissão de Julgamento formará livremente 
sua convicção, fundamentada em razões de fato e de direito 
podendo determinar as diligências que entender necessárias, 
até a decisão fi nal. 

 § 4º - Os erros materiais, bem como os casos de omissão, 
obscuridade ou contradição advindos da decisão proferida pela Co-
missão de Julgamento poderão ser corrigidos de ofício ou a requeri-
mento do impugnante, neste último caso no prazo de 10 (dez) dias.

 § 5º - O impugnante será notifi cado da decisão admi-
nistrativa fi nal, da qual caberá, no prazo de 10 (dez) dias, pedi-
do de reconsideração ou recurso administrativo ao (à) Secretá-
rio (a) do órgão responsável pela fi scalização. 

Art. 21 - Decorridos os prazos previstos nos artigos 19 e 20, 
para pagamento ou impugnação do auto de infração, ou ainda, 
após a notifi cação do impugnante acerca da decisão adminis-
trativa fi nal, sem que o pagamento tenha sido efetuado, pode 
o mesmo realizar-se nos 30 (trinta) dias subsequentes, acresci-
dos de juros de mora à razão de 1%, calculados “pro rata dies”. 

 § 1º - Ao fi m do prazo amigável para pagamento previsto 
nos artigos 19 a 21, o Poder Público fi ca autorizado a proceder 
à inserção do nome do infrator junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, tais como Serasa, CADIM (Cadastro Informativo Municipal), 
cartório de títulos e protestos, independente de ação judicial, bem 
como poderá enviar à Procuradoria Geral do Município, a fi m de 
que sejam inscritos em dívida ativa, os autos de infração que não 
tenham sido pagos na esfera administrativa ou extrajudicial. 

 § 2º - O pagamento da multa não sana o objeto da 
infração, nem isenta o infrator das possíveis obrigações e san-
ções subsistentes que lhe tenham sido cominadas.

CAPÍTULO IV
DA APURAÇÃO DAS MULTAS

Art. 22 - Para a imposição das multas previstas nesta Lei, 
os agentes de fi scalização deverão observar a gravidade do fato 
conjuntamente com os antecedentes do infrator ou do respon-
sável solidário.

 Parágrafo Único – Agravam a aplicação da multa, no 
percentual de 100% (cem por cento), a reincidência, a exposi-
ção do meio ambiente, saúde pública e segurança do cidadão, 
a tentativa de obter ou a obtenção de vantagem pecuniária e a 
tentativa de obstar a fi scalização. 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 23 - Sem prejuízo das penalidades defi nidas no Capítu-
lo II, O Poder Executivo fi ca autorizado a proceder à apreensão 
de quaisquer materiais, ferramentas, recipientes, equipamen-
tos, máquinas ou veículos utilizados no descarte irregular de 
resíduos sólidos, mediante relatório circunstanciado dos bens 
apreendidos. 

 § 1º - As despesas decorrentes do transporte e guarda 
dos bens apreendidos, bem como as de remoção e disposição 
fi nal dos resíduos descartados inadequadamente são de respon-
sabilidade do infrator, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 § 2º - Por cada dia de armazenamento ou guarda dos 
bens apreendidos será cobrada diária, em conformidade com 
o Código Tributário Municipal, dependendo, pois, da ocupação 
que advir dos mesmos bens apreendidos e das medidas imple-
mentadas pelo Poder Público para a apreensão. 

 § 3º - Fica O Poder Executivo autorizado a levar a leilão 
os bens apreendidos e não reclamados ou retirados no prazo de 
90 (noventa) dias após sua apreensão, observada, no que cou-
ber, a legislação relativa a licitação, a Lei Orgânica do Município 
de Parnamirim e o Código Tributário Municipal. 

Art. 24 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação. 

Art. 25 - Cabe ao Poder Executivo, através de seus órgãos 
competentes, divulgar esta lei através de campanha educativa, 
visando conscientizar a população.

Parnamirim/RN, 12 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO
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LEI ORDINÁRIA Nº 1.855, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 21 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Concede abono especial para os funcionários do qua-
dro efetivo do Poder Legislativo Municipal em razão 
de celebração de sua data natalícia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e Eu, sancio-
no a seguinte Lei:

Art.1º – É concedido abono especial, no valor de 100,00 
(cem reais), aos funcionários públicos do quadro efetivo do Po-
der Legislativo deste município, exclusivamente no mês em que 
estiverem celebrando sua data natalícia, não se vinculando aos 
seus vencimentos, a qualquer título.

 Parágrafo Único – O Abono de que trata o caput deste 
artigo será pago em folha suplementar.

Art.2º - As despesas com o pagamento do abono de que 
trata esta lei correrão por conta da dotação orçamentária espe-
cífi ca da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Parnamirim/RN, 21 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.856, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 22 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

C oncede abono especial, no mês de dezembro de 
2017, em razão da celebração dos “Festejos Natali-
nos”, para os servidores do quadro efetivo da Câmara 
Municipal de Parnamirim/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais;

FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e Eu, sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º - É concedido abono especial, no valor de R$200,00 

(Duzentos reais), aos servidores públicos do quadro efetivo da 
Câmara Municipal de Parnamirim/RN, exclusivamente no mês de 
dezembro de 2017, em razão da celebração dos “Festejos Natali-
nos”, não se vinculando aos seus vencimentos, a qualquer título.

 Parágrafo Único – O abono de que trata o caput deste 
artigo será pago em folha suplementar até o dia 31 de dezem-
bro de 2017.

Art. 2º - As despesas com o pagamento do abono de que 
trata esta lei correrão por conta da dotação orçamentária espe-
cífi ca da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 21 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA NUMERAÇÃO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.857, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 26 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Cria Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação – CMCTI e Fundo Municipal de Apoio à Ciência, 
Tecnologia e Inovação – FMACTI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso de suas atribuições, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação CMCTI,  órgão de natureza consultiva e deliberativa, 
destinado a orientar a atuação do governo municipal no desenvol-
vimento científi co e tecnológico, bem como julgar os projetos que 
demandem recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tec-
nologia e Inovação FMACTI, obedecendo aos objetivos de:

 I - elevar os níveis de qualidade de vida da população 
do Município, notadamente no que se refere aos padrões de 
saúde, educação, habitação, mobilidade e meio ambiente;

 II - reduzir o grau de dependência tecnológica, fi nan-
ceira e econômica do Município, através do fortalecimento e 
ampliação da base técnico-científi ca existente no Município, 
constituída por entidades militares, de ensino, de pesquisa e de 
prestação de serviços com elevado conteúdo tecnológico;
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 III - ampliar oportunidades de emprego e renda no 
âmbito do Município, mediante o aumento e diversifi cação das 
atividades econômicas que tenham por base a geração e apli-
cação de conhecimentos técnicos e científi cos;

 IV - aprimorar as condições de atuação do Poder Públi-
co Municipal, notadamente no que se refere à identifi cação e ao 
aproveitamento das potencialidades municipais;

 V - direcionar as pesquisas e estudos, visando atender 
às demandas efetivas nos setores considerados básicos para o 
desenvolvimento do Município.

Art. 2º-Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação CMCTI:

 I - propor ao Executivo Municipal os orçamentos e os 
planos anuais e plurianuais de ciência, tecnologia e inovação, 
nos quais estarão fi xadas diretrizes e prioridades que nortearão 
as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação FMACTI;

 II – fi xar os critérios e condições de acesso aos recur-
sos do FMACTI;

 III - fi scalizara aplicação dos recursos concedidos pelo 
FMACTI;

 IV –monitorar e avaliara execução da programação 
anual do FMACTI.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação CMCTI é um órgão vinculado a Secretaria do Gabinete 
Civil, compondo-se de quinze membros, assim discriminados:

 I - membros natos: Secretário Municipal de Planeja-
mento que o presidirá e o Assessor Técnico de Ciência e Tecno-
logia da Informação do Gabinete Civil;

 II -membros designados:
 a)dois membros indicados pelo Poder Executivo Muni-

cipal;
 b) um membro indicado pela Câmara Municipal de 

Parnamirim;
 c)  um membro indicado pelo Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte - IFRN;
 d) um membro indicado pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte;
 e) um membro indicado pela Federação das Indústrias 

do Rio Grande do Norte FIERN;
 f) um membro indicado pela Federação do Comércio 

do Rio Grande do Norte FECOMERCIO/RN;
 g) um membro indicado pelo Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte SEBRAE/RN;
 h) um membro indicado pela Fundação Norte-rio-gran-

dense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC;
 i) um membro indicado pela Sociedade Brasileira Para 

o Progresso da Ciência -SBPC.
 J ) um membro da ALA 10;
 l) dois membros reservados a Universidades Privadas, 

que tenham atividade acadêmica no Município de Parnamirim;
 § 1º - Os membros do CMCTI terão mandato de 2 

(dois) anos, sendo permitida a recondução por igual período.
 § 2º - Será indicado, para cada membro titular, 1 (um) 

suplente, que substituirá o membro titular no caso de impedi-
mento, ou o sucederá no caso de vaga.

 § 3º - As indicações de que trata o presente artigo de-
verão ser efetuadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data 

de publicação desta Lei.
 § 4º- A perda do vínculo legal do representante com a 

entidade representada, implicará na extinção concomitante de 
seu mandato.

 § 5º- A ausência por três reuniões seguidas ou cinco 
alternadas no mesmo ano implicará na perda automática do 
mandato junto ao Conselho.

 § 6º - Os membros do CMCTI não receberão qualquer 
remuneração por sua participação no colegiado e os serviços 
prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de 
interesse público e relevante valor social.

Art. 4º - O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação elegerá dentre seus membros o vice-presidente.

Art. 5º - As normas de funcionamento do Conselho Munici-
pal de Ciência, Tecnologia e Inovação CMCTI serão defi nidas em 
Regimento Interno, a ser elaborado por seus membros no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da posse de 
todos os seus membros.

 Parágrafo único - O Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação CMCTI será apro-
vado com o voto da maioria dos seus membros e submetido à 
homologação do Poder Executivo Municipal mediante Decreto 
específi co.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal, através do Diário Ofi -
cial do Município, assegurará a publicidade dos atos do Conse-
lho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação CMCTI.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 7º - Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tec-
nologia e Inovação do Município de Parnamirim FMACTI, com a 
fi nalidade de propiciar os recursos fi nanceiros necessários à exe-
cução da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município.

Art. 8º - Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal 
de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação do Município de Par-
namirim -FMACTI:

 I - recursos provenientes do orçamento anual do Muni-
cípio e de outras fontes;

 II - juros, dividendos, indenizações e quaisquer outras 
receitas decorrentes da aplicação dos recursos do FMACTI;

 III - doações, repasses e subvenções da União, do Es-
tado e de outras entidades e agências de fomento ao desenvol-
vimento científi co e tecnológico, nacionais ou internacionais;

 IV - empréstimos e fi nanciamentos de origem interna 
ou externa;

 V - outras fontes de recursos de origem interna ou externa.

Art. 9º - Os recursos do FMACTI serão utilizados exclusiva-
mente na execução de projetos relacionados com a sistema-
tização, geração, absorção e transferência de conhecimentos 
científi cos, tecnológicos e inovativos, notadamente aqueles re-
lacionados com:

 a) capacitação de recursos humanos;
 b) realização de estudos técnicos;
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 c) realização de pesquisas científi cas;
 d) realização de projetos de desenvolvimento tecnológico;
 e) criação e adequação de infraestrutura de apoio a 

empreendimentos de base tecnológica;
 f) criação e operação de unidades técnico-científi cas.

Art. 10 - A regulamentação das condições de acesso aos 
recursos do FMACTI e as normas que regerão a sua operação 
serão defi nidas em ato do poder executivo municipal, a partir de 
proposta oriunda do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação - CMCTI, a ser encaminhada até 60 (sessenta) dias 
após sua instalação.

Art. 11 - Somente poderão ser apoiados com recursos do 
FMACTI as proposições que apresentarem mérito técnico-cientí-
fi co compatível com a sua fi nalidade, natureza e expressão so-
cioeconômica ou cultural.

 Parágrafo único - A avaliação do mérito técnico-cien-
tífi co, da pertinência socioeconômica ou cultural dos projetos e 
da capacitação profi ssional dos proponentes será realizada pelo 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -CMCTI.

Art. 12 - Os recursos do FMACTI serão concedidos a pessoas 
físicas ou jurídicas que submeterem ao CMCTI projetos porta-
dores de mérito técnico-científi co, de interesse para o desen-
volvimento da municipalidade, mediante contrato ou convênio, 
nos quais estarão fi xados os objetivos do projeto, o cronogra-
ma físico-fi nanceiro, as condições de prestação de contas, as 
responsabilidades das partes e as penalidades contratuais, 
obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pela 
Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

 § 1º - Somente poderão receber recursos os propo-
nentes que estiverem em situação regular perante o Município, 
o Estado e a União, aí incluídos o pagamento de impostos, taxas 
e demais obrigações fi scais, trabalhistas ou previdenciárias, e 
que não tiverem pendências relativas à prestação de contas re-
ferentes a auxílios ou fi nanciamentos concedidos pelo FMACTI.

 § 2º - A regulamentação das demais condições de 
acesso aos recursos do FMACTI e as normas que regerão a sua 
operação serão defi nidas em ato do Poder Executivo Municipal, 
com base em proposta oriunda do CMCTI, a ser encaminhada 
até 60 (sessenta) dias após sua completa instalação.

Art. 13 - Os recursos do FMACTI serão aplicados exclusiva-
mente na execução de projetos relacionados com o desenvol-
vimento científi co e tecnológico, vedada a sua utilização para 
custear despesas e encargos administrativos correntes de 
responsabilidade de qualquer outra instituição, exceto quando 
previstos em projetos ou programas de trabalho de duração de-
terminada, no limite máximo de 5% (cinco pontos percentuais) 
do valor global do projeto.

Art. 14 - A concessão de recursos do FMACTI poderá se dar 
das seguintes formas:

 a) apoio fi nanceiro sem reembolso;
 b) apoio fi nanceiro reembolsável;
 c) fi nanciamento de risco;
 d) participação societária.

Art. 15 - Os benefi ciários de recursos farão constar o apoio 
recebido do FMACTI quando da divulgação dos projetos e ativi-

dades e de seus respectivos resultados.

Art.16 - Os resultados ou ganhos fi nanceiros decorrentes da 
comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos e 
processos que porventura venham a ser gerados em função da 
execução de projetos e atividades levados a cabo com recursos 
do FMACTI serão a ele revertidos.

Art.17 - O Secretário-executivo do Fundo Municipal de Apoio 
à Ciência, Tecnologia e Inovação - FMACTI será indicado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito 
Especial, no valor de 30.000,00 (trinta mil reais), para atender 
as despesas decorrentes do disposto nesta lei. 

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 26 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.859, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE 
VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM/RN E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

no a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída e inserida no calendário ofi cial de 
eventos no município de Parnamirim/RN a semana municipal 
de valorização da família objetivando a conscientização da im-
portância da família como instituição fundamental para o de-
senvolvimento humano.

Art. 2º A semana municipal de valorização da família e suas 
ações se efetivarão anualmente na semana do dia 21 de outu-
bro, dia nacional da valorização da família, conforme Lei Federal 
nº 12.647 de 16 de maio de 2012.

Art. 3º - Na semana municipal de valorização da família se-
rão desenvolvidas ações educativas através de palestras, se-
minários, conferências e atividades culturais e de lazer, com a 
participação do poder publico e privadas, instituições e autori-
dades religiosas, educacionais e políticas.

Art. 4º - O poder executivo atribuirá a órgão de sua estrutura 
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RECEITA 2018
TABELA  I

a responsabilidade pela coordenação das ações previstas para 
a semana de valorização da família.

Art. 5º - Anualmente na semana de valorização da família, 
a câmara municipal de Parnamirim realizara sessão solene em 
homenagem a pessoas, instituições, entidades e organizações 
que desenvolvam ações em prol da família.

Art. 6º. As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, segundo plano plu-
rianual vigente, suplementadas, se necessárias.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 27 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.860, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei com veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 
2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Estima a Receita e fi xa a Despesa do Município de 

Parnamirim para o exercício de 2018 e determina ou-
tras providências.

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

no a seguinte Lei:

TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º.  Esta Lei estima a Receita e fi xa a Despesa do Muni-
cípio de Parnamirim/RN Para o exercício de 2018.

 I.Orçamento Fiscal; e
 II.Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes 

aos seus respectivos órgãos.

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º.  A Receita Total do Município para o exercício de 
2018 é estimada no valor de R$ 468.720.000 (Quatrocentos e 
sessenta e oito milhões, setecentos e vinte mil, reais).

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, 
outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na for-
ma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a 
estimativa  constante do seguinte desdobramento:

R$ 1,00
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DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II

      

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fi xada no valor de R$ 
468.720.000 (Quatrocentos e sessenta e oito milhões, sete-
centos e vinte mil, reais).

 Parágrafo Único – No valor da despesa, está consig-

nada a importância de R$ 0  (), que servirá como Reserva de 
Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário 
para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos arts. 40 
a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º. A despesa fi xada será realizada por conta de Recur-
sos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária 
e fi nanceira observará a discriminação constante na Tabela II:

Art. 6º. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as especifi cações a seguir com os seus respectivos códigos 
constantes da Tabela III.  



30 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO -  PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 30 DE DEZEMBRO DE 2017 

Art. 7º. O Poder Executivo fi ca autorizado a:

 I.Realizar Operações de Crédito por antecipação da 
Receita, até o valor fi xado nesta  Lei, de acordo com Resolução 
nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada 
pela Resolução 043/2001.

 II.Abrir Créditos Suplementares, para atender insufi ci-
ências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 20% (Vinte  
por cento), do total da despesa fi xada  nesta Lei, em conso-
nância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1964.

 III.Reprogramar os saldos orçamentários decorrentes 
dos créditos adicionais especiais abertos no último quadrimes-
tre de 2017, nos termos do art. 45 da Lei 4.320/1964 c/c o 
art.167, §2º da Constituição Federal. 

                

  
TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2018.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 29 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

DECRETOS
GACIV

DECRETO Nº 5.879/2017 

Parnamirim/RN, 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais e, na forma da Lei Federal n° 6015/73, De-
creto n ° 3707/70. Artigo 175 da Constituição Federal, Resolu-
ções CONAMA n.ºs 335/2003 e 386/2006, decreta:

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - Os Cemitérios Municipais destinam-se à inumação dos 
cadáveres de indivíduos falecidos no Município de Parnamirim. 

 Parágrafo único. Os cemitérios públicos municipais 
serão administrados pela Secretaria Municipal de Serviços ur-
banos, obedecendo às disposições deste regulamento.

Art. 2 ° - É livre a visitação do cemitério Municipal durante 
o Horário de abertura ao público, desde que resguardados os 
usos e bons costumes.

Art. 3º - Não será permitido executar nos cemitérios muni-
cipais obras, construções, demolições, reformas, colocação ou 
retirada de lápides no período de 25 de outubro a 05 de novem-
bro, exceto em ocorrência de óbitos. 

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS
TABELA III
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Art. 4 ° - Não será admitido o acesso ao cemitério de:
 A) Absolutamente incapazes desacompanhados de 

responsável legal;
 B) Vendedores Ambulantes; 
 C) Pessoas acompanhadas de animais;
 D) Automóveis e bicicletas ou qualquer outro veículo 

sobre rodas, salvo para portadores de necessidades especiais.

Art. 5° - Os cemitérios Públicos Municipais estarão abertos 
para visitação das 7h30min às11h30min no turno matutino e, 
das 13h30min às 18h no turno vespertino, diariamente, salvo 
determinação da administração do cemitério. 

 Parágrafo Único: É livre a prática de todos os cultos 
religiosos, desde que em consonância às leis, à moral e à 
ordem pública.

Art. 6° O prazo de inumação de cadáveres será de 03 (três) 
anos , improrrogáveis , fi ndo os quais será removidos os restos 
mortais para o ossuário-geral.

 § 1° Os restos mortais retirados dos jazigos, quando hou-
verem, serão transferidos para o ossuário, devidamente emba-
lados e com identifi cação.

 § 2° Nenhum sepultamento ou exumação será realizado 
sem autorização por escrito da administração do cemitério e de 
seu responsável legal.

TÍTULO II
DOS SEPULTAMENTOS

Art. 7° Os sepultamentos não serão realizados antes das 
8h e após às 17h.

Art. 8° Os sepultamentos serão realizados mediantes apre-
sentação dos seguintes documentos:

 I – Certidão de óbito do de cujos;
 II - Apresentação do título perpétuo ou comprovante 

de concessão de uso;
 III - Pagamento das taxas de serviço de serviço de se-

pultamento, quando imposta pela administração;
 IV – Procuração para fi ns de sepultamento, ou autori-

zação do cessionário do sepulcro, quando for o caso;
 V – Apresentação de comprovante de renda da família do 

de cujos, para os casos de gratuidade das tarifas de sepultamento.

Art. 9 ° Os sepultamentos serão sempre individuais, salvo 
quando tratar-se de mãe e fi lho Natimorto, que poderão ser se-
pultados juntos.

Art. 10° Nenhum sepultamento ou exumação se fará sem 
autorização por escrito da administração do cemitério e de seu 
representante legal.

Art. 11 Os restos mortais retirados dos jazigos, quando hou-
verem, serão transferidos para o ossuário, devidamente emba-
lados e com identifi cação.

TÍTULO III
DA CONCESSÃO DE USO e TÍTULOS PERPÉTUOS

Art. 12 A ocupação de sepultura nos cemitérios municipais, 
dar-se á sob a forma de concessão de uso e títulos perpétuos, 

na forma estabelecida em lei e pela administração municipal 
através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Art. 13 As despesas com a conservação e construções de 
túmulos, capelas e mausoléus, assim como a colocação de lá-
pides ou ornamentos são de responsabilidade exclusiva do con-
cessionário do jazigo ou da família do de cujus.

Art. 14 Uma vez estabelecido, é obrigatório o pagamento das 
tarifas cobradas pela concessão de uso e serviços prestados, sob 
pena de extinção do direito e cobrança judicial do débito. 

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 O cemitério é um bem público, de uso especial, não 
estando sujeito a atos da vida civil, sendo objeto apenas de con-
cessão de uso e títulos perpétuos.

Art. 16 Todos os serviços funerários e os executados no ce-
mitério fi carão sob a fi scalização e controle da Prefeitura Muni-
cipal de Parnamirim.

Art. 17 As sepulturas serão construídas dentro dos padrões 
indicados pelo município, dependendo da área em que se loca-
liza dentro do Cemitério.

Art. 18 Na expedição da licença para construção será de-
terminado o tamanho, altura, número de gavetas, entre outros.

Art. 19 Os casos não previstos neste decreto serão subme-
tidos à apreciação da Administração do Cemitério, desde que 
inseridos no âmbito de atribuições da mesma, seguindo à auto-
ridade competente, quando necessário.

Art. 20 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. 

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

DECRETO Nº 5.881/2017

Parnamirim/RN, 28 de dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE DESCONTOS E PARCELAMENTOS DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

      
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – RN, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas  pelo artigo 73, 
XII, da Lei Orgânica do Município,

 Considerando a necessidade de possibilitar recebi-
mento dos créditos tributários municipais, vencidos, a partir de 
condições que permitam a pronta adimplência dos Contribuin-
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tes para com a Fazenda Pública Municipal;
 Considerando a permissibilidade constante no artigo 

7 º,  § 5º e 26, incisos I e II, da Lei n º 951, de 30 de dezembro 
de 1997 – Código Tributário Municipal – CTM, com as altera-
ções subsequentes:

D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º - Fica a Fazenda Municipal autorizada a conceder 
parcelamento de créditos de natureza tributária, vencidos, em 
qualquer fase de cobrança, após exame circunstanciado de 
cada caso requerido, atendido  a situação socioeconômica do 
Contribuinte em atraso e nas condições que estabelecer.

Artigo 2º - Os créditos tributários vencidos, referentes a 
exercícios anteriores, cujo contribuinte esteja em situação ab-
solutamente regular em relação a fatos geradores ocorridos a 
partir de 1 º de janeiro do exercício de 2018, têm descontos de 
até noventa por cento (90%) sobres os juros e multas devidas, 
com respaldo no artigo 7 º,  § 5 º. Da Lei 951/97, desde que o 
pagamento seja efetuado integralmente com valor atualizado 
em moeda corrente do País. 

 § 1º - Os descontos estabelecidos no caput deste 
artigo não alcançam as multas por infrações decorrentes do 
descumprimento de obrigações acessórias, fi cando o valor de 
citadas multas reduzidas em cinquenta por cento (50%) quando 
pagas à vista;

 § 2º - Os documentos de arrecadação Municipal – 
DAM para pagamento à vista dos referidos créditos tributários 
serão emitidos através de requerimento do Contribuinte, no Se-
tor de Atendi - mento ao Público da Secretaria de Tributação 
– SEMUT ou via INTERNET, através do site WWW.PARNAMIRIM.
RN.GOV.BR. 

Artigo 3º - O Sujeito Passivo da Obrigação Tributária pode 
liquidar seu débito fi scal mediante o recolhimento de entrada, 
nunca inferior a vinte por cento (20%) do valor da dívida, sem 
redução, e o remanescente em parcelas iguais e sucessivas, 
atendido as seguintes condições:

 I – Descontos de setenta por cento (70%) dos acrésci-
mos legais (multas e juros) se parcelado em até cinco (5) parcelas;

 II – Descontos de sessenta e cinco por cento (65%) 
dos acréscimos legais, se parcelados em até dez  (10) parcelas;

 III- Descontos de sessenta por cento (60%) dos acrés-
cimos legais, se parcelado em até vinte (20) parcelas;

 IV – Descontos de cinquenta e cinco por cento (55%) 
dos acréscimos legais, se parcelado em até trinta (30) parcelas;

 V – Descontos de cinquenta por cento (50%) nos 
acréscimos legais, se parcelado em até quarenta (40) parcelas;

 VI – Descontos de trinta e cinco por cento (35%) nos 
acréscimos legais, se parcelado em até cinquenta (50) parcelas;

 VII – Descontos de trinta por cento (30%) nos acrésci-
mos legais, correspondentes a multas e juros, se parcelado em 
até sessenta (60) parcelas.

 § 1º - O parcelamento de que trata este Decreto não 
alcançará multas por infrações decorrentes de Crimes contra a 
Ordem Tributária;

 § 2º - Em caso de atraso em duas (2) parcelas fi ca 
automaticamente desconstituído o parcelamento, com a conse-
quente reinscrição do crédito tributário remanescente na Dívida 
Ativa e imediata Execução Fiscal, sem mais aviso;

 § 3º - O limite mínimo do valor de cada parcela será de 
cinquenta reais (R$ 50,00) para Pessoa Física e duzentos reais 
(R$ 200,00) para Pessoa Jurídica;

 § 4º - O reparcelamento somente será concedido me-
diante entrada de, no mínimo, trinta por cento (30%) do valor 
total remanescente;

 § 5º - Os casos excepcionais, não contemplados neste 
Decreto, serão submetidos à decisão do Chefe do Poder Execu-
tivo, em requerimento fundamentado e parecer do Secretário 
de Tributação para que aquele decida quanto à conveniência, 
oportunidade do acolhimento do pleito.

Artigo 4º - Ao benefi ciário de parcelamento e desde que não 
tenha parcelas vencidas, poderá ser fornecida Certidão de Regu-
laridade de Débitos de Tributos Municipais com os mesmos efei-
tos de Certidão Negativa e prazo de validade de trinta (30) dias.

Artigo 5 ° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 1 º de janeiro de 2018.

Parnamirim (RN), 28 de dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
GACIV

PORTARIA Nº. 1.772, DE 29 DE DEZEMBRO 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,

RESOLVE: 

Art.1º. Exonerar SIMONE MAGALI DE SOUZA SANTANA, de exer-
cer o cargo em comissão de Psicóloga no Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família - NASF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

                             Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº 1.773, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
                                        
O Prefeito do Município de Parnamirim/RN, no uso de suas 

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

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar os titulares dos cargos de provimento em 
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comissão da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SE-
TRA, cujos nomes e cargos constam na relação abaixo: 

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

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

 

PORTARIA Nº. 1.774, de 29 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e 
XIV, do artigo 73, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art.1º. Exonerar, a pedido, DIEGO MARIANO DE OLIVEIRA, 
de exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de Políti-
cas Públicas - AEPP, lotado no Gabinete Civil - GACIV.

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

 Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº 1.775, de 29 de dezembro de 2017.
                                        
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e 
XIV, do artigo 73, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os titulares dos cargos de provimento em 
comissão da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social 
e Mobilidade Urbana - SESDEM, cujos nomes e cargos constam 
na relação abaixo, tudo em conformidade com a Lei Comple-
mentar Nº 121, de 26 de dezembro de 2017: 

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

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.776, de 29 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, 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: 
Art.1º. Nomear ANNE CRYSTHIANNE XAVIER DANTAS, para 
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exercer o cargo em comissão de Assessora Especial de Políticas 
Públicas - AEPP, lotada no Gabinete Civil - GACIV.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.777, DE 29 DE DEZEMBRO 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: 

Art.1º. Nomear EDNA ALVES DE OLIVEIRA BAIL, para exercer o 
cargo em comissão de Psicóloga no Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.778, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, 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,

RESOLVE: 

Art.1º. Exonerar, a pedido, FELIPE JARBAS DA SILVA, matrí-
cula 16292, de exercer o cargo em comissão de Encarregado 
de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SEMAS.

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

 Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.779, de 29 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Ofício 383/2017, ex-
pedido pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN,

RESOLVE: 

Art. 1º. PRORROGAR a cessão do servidor EDUARDO LINCOLN 
NEVES, matrícula nº. 3302 vigia, pertencente ao Quadro Pessoal 
desta Municipalidade, com ônus para o órgão cessionário, para 
continuar desempenhando suas atividades junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Monte Alegre/RN, até 30 de dezembro de 2019.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.780, de 29 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, 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: 

Art. 1º. Nomear EVELLINE BARBALHO SIMONETTI DE QUEI-
ROZ SOARES MATOS, para exercer o cargo em comissão de Te-
rapeuta Ocupacional no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
- NASF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

 Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.781, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, no 
uso das atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 
827/1994, 30 de junho de 1994,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar para integrar o 2º Conselho Tutelar dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de Parnamirim, como Con-
selheira Tutelar, a suplente MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE 
FRANÇA, em substituição ao conselheiro CATARINO BARRETO 
DOS SANTOS, que se encontra em gozo de férias, durante o 
mês de janeiro de 2018.

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

 Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito
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PORTARIA Nº. 1.782, de 29 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 73, incisos VI e XII, da Lei 
Orgânica do Município; 

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 49, letra “b”, 
combinado com o artigo 83, item 7, letra “a”, da Lei Comple-
mentar nº 022, de 27 de fevereiro de 2007;

 CONSIDERANDO a necessidade de adequar a pres-
tação dos serviços municipais aos fundamentos basilares da 
efi ciência, dando às comissões de licitação a operacionalida-
de compatível com as necessidades da Administração Pública;

 CONSIDERANDO as sugestões oferecidas pela Secre-
taria Municipal de Obras Públicas para a melhoria dos serviços 
que lhe são inerentes,

RESOLVE
Art. 1º Designar membros efetivos, sob a presidência do pri-

meiro, para integrarem a Comissão de Permanente de Licitação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP;

JANILSON BONIFÁCIO DAMASCENO – Mat. 7761;
ISLEN ROCHA BARROS – Mat. 8063;
FRANCISCO DE AQUINO SILVA – Mat. 4619;
ALENUSKA CYNTIA DE OLIVEIRA – Mat. 8630;
AYLA DE FÁTIMA COSTA DA SILVA PATRÍCIO – Mat. 1303;
ROBERTA PEREIRA DUARTE – Mat. 8418.

Art. 2º Determinar que o mandato dos servidores da Comis-
são Permanente de Licitação não excederá ao período de 01 
(um) ano a contar de 02 de janeiro de 2018.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

FRANKLIN ALTEVY BRUNO WANDERLEY
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

PORTARIA Nº. 1.783, DE 29 DE DEZEMBRO 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:
Art. 1º. Designar KATHARINA DE MEDEIROS LINS, para a 

função de Membro no Comitê de Acompanhamento e Fiscaliza-
ção de Compras, Obras e Serviços – COAFI.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

CONVOCAÇÃO
SESAD

CONVOCAÇÃO DOS MÉDICOS APROVADOS NO CADASTRO 
DE RESERVA PELA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICOS A 
SEREM ENCAMINHADOS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA, EDITAL Nº 02/2017

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
LICITAÇÃO Nº 002/2017

CONCORRÊNCIA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES QUE 
COMPÕEM O SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMI-
RIM, ESCOLAS E CENTROS INFANTIS EM DIVERSOS BAIRROS – PAR-
NAMIRIM/RN.

A V I S O

A Comissão Permanente de Licitação de Obras - SEMOP, no uso 
de suas atribuições, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA “HABILITAÇÃO”, referente a licitação nº 002/2017, na Modalida-
de “CONCORRÊNCIA”. Encontram-se HABILITADAS as empresas: MBF 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, MRD EMPREEDI-
MENTOS E COMÉRCIO EIRELI, LC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
EPP, MESQUITA LOPES ENGENHARIA LTDA, PELICANO COMÉRCIO, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, HASTE - HABITAÇÃO E SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA E ENGESERV COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES LTDA EPP. E INABILITADAS as empresas: RB LOCAÇÕES E CONS-
TRUÇÕES EIRELI ME, ALCALINAS SERVIÇOS LTDA ME, ENGEPAC – 
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERÍCIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, 
PLANENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI E DANTAS ROCHA 
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Prazo recursal na forma da 
Lei. Em não havendo interposição de recursos, fi ca aprazado para o 
dia 10 de Janeiro de 2018, às 09:00 horas, a abertura do envelope 
“B” Proposta de Preço, no endereço: Sala da Comissão Permanente 
de Licitação de Obras Públicas, situada no prédio onde funciona a Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento – SEMOP, na Rua 
Tenente Pedro Rufi no dos Santos, 742, Bairro Monte Castelo, Parnami-
rim/RN. Informações através do fone (0xx84) 3645-4227, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou no endereço acima mencionado. 

Parnamirim, 29 de dezembro de 2017.

JANILSON BONIFÁCIO DAMASCENO
Presidente da CPL-SEMOP

 CLASSIFICAÇÃO   NOME

1º   FABÍOLA ROSLUCI WOBETO DEMARI    

2º   ANA AUGUSTA MELO DE MACEDO FONSECA   

3º   AMÉLIA KAROLINE COSTA BACALHAU

4º   IVSON GOMES PINTO    

5º   LARISSA  DE FREITAS BERTODO  
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EXTRATOS
SEMEC

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
024/2013. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura / F. SALVADOR DE SOUZA 
TRANSPORTE EIRELI - EPP - OBJETO: Prorrogação do contrato de loca-
ção de ônibus destinados ao transporte de alunos, por 06 (seis) meses, 
de 01 de janeiro a 30 de junho de 2018, ou até o término do processo 
licitatório que tramita no protocolo de nº 398246.  - RECURSOS: TRANS-
PORTE ESCOLAR/ FUNDEB/ PRÓPRIOS (IPTU/ICMS/ IPVA/FPM); Dota-
ção Orçamentária: 02.061 – Secretaria Mun. de Educação e Cultura; 
12.782.031.2015 – Transporte Escolar – PETERN/PNATE- FONTE 
505 – RECURSO DO FNDE DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ; 
02.071 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 08.122.022.1061 
– Manutenção e Funcionamento da unidade; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 036/2012 e artigo 57, Inciso II e § 
4º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 30 de dezembro de 2017.

FRANCISCA ALVES DA SILVA HENRIQUE
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

EXTRATOS
CÂMARA

EXTRATO DA 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 001/2017, originada no Processo de Licita-
ção do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017. Objeto: Registro de 
Preços para posterior Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de locação de veículos, para transpor-
te de pessoal, sem motorista, de forma continuada, por de-
manda, para atender às necessidades da Câmara Municipal 
de Parnamirim/RN, bem como dos gabinetes dos vereadores, 
pelo período de 12 (doze) meses. A Câmara Municipal de Par-
namirim/RN, através da Diretoria Administrativa e Financeira, 
para fi ns de atendimento § 2º, do Art. 15, da Lei n° 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração de valores e fi cam MAN-
TIDOS os preços registrados na presente ata, conforme especi-
fi cações abaixo. 

Parnamirim, 29 de dezembro de 2017. 

HANILTON KLEIBER PEREIRA 
Diretor Administrativo e Financeiro.


