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 ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
GACIV

DECRETO N.º 5.900, DE 08 DE MARÇO DE 2018.

REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE 
JULHO DE 2014, ALTERADA PELA LEI Nº 13.204, DE 
14 DE DEZEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍ-
PIO DE PARNAMIRIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, usando das 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Este decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do município de Parnamirim/RN.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º As parcerias celebradas entre a Administração Pú-
blica Municipal e as organizações da sociedade civil (OSC), em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalida-
des de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 
de trabalho, serão formalizadas por meio de:

 I – termo de fomento ou termo de colaboração, quan-
do houver transferência de recurso fi nanceiro;

 II – acordo de cooperação, quando a parceria não en-
volver a transferência de recurso fi nanceiro.

 § 1º O termo de fomento deve ser utilizado para a con-
secução de planos de trabalhos propostos pelas organizações 
da sociedade civil.

 § 2º O termo de colaboração deve ser utilizado para a 
consecução de planos de trabalho de iniciativa da Administra-
ção Municipal.

Art. 3º A Administração Municipal adotará procedimentos 
para orientar e facilitar a realização de parcerias e estabelece-
rá, sempre que possível, critérios para defi nir objetos, metas, 
custos e indicadores de avaliação de resultados.

 § 1º A Administração Municipal publicará manuais 
que contemplem os procedimentos a serem observados em to-
das as fases da parceria, para orientar os gestores públicos e 
as organizações da sociedade civil, nos termos do parágrafo 1º 
do artigo 63 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 § 2º Os órgãos e as entidades da Administração Muni-
cipal poderão editar orientações complementares, por meio de 
portaria do Secretário Municipal, de acordo com as especifi ci-
dades dos programas e das políticas públicas setoriais.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE COOPERAÇÃO

Art. 4º O acordo de cooperação é instrumento pelo qual são 
formalizadas as parcerias entre a Administração Pública Muni-
cipal e as organizações da sociedade civil para a consecução 
de fi nalidades de interesse público e recíproco, que não envol-
vam a transferência de recursos fi nanceiros.

Art. 5º A celebração de acordo de cooperação poderá ser 
proposta pela Administração Municipal ou por organização da 
sociedade civil.

Art. 6º A celebração de acordo de cooperação poderá ser 
precedida de procedimento de manifestação de interesse 
social, observado, neste caso, o disposto na Lei Federal nº 
13.019/2014 e neste decreto.

Art. 7º Os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis 
orçamentárias anuais e acordo de cooperação serão celebra-
dos sem chamamento público, exceto, nos termos do artigo 29 
da Lei Federal nº 13.019/2014, se o objeto do ajuste envolver 
a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
chamamento público observará o disposto na Lei Federal em 
epígrafe e neste decreto.

 Parágrafo único. A critério do Secretário Municipal po-
derá ser realizado chamamento público para a celebração de 
acordo de cooperação, observado, neste caso, o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e neste decreto.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL

Art. 8º As propostas de Procedimento de Manifestação de 
Interesse Social, apresentadas por organizações da sociedade 
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civil, movimentos sociais e cidadãos interessados à Administra-
ção Municipal, devem:

 I – ser dirigidas e encaminhadas aos Secretários Mu-
nicipais competente em função do objeto da proposta;

 II – observar, quanto aos seus elementos, o disposto 
no artigo 19 da Lei Federal nº 13.019/2014, a saber:

 a) identifi cação do subscritor da proposta;
 b) indicação do interesse público envolvido;
 c) diagnóstico da realidade que se quer modifi car, 

aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da via-
bilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução 
da ação pretendida.

Art. 9º Recebida a proposta, o Secretário Municipal verifi ca-
rá o atendimento dos requisitos do artigo 19 da Lei Federal nº 
13.019/2014 e, conforme o caso, por conveniência e oportuni-
dade, indeferirá a proposta ou determinará sua publicação no 
Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Parnamirim.

Art. 10. Verifi cadas a conveniência e a oportunidade para a 
realização do Procedimento de Manifestação de Interesse So-
cial, o Secretário Municipal determinará sua instauração, para 
oitiva da sociedade sobre o tema.

 § 1º O Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social far-se-á por meio de edital, que indicará, entre outros 
elementos:

 I – o objeto da consulta;
 II – as condições para participação dos interessados;
 III – as datas, prazos, meios e locais de apresentação 

de propostas. 

 § 2º O Procedimento de Manifestação de Interesse 
Social será realizado por comissão especial, composta por pelo 
menos 3 (três) servidores públicos, a ser constituída pelo Se-
cretário Municipal interessado.

Art. 11. Poderá ser realizado Procedimento de Manifesta-
ção de Interesse Social conjunto entre Secretarias Municipais, 
caso o objeto da consulta envolva competências desses órgãos.

CAPÍTULO IV
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 12. A celebração de termo de colaboração e termo de 
fomento será precedida de chamamento público, ressalvados 
os casos excepcionados pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 13. As Secretarias Municipais instituirão, por portaria 
dos respectivos Secretários, comissão de seleção para a reali-
zação do chamamento público, observado, quanto à sua com-
posição, o disposto no inciso X do artigo 2º e no parágrafo 2º do 
artigo 27 da Lei Federal nº 13.019/2014.

 § 1º Poderá ser realizado chamamento público con-
junto entre Secretarias Municipais, caso o objeto da parceria 
envolva competências desses órgãos.

 § 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a co-
missão de seleção será composta por pelo menos 1 (um) servi-
dor efetivo de cada Secretaria Municipal interessada, observa-

do, em qualquer caso, o disposto no inciso X do artigo 2º e no 
parágrafo 2º do artigo 27 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 14. O edital de chamamento público observará, quanto 
às suas disposições, o disposto no parágrafo 1º do artigo 24 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, devendo especifi car, no mínimo:

 I - a programação orçamentária que autoriza a cele-
bração da parceria;

 II – o objeto da parceria;
 III – as datas, os prazos, as condições, o local e a for-

ma de apresentação das propostas;
 IV – as datas e os critérios de seleção e julgamento 

das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pon-
tuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabeleci-
dos, se for o caso;

 V – o valor previsto para a realização do objeto;
 VI – as condições para interposição de recurso admi-

nistrativo;
 VII – a minuta do instrumento por meio do qual será 

celebrada a parceria;
 VIII – de acordo com as características do objeto da 

parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com defi ci-
ência ou mobilidade reduzida e idosos.

 § 1º O edital de chamamento público será publicado 
na íntegra no Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Parnami-
rim, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do 
recebimento das propostas.

 § 2º O edital de chamamento público disporá pelo me-
nos dos seguintes elementos:

 I – números do edital de chamamento público e do 
processo administrativo;

 II – Secretaria(s) Municipal(is) ou entidade(s) da Admi-
nistração indireta responsável(is);

 III – objeto;
 IV – prazo, com data e horário, para recebimento das 

propostas;
 V – forma de acesso à íntegra do edital.

Art. 15. Compete ao Secretário Municipal responsável pelo 
chamamento público homologar o seu resultado e divulgá-lo no 
Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Parnamirim.

Art. 16. Não se realizará chamamento público:
 I – para a celebração de termos de colaboração ou 

de fomento que envolvam recursos provenientes de emendas 
parlamentares às leis orçamentárias anuais;

 II – para a celebração de acordos de cooperação, exceto 
se seu objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens 
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese 
em que a realização de chamamento público é obrigatória, observan-
do-se o disposto na Lei Federal nº  13.019/2014 e neste decreto;

 III – nas hipóteses de dispensa previstas no artigo 30 
da Lei Federal nº 13.019/2014;

 IV – nas hipóteses de inexigibilidade previstas no arti-
go 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

 § 1º Toda celebração de parceria sem prévio chama-
mento público será justifi cada e ratifi cada pelo Secretário Muni-
cipal interessado.
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 § 2º Se a parceria celebrada sem prévio chamamento 
público envolver mais de uma Secretaria Municipal, os respec-
tivos Secretários Municipais deverão justifi car e ratifi car a não 
realização do chamamento público.

 § 3º Nas hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, o extrato da justifi cativa será pu-
blicado no Diário Ofi cial da Prefeitura Municipal de Parnamirim, 
na mesma data em que for efetivada a ratifi cação.

 § 4º Eventual impugnação à justifi cativa deverá ser 
dirigida ao Secretário Municipal que a ratifi cou, observando-se, 
quanto ao seu processamento, o disposto nos parágrafos 2º e 
3º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 17. Na hipótese de dispensa de chamamento público 
para execução de atividades voltadas ou vinculadas a serviços 
de educação, saúde e assistência social (artigo 30, inciso VI, da 
Lei Federal nº 13.019/2014), as Secretarias Municipais reali-
zarão credenciamento das organizações da sociedade civil que 
atuam nas respectivas áreas sociais.

 § 1º O credenciamento será realizado pela comissão 
de seleção da Secretaria Municipal.  

 § 2º Para fi ns de credenciamento, as organizações da 
sociedade civil deverão comprovar, em consonância com o dispos-
to no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ser regidas por 
normas de organização interna que prevejam, expressamente:

 I – objetivos voltados à promoção de atividades e fi na-
lidades de relevância pública e social;

 II – que, em caso de dissolução da entidade, o respec-
tivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica 
de igual natureza que Preencha os requisitos da Lei Federal nº 
13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 
mesmo da entidade extinta;

 III – escrituração de acordo com os princípios funda-
mentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade;

 IV – possuir:
 a) no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadas-

tro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, admitida a redução desse 
prazo por ato específi co da autoridade competente, na hipótese 
de nenhuma organização atingi-los;

 b) experiência prévia na realização, com efetividade, 
do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

 c) instalações, condições materiais e capacidade téc-
nica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

 § 3º O credenciamento será regido por edital, em que 
serão previstos os requisitos, o procedimento e o prazo de vali-
dade do credenciamento.

 § 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, 
o edital de credenciamento poderá prever que a inscrição de 
organização da sociedade civil em Conselho Municipal de po-
líticas públicas seja considerada para fi ns de credenciamento, 
desde que, para a inscrição no Conselho Municipal, seja exigida 
a comprovação do atendimento dos mesmos requisitos previsto 
no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014.

 § 5º Na hipótese do parágrafo anterior, o credencia-

mento fi ca condicionado à ratifi cação, pela comissão de sele-
ção, da inscrição da organização da sociedade civil.

CAPÍTULO V
DA CELEBRAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS

Art. 18. A celebração e a formalização de Termo de Cola-
boração e do Termo de Fomento dependerão da adoção das 
seguintes providências por parte da Administração Municipal:

 I – realização de chamamento público, ressalvadas 
as hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, quando 
sua não realização deverá ser justifi cada e ratifi cada pela auto-
ridade competente;

 II – indicação expressa da existência de prévia dota-
ção orçamentária para execução da parceria;

 III – demonstração de que os objetivos e fi nalidades 
institucionais e a capacidade técnica e operacional da orga-
nização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis 
com o objeto;

 IV – aprovação do plano de trabalho pelo Secretário 
Municipal competente.

 V – emissão de parecer do órgão técnico da Adminis-
tração, observado o disposto no inciso V do artigo 35 da Fede-
ral Lei nº 13.019/2014;

 VI – emissão de parecer jurídico do órgão responsável 
pela Procuradoria da Administração Pública acerca da possibili-
dade de celebração da parceria;

 § 1º Para fi ns do inciso IV deste artigo, considera-se 
órgão técnico da Administração o órgão da Secretaria Municipal 
competente para, em função do objeto da parceria, apreciar o 
mérito das propostas.

 § 2º Tratando-se de chamamento público conjunto, 
consideram-se órgãos técnicos da Administração os órgãos das 
Secretarias Municipais  competentes para, em função do objeto 
da parceria, apreciar em conjunto o mérito das propostas.

Art. 19. A celebração e a formalização de acordo de coope-
ração dependerão da adoção das seguintes providências por 
parte da Administração Municipal:

 I – realização de chamamento público, se for o caso, ou 
ratifi cação de sua não realização pela autoridade competente;

 II – aprovação do plano de trabalho pelo Secretário 
Municipal competente;

 III– emissão de parecer do órgão técnico da Adminis-
tração, observado o disposto no inciso V do artigo 35 da Fede-
ral Lei nº 13.019/2014

 IV – emissão de parecer jurídico do órgão responsável 
pela Procuradoria da Administração Pública acerca da possibili-
dade de celebração da parceria.

Art. 20. Para celebrar parcerias regidas pela Lei Federal nº 
13.019/2014 com a Administração Municipal, as organizações 
da sociedade civil deverão:

 I - comprovar, em consonância com o disposto no ar-
tigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, ser regidas por normas 
de organização interna que prevejam, expressamente:

 a) objetivos voltados à promoção de atividades e fi na-
lidades de relevância pública e social;
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 b) que, em caso de dissolução da entidade, o respec-
tivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica 
de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 
13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 
mesmo da entidade extinta;

 c) escrituração de acordo com os princípios funda-
mentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade;

 d) possuir:
    
 1) no mínimo, um ano de existência, com cadastro 

ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, admitida a redução desse 
prazo por ato específi co da autoridade competente, na hipótese 
de nenhuma organização atingi-los;

 2) experiência prévia na realização, com efetividade, 
do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

 3) instalações, condições materiais e capacidade téc-
nica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou 
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas esta-
belecidas;

 II – apresentar os seguintes documentos, de acordo 
com o disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 13.019/2014:

 a) certidões de regularidade fi scal junto às Fazendas 
Públicas da União, do Estado e do Município, bem como ao Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão Negati-
va de Débitos Trabalhistas (CNDT);

 b) certidão de existência jurídica expedida pelo cartó-
rio de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventu-
ais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certi-
dão simplifi cada emitida por junta comercial;

 c) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
 d) relação nominal atualizada dos dirigentes da enti-

dade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físi-
cas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles;

 e) comprovação de que a organização da sociedade 
civil funciona no endereço por ela declarado;

 III – apresentar declaração, fi rmada por seu represen-
tante legal, de que não se encontram impedidas de celebrar 
parceria com a Administração Pública ou qualquer de seus ór-
gãos descentralizados, a qualquer título.

Art. 21. As parcerias serão formalizadas mediante a cele-
bração de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo 
de Cooperação, que, conforme o caso, conterá:

 I – as cláusulas essenciais previstas no artigo 42 da 
Lei Federal nº 13.019/2014;

 II – o plano de trabalho, como parte integral e indis-
sociável;

 III – as hipóteses e os limites das despesas previstas 
no artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, conforme o caso;

 IV – a indicação do servidor público ou empregado pú-
blico designado como gestor da parceria;

 V – na hipótese de a duração da parceria exceder 1 

(um) ano ou não coincidir com o início e término do exercício 
fi scal, a obrigação de a organização da sociedade civil prestar 
contas parcial ao término de cada exercício;

 VI – a vinculação ao edital do chamamento público, se 
for o caso, e às disposições da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
deste decreto;

 VII – a forma de realização da pesquisa de satisfação 
dos benefi ciários do plano de trabalho, nas parcerias com vi-
gência superior a 1 (um) ano;

 VIII – a obrigação da organização sociedade civil man-
ter em seu arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao da prestação de contas, os documentos 
originais que compõem a prestação de contas.

Art. 22. Compete aos Secretários Municipais, no âmbito dos 
respectivos órgãos e entidades, celebrar termo de colaboração, 
termo de fomento e acordo de cooperação.

 Parágrafo único. A competência estabelecida neste 
artigo é indelegável e não exclui a do Prefeito Municipal para a 
prática dos mesmos atos.

Art. 23. Os termos de colaboração e de fomento e os acor-
dos de cooperação serão lavrados no Departamento de Re-
gistro de Atos Ofi ciais, do Gabinete do Prefeito Municipal, que 
manterá arquivo cronológico de seus autógrafos e registro sis-
temático de seus extratos.

 § 1º O extrato do termo de fomento, termo de cola-
boração e acordo de cooperação serão publicados no Diário 
Ofi cial do Município pelo Departamento de Registro de Atos Ofi -
ciais, em até 5 (cinco) dias úteis após a sua celebração.

 § 2º Deverá constar do extrato publicado no Diário 
Ofi cial do Município de Parnamirim a relação das parcerias, 
o nome do servidor público ou empregado público designado 
como gestor de cada parceria.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS

NO ÂMBITO DAS PARCERIAS

Art. 24. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específi ca, na Caixa Eco-
nômica Federal ou no Banco do Brasil.

Art. 25. Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada exclusivamente mediante transferência 
eletrônica, sujeita à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obri-
gatoriedade de depósito em sua conta bancária.

CAPÍTULO VII
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Art. 26. O monitoramento e a avaliação das parcerias serão 
realizadas de forma contínua, observados os artigos 58 a 60 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, por intermédio:

 I – do servidor público ou empregado público designa-
do como gestor da parceria;

 II – do conselho gestor de Fundo Municipal, em con-
junto com o gestor da parceria, quando esta for custeada com 
recursos de Fundos específi cos;

 III – em qualquer caso, da comissão de monitoramen-
to e avaliação designada, do Conselho Municipal de políticas 
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públicas pertinente ao objeto da parceria e dos cidadãos.

Art. 27.Cabe ao gestor de termo de colaboração ou de ter-
mo de fomento, isoladamente ou em conjunto com o conselho 
gestor do Fundo Municipal específi co, na hipótese do inciso II 
do artigo anterior, emitir relatório técnico de monitoramento e 
avaliação e submetê-lo à comissão de monitoramento e avalia-
ção designada, que o homologará, independentemente da obri-
gatoriedade de apresentação de prestação de contas devida 
pela organização da sociedade civil.

 § 1º A emissão do relatório técnico de monitoramento 
e avaliação será semestral, nas parcerias com vigência de 1 
(um) ano ou mais, e trimestral, nas parcerias com vigência infe-
rior a 1 (um) ano.

 § 2º O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
conterá os elementos previstos no parágrafo 1º do artigo 59 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros, exigidos 
por portaria do Secretário Municipal, se for o caso, o conselho 
gestor do Fundo específi co.

Art. 28. Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, 
será realizada pesquisa de satisfação com os benefi ciários do 
plano de trabalho, na forma prevista no instrumento da parce-
ria, e serão utilizados os resultados como subsídio para ava-
liação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos 
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e 
atividades defi nidas.

Art. 29.Compete ao gestor designado para a parceria re-
alizar as atribuições previstas no artigo 61 da Lei Federal nº 
13.019/2014, bem como:

 I – proceder ao acompanhamento e à fi scalização da 
execução da parceria;

 II – elaborar, em conjunto com o conselho gestor do 
Fundo, se for o caso, o relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, e submetê-lo à comissão de monitoramento e avalia-
ção designada;

 III – comunicar ao Secretário Municipal a inexecução 
da parceria por culpa exclusiva da organização da socieda-
de civil, para fi ns do disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 
13.019/2014;

 IV – emitir parecer técnico de análise da prestação de 
contas da respectiva parceria.

 Parágrafo único. As providências indicadas no artigo 
62 da Lei Federal nº 13.019/2014 far-se-ão por ato do Secre-
tário Municipal que fi rmar a parceria, devidamente motivado e 
publicado no Diário Ofi cial do Município, assegurados à organi-
zação da sociedade civil o contraditório e a ampla defesa.

Art. 30 Toda parceria celebrada mediante termo de colabo-
ração e termo de fomento será acompanhada e fi scalizada por 
comissão de monitoramento e avaliação, instituída por portaria 
do Secretário Municipal interessado.

 § 1º As parcerias de cada Secretaria Municipal e enti-
dade da Administração indireta serão acompanhadas e fi scali-
zadas pela respectiva comissão de monitoramento e avaliação.

 § 2º Pode haver a instituição de mais de uma comis-
são de monitoramento e fi scalização por Secretaria Municipal, 
considerada a especifi cidade do objeto das parcerias, cujas 
competências podem ser delimitadas por portaria.

 § 3º A comissão de monitoramento e avaliação será 
composta por, no mínimo, 3 (três) servidores públicos ou em-
pregados públicos, assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente 
do quadro de pessoal da Administração Municipal.

 § 4º Tratando-se de parceria celebrada em conjunto 
por mais de uma Secretaria Municipal, fi ca assegurada a par-
ticipação, na comissão de monitoramento e avaliação, de pelo 
menos um servidor ou empregado público de cada Secretaria 
Municipal ou entidade responsável pela parceria.

 § 5º Não poderá participar da comissão de monito-
ramento e avaliação o servidor público ou empregado público 
designado para atuar como gestor de parceria acompanhada e 
fi scalizada pela comissão.

CAPÍTULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 31 A prestação de contas da execução de termo de cola-
boração, termo de fomento e, quando for o caso, acordo de coo-
peração, observará o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, 
no instrumento da parceria, no respectivo plano de trabalho, 
neste decreto, nas orientações normativas do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio Grande do Norte e no manual publicado 
pelo Departamento de Controle Financeiro da Secretaria Muni-
cipal de Finanças.

Art. 32 A prestação de contas e todos os atos dela decor-
rentes serão visualizadas por qualquer interessado por meio do 
Diário ofi cial da Prefeitura Municipal de Parnamirim.

Art. 33.A análise da prestação de contas pelo(s) Secretá-
rio(s) Municipal(is)  responsável pela parceria far-se-á a partir 
da análise:

 I – dos documentos previstos no plano de trabalho;
 II – do relatório de execução do objeto, elaborado pela 

organização da sociedade civil, na forma do inciso I do artigo 66 
da Lei Federal nº 13.019/2014;

 III – do relatório de execução fi nanceira do termo de co-
laboração ou do termo de fomento, elaborado pelo Departamen-
to de Controle Financeiro da Secretaria Municipal de Finanças, 
na forma do inciso II do artigo 66 da Lei Federal nº 13.019/2014;

 IV – do relatório de visita “in loco”, quando realizada 
durante a parceria;

 V – do relatório técnico de monitoramento e avalia-
ção, elaborado pelo gestor da parceria e homologado pela co-
missão de monitoramento e avaliação designada, observado 
o disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 66 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Art. 34. O prazo para prestação de contas será defi nido 
no instrumento da parceria, observado o disposto nos pará-
grafos 1º e 2º do artigo 67 e no artigo 69 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

Art. 35. O gestor da parceria emitirá parecer técnico de aná-
lise da prestação de contas da parceria celebrada, observando 
o disposto no artigo anterior e nos artigos 66, 67 e 69 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Art. 36. Compete ao Secretário Municipal signatário do ins-
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trumento da parceria decidir sobre a aprovação da prestação 
de contas, observado o disposto nos artigos 69 a 72 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Art. 37. A organização da sociedade civil cuja prestação de 
contas for julgada irregular poderá apresentar recurso, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da intimação da decisão.

 Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal 
receber o recurso, determinar a instrução do processo e jul-
gar o recurso.

Art. 38. A faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 72 
da Lei Federal nº 13.019/2014 deverá ser solicitada pela orga-
nização da sociedade civil interessada, mediante requerimento 
escrito, ao Secretário Municipal ou ao dirigente da entidade da 
Administração indireta signatário da parceria anterior, a quem 
compete decidir fundamentadamente sobre a solicitação.

CAPÍTULO IX
DA RESPONSABILIDADE E DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Art. 39. A execução da parceria em desacordo com o dis-
posto na Lei Federal nº 13.019/2014, no instrumento da parce-
ria e em seu respectivo plano de trabalho, sujeita a organização 
da sociedade civil às seguintes sanções, previstas no artigo 73 
da Lei Federal nº 13.019/2014:

 I – advertência;
 II – suspensão temporária da participação em chama-

mento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades da  Administração Municipal, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;

 III – declaração de inidoneidade para participar de cha-
mamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a organização da 
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso IIdo artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 40. Todo cidadão poderá oferecer representação ao 
Poder Público municipal sobre eventuais irregularidades cons-
tatadas na execução de parceria regida pela Lei Federal nº 
13.019/2014.

 Parágrafo único. A representação deverá ser encami-
nhada ao Secretário Municipal responsável pela parceria, com 
a identifi cação completa do representante e a indicação da par-
ceria e dos fatos a ela relacionados, sob pena de indeferimento.

Art. 41. A apuração de infrações será processada por meio 
de processo administrativo de averiguação, instaurado a partir 
de representação ou por iniciativa da Secretaria Municipal, em 
despacho motivado.

 § 1º O processo administrativo de averiguação será 
processado por comissão especial, instituída pelo Secretário Mu-
nicipal,  vedada a participação do gestor da parceria ou de mem-
bros das comissões de seleção e de monitoramento e avaliação.

 § 2º Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a organização da sociedade civil interessada manifestar-se pre-
liminarmente sobre os fatos apontados.

 § 3º Transcorrido o prazo previsto no parágrafo ante-
rior, sendo considerados insufi cientes ou impertinentes os fa-
tos, conforme manifestação da comissão especial, o Secretário 
Municipal ou dirigente determinará o arquivamento do proces-
so, em despacho fundamentado e publicado no Diário Ofi cial do 
Município.

 § 4º Não sendo o caso de arquivamento, serão ou-
vidos os gestores designados para a parceria, a comissão de 
monitoramento e avaliação e os demais agentes públicos en-
volvidos na execução, no acompanhamento e na fi scalização 
da parceria, juntados os documentos pertinentes aos fatos e 
determinadas outras providências probatórias.

 § 5º Ficam assegurados o acompanhamento e a par-
ticipação de representantes da organização da sociedade civil 
interessada nos atos referidos no parágrafo anterior.

 § 6º Encerradas as providências previstas no parágra-
fo 4º, a organização da sociedade civil será notifi cada a indicar, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da notifi cação, 
as provas que pretende produzir.

 § 7º Compete à comissão especial indeferir as provas 
impertinentes ou protelatórias.

 § 8º Encerrada a produção de provas, a organização da 
sociedade civil será notifi cada a apresentar suas alegações fi nais, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da notifi cação.

 § 9º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a 
comissão especial elaborará relatório fi nal e o encaminhará às 
autoridades indicadas no artigo seguinte.

 § 10 Os atos da comissão especial são recorríveis ao 
Secretário Municipal no prazo de 3 (três) dias úteis.

Art. 42 Compete, motivadamente:
 I – ao gestor designado para a parceria, aplicar a sanção 

prevista no inciso I do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 ou 
absolver a organização da sociedade civil averiguada;

 II – ao Secretário Municipal, aplicar as sanções 
previstas nos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

 § 1º Da aplicação da sanção prevista no inciso I do 
artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe recurso ao Se-
cretário Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da 
data da intimação.

 § 2º Da aplicação das sanções previstas nos incisos II 
e III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe pedido de 
reconsideração ao Secretário Municipal, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a partir da data da intimação.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Fica constituída comissão especial de assessora-
mento às comissões de seleção e de monitoramento e avalia-
ção, composta por servidores do Gabinete do Prefeito Munici-
pal e das Secretarias Municipal de Finanças e Gestão.

 § 1º A comissão especial constituída por este artigo 
auxiliará, assistirá e acompanhará as comissões de seleção e 
de monitoramento e avaliação, bem como organizará, sistemati-
zará e divulgará informações técnicas, conhecimentos, práticas 
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e experiências sobre a seleção de organizações da sociedade 
civil e o monitoramento, avaliação e fi scalização de parcerias.

 § 2º Os membros da comissão especial de assesso-
ramento serão nomeados por portaria do Secretário-Chefe do 
Gabinete do Prefeito Municipal.

Art. 44 Os membros das comissões de seleção e de moni-
toramento e avaliação, e das comissões especiais para proce-
dimento de manifestação de interesse social, de averiguação e 
de assessoramento, previstas neste decreto, não serão remu-
nerados a qualquer título, sendo suas funções consideradas de 
relevante interesse público.

Art. 45 Não se aplica às parcerias regulamentadas neste de-
creto o disposto no Decreto nº 3.993, de 13 de novembro de 2002.

 Parágrafo único Permanecem regidos pelo Decreto nº 
3.993, de 13 de novembro de 2002, naquilo que for compatí-
vel, os convênios celebrados entre entes federados ou pessoas 
jurídicas a eles vinculados e os decorrentes da aplicação do dis-
posto no inciso IV do artigo 3º da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 46.Este decreto entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e publique-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
GACIV

PORTARIA Nº. 0272, 12 de março de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, em conjun-
to com o Presidente do Conselho Municipal de Juventude  – COM-
JUVE, em conformidade com a Lei Complementar de nº 046/2010,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros abaixo relacionados, para 
constituírem o Conselho Municipal de Juventude de Parnami-
rim-RN para o biênio 2018/2020:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular: Alef Oliveira da Silva; 
Suplente: Diego Henrique dos Santos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular: Jéssyca Gabriella de Moraes Ferreira;
Suplente: Heloísa Chagas Maia Camargo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Titular: Fabiano dos Santos da Silva;
Suplente: Emanuel da Silva Souza.

FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA
Titular: Carlos André Bezerra Batista;
Suplente: Jucenor Fernandes da Costa.

GABINETE CIVIL
Titular: Cinthia Martins Rodrigues;
Suplente: Maijara Rocha da Silva.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Titular: Manoela Priscila Ribeiro da Silva;
Suplente: DicksonLucas Soares Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL
Titular: Anthony Thiago Cartaxo Ferreira;
Suplente: Ítalo de Brito.

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR
Titular: Bruno Francisco Malheiros;
Suplente: Denise Bezerra de Araújo.

PROJETO SEMENTINHA DA ESPERANÇA
Titular: Rariadny Araújo Bastos;
Suplente: Samara Henrique da Silva Maciel.
 
ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Titular: Everaldo Avundano Ferreira; 
Suplente: Ana Caroline Leão Medeiros.

UNIÃO DA JUVENTUDE PROTAGONISTA
Titular: Elinaldo Bernardo de Oliveira Junior;
Suplente: Henrique Fernandes.

UNIÃO METROPOLITANA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Titular: Pedro Lucas Gorki Azevedo de Oliveira;
Suplente: Joyce Dantas Josino de Medeiros.
 
COMUNIDADE KILOMBOLA MOITA VERDE
Titular: Leandro Abreu da Silva;
Suplente: Thaynã Fantumbi Bittencourt.
 
UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Titular: Nayanna Mirely da Costa Rodrigues;
Suplente: Maria Clara Arruda Targino.

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

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0273, de 13 de março de 2018.

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,



8 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO -  PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 15 DE MARÇO DE 2018 

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar ANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA, de exercer o 
cargo em comissão de Enfermeira no Programa Estratégia de Saúde 
da Família - ESF, 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. 0274, de 13 de março de 2018.

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 ISABELLE SILVA DE ALBUQUERQUE, para exercer 
o cargo em comissão de Enfermeira no Programa Estratégia de Saú-
de da Família - ESF, 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

PORTARIAS
SEARH

Portaria nº 108/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 28 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, a servidora SAMILLY MARJORE DANTAS 
LIBERATO, matrícula nº 11383, Enfermeira do quadro desta 
municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos

Portaria nº 111/2018

Parnamirim, 28 de Fevereiro de 2018.
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-

CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder ao Servidor HIGOR JOSE PINHEIRO LOPES, ma-
trícula nº 12839, Farmacêutico, lotado na Secretaria Munici-
pal de Saúde, redução de Carga Horária de 40(quarenta)horas 
para 20(vinte) horas, com efeitos retroativos a 01.01.2018.

     
FÁBIO SARINHO PAIVA

Secretário Municipal de Administração 
e dos Recursos Humanos

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Portaria nº 119/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 01 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, a servidora CAROLINE MARIA DE ARAÚJO 
REVOREDO FERNANDES, matrícula nº 4477, Dentista do quadro 
desta municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos

Portaria nº 120/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 01 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, a servidora Frankyleide Santana Go-
mes, matrícula nº 4047, Médica do quadro desta municipalida-
de, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos
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Portaria nº 141/2018-SEARH

Parnamirim/RN, 12 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a solicitação teve autorização do 
Chefe do Poder Executivo;

RESOLVE:

Conceder, Licença sem remuneração, a Servidora  CRISTIA-
NA  SALES DA SILVA SANTOS matrícula Nº 4479, no Cargo de 
Auxiliar de Creche do quadro desta Municipalidade, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período 
de 2 (dois) anos, a partir de 15/03/2018, devendo retornar ao 
trabalho em 15/03/2020.

A referida Licença encontra amparo legal no artigo 120, da 
Lei nº 140/69, do Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Parnamirim.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos

EXTRATOS
SEMAS

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018  – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/FRANCISCA 
GERMANO DA SILVA - OBJETO: Locação do imóvel situado na 
Rua João Alves, nº 154, Vale do Sol – Parnamirim/RN. VALOR 
MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 19/02/2018 a 
18/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Do-
tação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo 
Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefìcios 
Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 19 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018 - SEMAS – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/FRANCISCA 
GERMANO DA SILVA - OBJETO: Locação do imóvel situado na 

Rua João Alves, nº 154, Vale do Sol – Parnamirim/RN, para 
atendimento em caráter de urgência a família em situação 
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, o Alu-
guel Social, Conforme Ofício 0329/2018 - GS/SEMAS. VALOR 
MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 19/02/2018 a 
18/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Do-
tação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo 
Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefícios 
Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 19 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/MICHELLI 
SILVA DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel situado na 
Rua Dom Diamantino Augusto Pereira Costa, nº 125, Nova Es-
perança, CEP: 59144-849 – Residencial Santa Cecília J 125 
– Parnamirim/RN. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). 
VIGENCIA: 19/02/2018 a 18/02/2019 – RECURSOS: Recursos 
Financeiros Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 – Poder 
Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de Assistência Social, 
08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, Elemento de Despe-
sa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 19 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018 - SEMAS – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/MICHELLI 
SILVA DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel situado na 
Rua Dom Diamantino Augusto Pereira Costa, nº 125, Nova 
Esperança, Residencial Santa Cecília J 125 – Parnamirim/
RN, para atendimento em caráter de urgência a família em 
situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pú-
blica, o Aluguel Social, Conforme Ofício 0329/2018 - GS/
SEMAS. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGEN-
CIA: 19/02/2018 a 18/02/2019 – RECURSOS: Recursos Fi-
nanceiros Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 – Poder 
Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de Assistência Social, 
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08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, Elemento de Des-
pesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí-
sica – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 19 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/WLADIMI FREIRE 
DA ROCHA - OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Santa 
Dominica, nº 226, Residencial Santa Cecília, Nova Esperança, Par-
namirim/RN. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 
22/02/2018 a 21/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros 
Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 
– Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Bene-
fícios Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, 
inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 22 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018 - SEMAS – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/WLADIMI FREI-
RE DA ROCHA - OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua San-
ta Dominica, nº 226, Residencial Santa Cecília, Parnamirim/RN, 
para atendimento em caráter de urgência a família em situação 
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, o Alu-
guel Social, Conforme Ofício 0329/2018 - GS/SEMAS. VALOR 
MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 22/02/2018 a 
21/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Do-
tação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo 
Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefícios 
Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
24, inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 22 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/MICHELLI SILVA 
DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Santa 
Dominica, nº 204, Residencial Santa Cecília, Nova Esperança, Par-
namirim/RN. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 
23/02/2018 a 22/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros 
Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 
– Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Bene-
fícios Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, 
inciso X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 23 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018 - SEMAS – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/MICHELLI SILVA 
DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Santa 
Dominica, nº 204, Residencial Santa Cecília, Nova Esperança, Par-
namirim/RN, para atendimento em caráter de urgência a família 
em situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade públi-
ca, o Aluguel Social, Conforme Ofício 0329/2018 - GS/SEMAS. VA-
LOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGENCIA: 23/02/2018 
a 22/02/2019 – RECURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Do-
tação Orçamentária: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo 
Municipal de Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefícios 
Eventuais, Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inci-
so X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 23 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social 

 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/WANDEM-
BERG FORTUNATO DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel 
situado na Rua Santa Dominica, nº 212, Residencial Santa Ce-
cília, Nova Esperança, Parnamirim/RN. VALOR MENSAL: 300,00 
(Trezentos reais). VIGENCIA: 23/02/2018 a 22/02/2019 – RE-
CURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Dotação Orçamentá-
ria: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de 
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Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 
X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 23 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social 

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018 - SEMAS – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/WANDEMBERG 
FORTUNATO DE OLIVEIRA - OBJETO: Locação do imóvel situa-
do na Rua Santa Dominica, nº 212, Residencial Santa Cecília, 
Nova Esperança, Parnamirim/RN, para atendimento em caráter 
de urgência a família em situação de vulnerabilidade temporá-
ria e de calamidade pública, o Aluguel Social, Conforme Ofício 
0329/2018 - GS/SEMAS. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos 
reais). VIGENCIA: 23/02/2018 a 22/02/2019 – RECURSOS: 
Recursos Financeiros Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 
– Poder Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de Assistência 
Social, 08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, Elemento de 
Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 23 de fevereiro de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018 – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/MAGNO 
ALVES TARGINO - OBJETO: Locação do imóvel situado na Av. Te-
nente Lourival Figueira de Melo, nº 194, Residencial Santa Cecí-
lia, Nova Esperança, Parnamirim/RN. VALOR MENSAL: 300,00 
(Trezentos reais). VIGENCIA: 02/03/2018 a 01/03/2019 – RE-
CURSOS: Recursos Financeiros Próprios, Dotação Orçamentá-
ria: 02.000 – Poder Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de 
Assistência Social, 08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, 
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso 
X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 02 de março de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018 - SEMAS – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/
MAGNO ALVES TARGINO - OBJETO: Locação do imóvel situ-
ado na Av. Tenente Lourival Figueira de Melo, nº 194, Re-
sidencial Santa Cecília, Nova Esperança, Parnamirim/RN, 
para atendimento em caráter de urgência a família em si-
tuação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pú-
blica, o Aluguel Social, Conforme Ofício 0329/2018 - GS/
SEMAS. VALOR MENSAL: 300,00 (Trezentos reais). VIGEN-
CIA: 02/03/2018 a 01/03/2019 – RECURSOS: Recursos 
Financeiros Próprios, Dotação Orçamentária: 02.000 – Po-
der Executivo, 02.071 – Fundo Municipal de Assistência 
Social, 08.244.024.2073 – Benefícios Eventuais, Elemento 
de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Física – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, 
da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parnamirim/RN, 02 de março de 2018.

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO
SESAD

RESOLUÇÃO CMS Nº 002, 15 DE JANEIRO DE 2018.

O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, 
em sua 86ª Reunião Ordinária realizada no dia 15 de janeiro 
de 2018, e no uso de suas competências regimentais e atri-
buições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela 
Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 1.233, de 
30 de junho de 2004, 

RESOLVE:

Aprovar, por unanimidade, a Relação Municipal de Medica-
mentos Essenciais (REMUME) 2018 da Secretaria Municipal de 
Saúde de Parnamirim/RN (Lista em anexo).

HIGOR JOSÉ PINHEIRO LOPES
Presidente do Conselho Municipal 

de Saúde de Parnamirim/RN

Homologo a Resolução CMS nº 002, de 15 de janeiro de 2018. 

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA 
Secretário Municipal de Saúde de Parnamirim/RN 
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ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS POR GRUPOS FARMACOLÓGICOS

1.SISTEMA NERVOSO

1.1- Ansiolíticos e Hipnóticos:

1.2- Antidepressivos:
1.2.1- Inibidores Seletivos da Recaptura de Serotonina (ISRS)

1.2.2- Tricíclicos (ADTs)

1.3- Anticonvulsivantes:

1.4- Antipsicóticos e Neurolépticos
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1.5- Antiparkisoniano

1.6- Outros

2.SISTEMA CARDIOVASCULAR:

2.1- Antiagregantes Plaquetários e Antitrombotícos

2.2- Antiarrítmicos

2.3- Antianginosos

2.4- Anti-Hipertensivos
2.4.1- Bloqueadores Adrenérgicos

2.4.2- Bloqueadores de Canal de Cálcio 

2.4.3- Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina
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2.4.4- Antagonistas dos Receptores da Angiotensina II

2.4.5- Beta-Bloqueadores Cardiosseletivo β1

2.4.6- Beta-Bloqueadores Não-seletivos

2.4.7- Vasodilatadores

2.4.8. Alfa-Bloqueadores

2.5 - Cardiotônico

2.6- Antilipêmicos

2.7- Antiagregante Plaquetário

3- SISTEMA URINÁRIO 
3.1- Diurético de Alça

3.2- Diurético Tiazídico 
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3.3- Diurético Poupador de Potássio

4- SISTEMA DIGESTIVO, NUTRITIVO E METABÓLICO
4.1- Anti-Ácidos e Inibidores de Secreção Gástrica

4.2- Anti-Eméticos e Anti-Nauseantes

4.3- Anti-Espasmódico

4.4- Anti-Flatulento

4.5- Laxante

4.6- Nutrientes
4.6.1- Eletrólitos

4.6.2- Minerais

4.6.3- Suplementos Nutricionais
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4.6.4- Supressor da Reabsorção óssea

4.6.5- Repositor Hidroeletrolítico Parenteral

5- SISTEMA MUSCULAR E ESQUELÉTICO 
5.1- Anti-Infl amatórios não Esteróides 

5.2- Anti-Infl amatórios Esteróides

6- HORMÔNIOS SEXUAIS  
6.1- Repositor Hormonal

7- ANTIPARASITÁRIOS E ANTIFUNGICOS 
7.1- Antifungicos

5.3- Analgésicos não Opióides / Antitérmicos
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7.2- Anti-Protozoário 

7.3- Anti-Hectoparasita 

7.4- Anti-Helmíntico

8- SISTEMA RESPIRATÓRIO
8.1- Bronco-Dilatadores e Antiasmáticos

9-SISTEMA ENDÓCRINO
9.1- Antidiabéticos

9.2- Hormônios Tireoidianos 

9.3- Inibidores de Hormônios Tireoidianos

9.4- Anti-Androgênicos 

10- ANESTÉSICOS

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO -  PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 15 DE MARÇO DE 2018 – 



18

11- ANTIALÉRGICOS
11.1- Inibidores dos Receptores H1 da Histamina

12- ANTI-HIPERURICÊMICO

13- OFTÁLMICOS 
13.1- Antibacteriano

13.2- Antiinfl amatório Esteróide

13.3- Lubrifi cante 

14. OTOLÓGICOS
14.1- Antibiótico

15- ANTIMICROBIANOS
15.1- Cefalosporinas

15.2- Macrolídeo

15.3-Penicilinas
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15.4-Quinolonas

15.5-Sulfas

15.6- Glicopiptídeos

16- ANTIVIRAL

17- TÓPICOS
17.1- Escabicida 

17.2- Antimicrobianos e Cicatrizantes

17.3- Antiinfl amatórios

17.4- Antifúngicos 

17.5- Antissépticos

17.6- Dermoprotetor
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18. SOLUÇÕES

19- FITOTERÁPICOS 
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