
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO III – Nº0533– PARNAMIRIM, RN, 17 DE JANEIRO DE 2013

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

LEI ORDINÁRIANº 1.594, DE 08 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de espaço e/ou assen-
tos em eventos públicos, salas de projeções, teatros, espaços cultu-
rais no município de Parnamirim 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 obrigatória a reserva de espaços e/ou assentos vol-
tados às pessoas portadoras de necessidades especiais, com um
acompanhante, em eventos públicos com shows, salas de projeções,
teatros, espaços culturais no município de Parnamirim.

Parágrafo Único - Os espaços deverão estar devidamente iden-
tificados e situados próximos ao local da apresentação e devem con-
ter rampa de acesso além de banheiros específicos para cadeiran-
tes.

Art. 2º Aexpedição do alvará para realização do evento fica con-
dicionada à constatação do cumprimento da presente Lei.

Art. 3º Os responsáveis pelas obrigações impostas por esta Lei
terão o prazo de noventa dias, contados de sua publicação, para ad-
equarem-se aos preceitos nela contida.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parnamirim/RN, 08 de Janeiro de 2013.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0061, DE 03 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade às
disposições da Lei Complementar Nº. 030/2009, de 12 de maio de 2009,

RESOLVE: 

1º. Nomear KÁTIA MARIA DE JESUS CORRÊA para exer-
cer o cargo em comissão de Assessora de Articulação Comunitária,
lotada no Gabinete Civil – GACIV, a partir de 03 de janeiro de 2013.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0076, DE 03 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º. Designar os servidores, para responder pelas Unidades de
Ensino do Município, até ulterior deliberação, constantes nas pla-
nilhas especificadas a seguir:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEIS
GACIV

PORTARIAS
GACIV

R$ 0,50
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2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0210, DE 10 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformida-
de às disposições da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º. Designar os servidores, para responder pelas Unidades de
Saúde do Município, até ulterior deliberação, constantes nas pla-
nilhas especificadas a seguir:
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2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

EDITAL

CONCURSO DO REI MOMO 
E RAINHA DO CARNAVAL 2013

AFUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA, do Estado do
Rio Grande do Norte, com sede na Rua Antônio Ferreira Neto 129A
/ Boa Esperança - Parnamirim-RN, torna público o presente edital
de lançamento do Concurso Público para escolha do Rei Momo e
da Rainha do Carnaval 2013, nos termos e condições do presente
edital.

1 – DA FINALIDADE

O Concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2013 tem por
finalidade interar a programação carnavalesca, valorizando, di-
fundindo e incentivando a festa popular, no evento de maior mobi-
lização sócio-cultural do município e do país. O Carnaval é um even-
to nacional de repercussão internacional.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1 – As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de
17 a 31 de Janeiro de 2013, das 8h às 13h, no Centro Administrativo,
sede da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer, situada
na Avenida Tenente Medeiros, 105, Centro, Parnamirim-RN, Fones:
3644-3223.

2.2 – São requisitos essenciais para concorrer ao título:
a) Ser solteira (para as candidatas a rainha);
b) Ter idade mínima de 18 anos;
c) Ser morador(a) do Município de Parnamirim;
d) Não ser o atual Rei ou Rainha do Carnaval do ano anterior

ao ano em vigência.

2.3 – No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes
documentos: cópia do documento de identidade (RG), do CPF e de
um comprovante de residência, devendo ainda ser preenchido o for-
mulário de inscrição, conforme modelo anexo, e firmado o termo
de responsabilidade.

Parágrafo único – Afalta de algum dos documentos solicitados
no item 2.3 deste edital invalidará a inscrição.

3 – PRÉ-ELEIÇÃO

3.1 – Não será considerado o fator peso aos candidatos ao titu-
lo de Rei Momo, mas considerar-se-á a desenvoltura, ritmo e sim-
patia do candidato.

3.2 – Os candidatos inscritos para Rei e Rainha do Carnaval
2013 deverão comparecer ao Centro Administrativo no dia 31 de
Janeiro de 2013 no horário a ser definido, para orientações sobre o
concurso.

4 – DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO

4.1 – AComissão Julgadora será escolhida pela coordenação do

referido concurso.

4.2 – O(a) Presidente da Comissão Julgadora será escolhido(a)
antes do início da eleição, pela própria Comissão, cabendo ao mes-
mo definir o(a) vencedor(a) em caso de empate.

4.3 – Para cada item de julgamento serão atribuídas notas de 5
(cinco) a 10 (dez) para controle pessoal, contudo, a votação aberta
(viva voz), será a forma para definir a vitória do candidato a Rei e
Rainha do Carnaval 2013.

4.4 – Os itens de julgamento serão os seguintes:

a) Simpatia (dança: samba, frevo e passos no pé; serão consi-
derados a simpatia, a graciosidade e o desenvolvimento da apresen-
tação do candidato);

b) Desenvoltura (postura e elegância);

c) Conjunto (visão geral da apresentação de cada participante);

4.5 – VESTUÁRIO

O vestuário dos candidatos será definido na reunião citada no
item 3.2 deste edital.

4.6 – TEMPO DE APRESENTAÇÃO

Cada candidato(a) terá direito a 03 (três) minutos, no máximo,
para fazer sua apresentação que será acompanhado(a) por uma or-
questra de metais.

4.7 – O julgamento dos candidatos e escolha dos vencedores
ocorrerá no dia 01 de Fevereiro, na praça São Sebastião em Pirangi
do Norte, em horário a ser definido e informado aos candidatos.

5 – DA PREMIAÇÃO

5.1 - O Rei e a Rainha receberão da Prefeitura Municipal de
Parnamirim, através da Fundação Parnamirim de Cultura, todos os
ornamentos que compõem os títulos (fantasias, coroa, cetro e fai-
xa) e o pró-labore pago aos vencedores.

5.2 – Os candidatos eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval
receberão cada um a importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

6 – DOS COMPROMISSOS

6.1 – Os candidatos eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval 2013
deverão, obrigatoriamente, apresentar-se nos principais blocos car-
navalescos do Município, comunidades e agremiações carnavales-
cas, agendados previamente pela Fundação Parnamirim de Cultura.

6.2 – Durante as apresentações, no período carnavalesco, os elei-
tos deverão ter domicílio e residência no Município de Parnamirim.

7 – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ELEITOS

7.1 – Os mandatos do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2013
terão início na abertura do Carnaval 2013, que ocorrerá no dia 09
de Fevereiro de 2013 com término na quarta-feira de cinzas
(13/02/2013) em horário a ser definido pela Fundação Parnamirim
de Cultura.

7.2 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2013 não poderão

EDITAIS
FUNDAÇÃO



efetuar ou autorizar despesas que não tenham sido previamente au-
torizadas pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.3 – A partir da eleição e durante o período de realização dos
festejos carnavalescos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2013
ficarão à disposição da Fundação Parnamirim de Cultura e só po-
derão comparecer às apresentações públicas definidas pela mes-
ma. Nestas ocasiões eles estarão sempre acompanhados por um re-
presentante da Fundação Parnamirim de Cultura e da Secretaria
Municipal de Turismo Esporte e Lazer, do município de Parnamirim.

7.4 – Quaisquer apresentações públicas, de caráter comercial ou
em mídia (jornais, revistas, emissoras de televisão, rádio ou qual-
quer outro meio de comunicação) do Rei Momo ou da Rainha do
Carnaval 2013, na vigência de seus mandatos, necessitarão de apro-
vação da Fundação Parnamirim de Cultura ou através de seu coor-
denador.

7.5 – O descumprimento por parte dos eleitos de quaisquer dos
deveres à eles atribuídos, implicará na perda do respectivo título
com a consequente devolução do cetro, da faixa, das fantasias e do
valor integral do prêmio que receberam da Prefeitura Municipal de
Parnamirim, através da Fundação Parnamirim de Cultura.

Parágrafo único – O destituído do título não terá direito ao re-
cebimento de qualquer indenização, e o título do penalizado passa-
rá a ser exercido pelo respectivo substituto definido pela ordem do
concurso como sendo o segundo lugar.

7.6 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2013 deverão obri-
gatoriamente cumprir o calendário de eventos e atividades determi-
nado pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.7 – Os candidatos eleitos deverão comunicar, na vigência de
seus mandatos, quaisquer mudanças de endereço e/ou telefone.

7.8 – APrefeitura Municipal de Parnamirim, através da Fundação
Parnamirim de Cultura, disponibilizará transporte, alimentação, se-
gurança, acompanhante e pessoal de apoio para o Rei Momo e Rainha
do Carnaval 2013 exclusivamente para atender a programação de-
finida pela Fundação Parnamirim de Cultura.

7.9 – O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2013 deverão estar
a disposição da Fundação Parnamirim de Cultura a partir das 15h
durante seus mandatos, horário este em que serão levados pelo trans-
porte providenciado pela instituição.

Parágrafo único – O horário de retorno do Rei Momo e da Rainha,
à noite, será estabelecido de acordo com as necessidades de cada dia.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O(a) candidato(a) que provocar qualquer tipo de transtor-
no, dentro ou fora da área que compreende o Concurso, ou diante
de outro concorrente será automaticamente desclassificado pela
Comissão Julgadora, sendo impedido de participar do Concurso nos
próximos dois anos.

8.2 – Não será permitido aos candidatos contato com a Comissão
Julgadora antes ou durante a realização do Concurso.

8.3 – À Coordenação é conferido o direito de alterar ou acres-
centar medidas que se fizerem necessárias à efetivação do Concurso,
em qualquer período de tempo, transcorrido o processo de eleição
ou não.

8.4 – Não serão permitidos aos vencedores acompanhantes du-
rante o transcorrer dos compromissos em apresentações agenda-
dos pela Fundação Parnamirim de Cultura.

8.5 – Qualquer concorrente poderá recorrer do resultado à
Fundação Parnamirim de Cultura, no prazo improrrogável de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado, o qual
será divulgado imediatamente durante o voto oral por parte da co-
missão julgadora.

8.6 – Aapresentação de cada candidato (a) no momento do con-
curso, será feito em ordem alfabética.

Parágrafo único – O recurso ficará limitado aos elementos re-
lativos aos itens descritos nesse edital, sendo vedado ao recorrente
se insurgir contra critérios de apreciação sobre a qualidade estéti-
ca de análise que dependa da observação subjetiva dos membros
da Comissão Julgadora.

8.6 – Será permitido ao Rei e Rainha do carnaval do ano espe-
cífico ao qual foram eleitos fazerem uma nova inscrição para con-
correrem à reeleição ao título da Monarquia Carnavalesca a partir
de um ano de intervalo, ou seja, os eleitos em 2012 só poderão vir
a concorrer aos títulos supracitados no ano de 2014 e assim subse-
qüentemente.

8.7 – Ao se inscreverem todos os participantes declaram conhe-
cer o inteiro teor deste regulamento, acatando-o em sua totalidade.

8.8 – Outras informações e esclarecimentos poderão ser obti-
dos através do telefone (84) 3644-3223 / 8801-8070 de Segunda a
Sexta-Feira, das 8h às 13h.

8.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela organização do
Concurso.

Parnamirim, 14 de Janeiro de 2013.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura

EDITAL

CONCURSO PARA ESCOLHA
DA RAINHA DAS “VIRGENS” 
DO CARNAVAL DE PIRANGI 2013

A FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA, do Estado
do Rio Grande do Norte, com sede na Rua Antônio Ferreira Neto,
129-A, Boa Esperança, Parnamirim-RN, por sua presidência, tor-
na público o presente  edital do lançamento do Concurso Público
para escolha da Rainha das “Virgens” do Carnaval de Pirangi 2013,
nos termos e condições  do presente edital.

1 – DA FINALIDADE

O concurso para escolha da Rainha das “Virgens” do Carnaval
de Pirangi 2013 tem por finalidade interar a programação carnava-
lesca, valorizando, difundindo e incentivando a festa popular, no
evento de maior mobilização sócio-cultural do município e do país.
O Carnaval é um evento nacional de repercussão internacional.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1 – As inscrições serão gratuitas e realizadas no dia 11 de
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Fevereiro de 2013, das 13h às 16h, na Praça São Sebastião, em
Pirangi, Parnamirim-RN.

2.2 – São requisitos essenciais para concorrer ao título:
a) Ser do sexo masculino;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Parágrafo primeiro – O número máximo de candidatos inscri-
tos será de 40 (quarenta).

Parágrafo segundo – Fica definido como “virgem”, para efei-
tos deste concurso, todo homem que esteja caracterizado, com
vestes e adereços, como mulher.

Parágrafo terceiro – As vestes e adereços a que se refere o pa-
rágrafo anterior, bem como toda a caracterização dos inscritos fi-
carão a cargo de cada candidato.

2.3 – No ato da inscrição deverá ser preenchida a ficha de ins-
crição, conforme modelo anexo, e firmado o termo de responsabi-
lidade.

3 – DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO

3.1 – A Comissão Julgadora será escolhida pela Fundação
Parnamirim de Cultura e pelo seu coordenador.

3.2 – O(a) Presidente da Comissão Julgadora será escolhido
antes do início da eleição, pela própria comissão, cabendo ao mes-
mo definir o vencedor em caso de empate.

3.3 – Para cada item de julgamento serão atribuídas notas de
5(cinco) a 10(dez), podendo, contudo, haver votação aberta (de vi-
va voz), se assim for definido pela Fundação Parnamirim de Cultura,
a qual definirá a forma de julgamento.

3.4 – Os itens de julgamento serão os seguintes:

a) Simpatia (dança, samba, frevo e passos no pé; serão consi-
derados a simpatia, a graciosidade e o desenvolvimento da apresen-
tação do candidato).

b) Desenvoltura (postura, elegância e irreverência)

c) Conjunto (visão geral da apresentação de cada participante).

3.5 – O julgamento dos candidatos e escolha do vencedor ocor-
rerá no dia 11 de Fevereiro de 2013, em local e horário a serem in-
formados aos inscritos no ato da inscrição.

3.6 – Será escolhido dentre os inscritos a “Rainha das Virgens”.

4 – DA PREMIAÇÃO

4.1 – O candidato eleito “Rainha” receberá da prefeitura
Municipal de Parnamirim, através da Fundação Parnamirim de
Cultura, todos os ornamentos que compõe o título (faixa e coroa) e
o pró-labore pago ao vencedor.

4.2 – Ao candidato vencedor em 1º lugar como “Rainha das
Virgens” será pago o prêmio de R$500,00 (quinhentos reais) e
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o 2º lugar.

Parágrafo único – O pagamento do prêmio será feito em local
e data a serem informados ao vencedor. Na ocasião do pagamento

os eleitos deveram apresentar cópia do documento de identidade,
do CPF e de um comprovante de residência.

5 – DOS DIREITOS E DEVERES DO ELEITO

5.1 – O mandato da “Rainha das Virgens” terá início no dia
11/02/2013 imediatamente após a divulgação do resultado, com tér-
mino às 23:59h desse mesmo dia, podendo o vencedor ser libera-
do de suas obrigações antes desse prazo, por determinação da
Fundação Parnamirim de Cultura.

5.2 – O candidato eleito não poderá efetuar ou autorizar despe-
sas que não tenham sido previamente autorizadas pela Fundação
Parnamirim de Cultura.

5.3 – Os candidatos eleitos em 1º e 2º lugar respectivamente, de-
veram acompanhar o desfile do bloco das “Virgens” em todo o seu
percurso.

5.4 – O descumprimento por parte dos eleitos de quaisquer dos
deveres a eles atribuídos implicará na perda do respectivo título com
a consequente devolução da faixa, coroa, e do valor integral do
prêmio pago pela Fundação Parnamirim de Cultura.

Parágrafo único – O destituído do título não terá direito ao re-
cebimento de qualquer indenização, e o título do penalizado pas-
sará a ser exercido pelo respectivo substituto definido pela ordem
decrescente de pontuação da eleição.

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 – O candidato que provocar qualquer tipo de transtorno, den-
tro ou fora da área que compreende o concurso, ou diante de outro
concorrente será automaticamente desclassificado pela Comissão
Julgadora, sendo impedido de participar do concurso nos próxi-
mos 02 (dois) anos.

6.2 – Não será permitido aos candidatos contato com a comis-
são julgadora antes ou durante a realização do concurso.

6.3 – À comissão é conferido o direito de alterar ou acrescentar
medidas que se fizerem necessárias à realização do concurso, em
qualquer período de tempo, transcorrido o processo de eleição ou
não.

6.4 – Não será permitido aos vencedores acompanhantes duran-
te o trajeto do bloco das “Virgens”.

6.5 – Será permitido ao vencedor se reeleger por mais 01 (um)
ano consecutivo, podendo voltar a candidatar-se com intervalo de
01 (um) ano.

6.6 – Ao se inscreverem todos os participantes declaram conhe-
cer inteiro teor deste regulamento, acatando-o em sua totalidade.

6.7 – Outras informações e esclarecimentos poderão ser obti-
dos no local das inscrições, conforme item 2.1 deste edital.

6.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela organização do
Concurso.

Parnamirim, 14 de Janeiro de 2013.

HAROLDO GOMES DA SILVA
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 33, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE DE PARNAMIRIM,
em sua 38ª (trigésima oitava) Reunião Ordinária, realizada em 22
de novembro de 2012, usa suas competências regimentais, com
base na Lei 8.142/90 e na Resolução nº 453/2012/CNS, visando
uma política municipal de atendimento aos portadores de DST/AIDS
e Hepatites virais;

RESOLVE:

Art. 1 - Aprovar o Programa Anual de Metal - PAM 2013;

Art. 2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Parnamirim, 26 de dezembro de 2012.

VICENTE DE PAULA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

Homologo a Resolução nº 33, nos termos da Quarta Diretriz,
inciso XII da Resolução 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

O CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE DE PARNAMIRIM,
em sua 39ª (trigésima nona) Reunião Ordinária, realizada em 13
de dezembro de 2012, usa suas competências regimentais, com
base na Lei 8.142/90 e na Resolução nº 453/2012/CNS,

RESOLVE:

Art. Aprovar a prestação de contas dos recursos do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS referentes ao 1º e 2º quadrimestre do ano de 2012;

Art. 2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Parnamirim, 26 de dezembro de 2012.

VICENTE DE PAULA DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim/RN

Homologo a Resolução nº 34, nos termos da Quarta Diretriz, in-
ciso XII da Resolução 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde.

MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO
Secretário Municipal de Saúde

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR Nº. 062/2013.

Cria a nova estrutura das unidades denominadas Gabinetes de
Vereador, define sua estrutura de pessoal, cria cargos em comissão
de apoio e assessoramento aos Vereadores, e dá outras providên-
cias.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAR-
NAMIRIM/RN, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o
Plenário aprovou, e eu, seu Presidente PROMULGO a seguinte Lei:

TÍTULO IDisposição Preliminar

Art. 1°. Ficam criadas 18 (dezoito) unidades administrativas de-
nominadas Gabinete de Vereador, com a finalidade de atender às
atividades de assessoramento e gerenciamento parlamentar, com
as seguintes competências:

I – Planejar, organizar e coordenar os serviços administrativos
de apoio aos parlamentares, para o pleno exercício do Mandato.

II - Assessorar os parlamentares em suas funções políticas, nos
projetos sociais, nas relações com a comunidade e nos assuntos
extraordinários;

III – Coordenar as ações relativas à participação dos parlamen-
tares em conselhos, comissões e outras atividades correlatas; e

IV - Realizar outras atividades que lhe sejam atribuídas, desde
que compatíveis com a natureza de suas funções.

Parágrafo único. O apoio e o assessoramento aos Vereadores
serão prestados por ocupantes de cargos de provimento em co-
missão nomeados pelo Presidente por indicação de cada
Parlamentar.

TÍTULO IIDa Criação de Cargos e suas Competências

Art. 2º. São criados os cargos a seguir nominados com as suas
respectivas quantidades, simbologias e remunerações:

RESOLUÇÕES
SESAD

LEIS
CÂMARA
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Art. 3º. Os ocupantes dos Cargos lotados no Gabinete do
Vereador poderão exercer suas atividades em ambiente externo às
instalações da Câmara, junto à comunidade dos diversos bairros e
distritos.

Art. 4º. As férias dos ocupantes dos cargos criados nesta Lei
serão gozadas, coletivamente, nos meses de janeiro ou julho, me-
diante escala fixada pelo titular do Gabinete ou pelo Presidente,
quando for o caso.

Art.  5º. A investidura nos cargos criados nesta Lei cessa:

a)por exoneração;
b)ao término da legislatura; e
c)em qualquer caso de extinção do mandato do titular do

Gabinete.

Art. 6º. São atribuições e exigências, entre outras, do cargo de
Assessor jurídico de Gabinete de Vereador:

a)Prestar assessoramento em assuntos de natureza jurídica;
b) Elaborar estudos, pareceres, documentos e preparar infor-

mações, 
c)Assistir o Vereador no controle da legalidade dos atos da

Administração da Câmara, mediante o exame de propostas, ante-
projetos, projetos e minutas de atos normativos; 

d)Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica;
e) Examinar, interpretar. propor, elaborar e dar pareceres, so-

bre os aspectos legais no processo legislativo e em proposições; 
f)Examinar e elaborar minutas de contratos e documentos; 
g)Representar o vereador e Câmara, por procuração, em pro-

cessos judiciais, administrativos e junto a órgãos federais, estaduais
e municipais, em questões administrativas, jurídicas e correlatas de
interesse da Câmara Municipal; 

h)Executar outras tarefas correlatas.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de asses-
sor jurídico de gabinete, ser brasileiro nato ou naturalizado; ter
idade mínima de 18 anos; ser Bacharel em Direito com habilitação
legal para o exercício e inscrição definitiva na Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB.

Art. 7º. São atribuições, entre outras, do cargo de Assessor de
Nível Médio de Gabinete de Vereador:

a)Colher informações, sugestões e reivindicações junto à co-
munidade e entidades de classes;

b)Auxiliar nas pesquisas e estudos para apresentação de pro-
posições em geral;

c)Executar tarefas afins, por determinação superior.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de
Assessor de Nível Médio de Gabinete de Vereador, o ensino mé-
dio completo (2º Grau).

Art. 8º. São atribuições e exigências, entre outras, do cargo de
Assessor Parlamentar de Gabinete de Vereador:

Assessorar o Vereador na criação de canais de comunicação
entre o Parlamentar e os munícipes, de modo a identificar as ne-

cessidades dos diferentes segmentos do Município;
Assessorar o Vereador na promoção de programas articulados

com o os diferentes setores públicos e privados do Município, de
modo a garantir parcerias para o atendimento da população em suas
necessidades, de forma integrada;

Assessorar na criação de programas de cunho educativo com o
fim de informar a população sobre as funções da Câmara relativas
à defesa da cidadania e incentivar a participação popular;

Atender os munícipes e orienta-los conforme suas necessida-
des.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de
Assessor Parlamentar de Gabinete de Vereador, o ensino médio
completo (2º Grau).

Art. 9º. São atribuições e exigências, entre outras, do Assistente
de Gabinete do Vereador:

3.Dar apoio ao Vereador no Gabinete;
4.Ajudar a Secretária no atendimento aos cidadãos que procu-

ram o Gabinete do Vereador;
5.Fazer alguns serviços externos de interesse do Gabinete do

Vereador;
6.Exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de
Assistente de Gabinete de Vereador, o ensino médio completo (2º
Grau).

Art. 10º - São atribuições, entre outras, dos cargos de Consultor
Legislativo de Gabinete de Vereador:

a)Efetuar o controle das pautas das sessões e de proposições
legislativas de interesse do Vereador;

b)Assessorar o Vereador nas sessões legislativas e outras cor-
relatas a sua função.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de
Consultor Legislativo de Gabinete de Vereador, o ensino médio
completo (2º Grau).

Art. 11º. São atribuições, entre outras, do Chefe do Gabinete
do Vereador:

a)Coordenar o gabinete do vereador;
b)Prestar assistência imediata ao Vereador em relações políti-

cas, institucionais e sociais;
c)Articular-se com os demais órgãos da administração munici-

pal para cumprimento de tarefas designadas pelo Vereador; 
d)Atividades de comunicação social do Vereador, com a utili-

zação de mecanismos informativos;
e)Exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de Chefe
de Gabinete de Gabinete de Vereador, o ensino médio completo
(2º Grau).

Art. 12º. São atribuições, entre outras, do cargo de Secretário
(a) de Gabinete do Vereador:



a)Executar os serviços de recebimento, encaminhamento e ar-
quivamento das correspondências dirigidas ao Vereador;

b)Executar os serviços de preparo e expedição das correspon-
dências enviadas pelo Vereador;

c)Organizar os documentos do Gabinete do Vereador;
d)Atender os cidadãos que procuram o Gabinete do Vereador;
e)Organizar a agenda do Vereador;
f)Articular-se com os órgãos da administração municipal e es-

tadual visando o atendimento das solicitações dos cidadãos que pro-
curam o Gabinete do Vereador;

g)Exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo Único: É exigido para investidura no cargo de
Secretário (a) de Gabinete de Vereador, o ensino médio completo (2º
Grau).

TÍTULO III
Da Lotação 

Art. 13º. A lotação de cada Gabinete será de:

26.01(um) Chefe de Gabinete do Vereador – Símbolo – CGV;
27.01(um) Assessor Parlamentar de Gabinete de Vereador–

Símbolo - APV;
28.01(um) Consultor Legislativo de Gabinete de Vereador–

Símbolo – CLG;
29.01(um) Assessor (a) de Nível Médio de Gabinete de Vereador

- Símbolo – ANV;
30.01(um) Secretário (a) de Gabinete de Vereador– Símbolo –

SGV;
31.02(dois) Assistente de Gabinete de Vereador– Símbolo –

AGV; e
32.01 (um) Assessor Jurídico de Gabinete de Gabinete de

Vereador – Símbolo – AJV.

Paragrafo Único: Os demais cargos de: Assessor de Nível Médio
de Gabinete de Vereador (ANV), Assessor Parlamentar de Gabinete
de Vereador (APV) e Consultor Legislativo de Gabinete de Vereador
(CLG), ficam a disposição da Estrutura Administrativa da Câmara
Municipal de Parnamirim/RN, com os fins de apoio e assessora-
mento de trabalhos desta Casa Legislativa. 

TÍTULO IVDas Disposições Gerais, Finais e Transitórias. 

Art. 14º. Os Vereadores são os responsáveis diretos pelo geren-
ciamento, coordenação e pela supervisão da estrutura de pessoal lo-
tado em seus Gabinetes.

Art. 15º. As Pessoas ocupantes dos cargos em comissão do
Gabinete do Vereador deverão apresentar a documentação e cum-
prir as demais formalidades exigidas para investidura no cargo.

Art. 16º. As pessoas nomeadas para os cargos em comissão lo-
tadas no Gabinete do Vereador terão que cumprir as determinações
legais e as orientações fixadas pela Mesa Diretora da Câmara.

Art.17º. Aplicam-se aos ocupantes dos cargos comissionados
criados nesta lei às disposições do Estatuto do Servidor Público
Municipal e suas alterações, no que não conflitar com a Lei
Promulgada nº 017/2007.

Art. 18º. As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas pa-
ra o exercício de 2013, ficando a Mesa Diretora encarregada das
providências necessárias para sua plena execução.

Art. 19º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, re-
troagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2013.

Art. 20º. Revogam-se as disposições em contrário, em especi-
fico as Resoluções e Leis que trataram da criação dos cargos co-
missionados descritos nesta Lei. 

Sala da Presidência, 08 de janeiro de 2013.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Presidente

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Vice – Presidente

GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
1º Secretário

GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS
2º Secretário

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

AComissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Parnamirim torna público que estará realizando licitação, nos mol-
des a seguir:

Licitação nº 002/2013.
Modalidade: Convite n.º 002/2013
Objeto: Locação de 02 (dois) Veículos para atender a Câmara

Municipal de Parnamirim/RN até 31 de dezembro 2013.

Recebimento dos Envelopes: 
Dia 23 de janeiro de 2013 às 09:00 h.
Local: Sede da Câmara Municipal

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na
sede da Câmara, de segundas a sextas-feiras, das 08h00min às
13h00min horas.

Sala das Licitações, 16 de janeiro de 2013.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Presidente da CPL/CMP

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

AComissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
Parnamirim torna público que estará realizando licitação, nos mol-
des a seguir:

Licitação nº 003/2013.

Modalidade: Convite n.º 003/2013

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação
de Móveis Projetados, conforme projeto arquitetônico, Armários e
Cadeiras para atender a Câmara Municipal de Parnamirim, con-

AVISOS
CÂMARA
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forme Termo de Referência Anexo I deste Convite.

Recebimento dos Envelopes: 
Dia 23 de janeiro de 2013 às 11:00 h.

Local: Sede da Câmara Municipal

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na

sede da Câmara, de segundas a sextas-feiras, das 08h00min às
13h00min horas.

Sala das Licitações, 16 de janeiro de 2013.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Presidente da CPL/CMP


