
GABINETE DO PREFEITO
S ecretaria  Executiva

Prefeitura M u n ic ip a l de Parnam irim

Lei Complementar n° 004/01, de 19 fevereiro de 2001

Dispõe sobre a organização administrativa do Poder 
Executivo do Município de Parnamirim, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no Estado do Rio Grande do 
Norte, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 1o -  A Administração Pública do Município de Parnamirim obedecerá aos 
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, visando, sempre, em todos seus os atos, o bem estar do cidadão, seu 
crescimento social e a promoção do desenvolvimento municipal, em todos os níveis.

Art. 2o - O Chefe do Poder Executivo Municipal e seus auxiliares diretos exercem 
as atribuições e responsabilidades de sua competência, na forma definida em lei, decreto 
ou regulamento, assessorados, ainda, pelos titulares dos demais Órgãos que integram a 
Administração Municipal.
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CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, METAS E OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Art. 3o - A Administração Pública Municipal constitui um sistema integrado de 
Órgãos e serviços, estruturado segundo princípios de hierarquia, coordenação e 
vinculação, destinado à realização das metas e objetivos previstos na Lei Orgânica do 
Município e em leis específicas.
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Art. 4o - O Poder Executivo, através dos órgãos da Administração Direta e 
Indireta, tem a missão básica de conceber, implantar e executar programas e projetos 
que traduzam, de forma ordenada, as metas e objetivos referidos no artigo anterior, em 
estrita articulação com o Poder Legislativo Municipal e com os Governos Federal e 
Estadual, sendo responsável perante eles pela correta aplicação dos meios e recursos 
que mobilizar.
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Parágrafo único. O resultado das ações empreendidas pelo Poder Executivo 
deve proporcionar o aprimoramento das condições sociais e económicas da população 
municipal nos seus diferentes segmentos e a perfeita integração do Município com os 
demais entes da Federação, para o desenvolvimento da Região.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 5o - A Administração Municipal, na formulação e execução de suas metas e 
objetivos, é exercida sob as formas de Administração Direta e indireta.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 6o -  A Administração Direta é integrada pelos órgãos cujas áreas de 
competência se constituem de atividades e serviços típicos de Administração Pública e 
compreende os seguintes órgãos:

I -  Órgãos de Apoio e Assessoramento, destinados à assistência direta e 
imediata ao Prefeito, com atribuições definidas nesta Lei e em Atos do Poder Executivo;

li -  Secretarias Municipais, que são órgãos destinados ao planejamento, 
comando, coordenação, orientação normativa, fiscalização, execução e controle da ação 
municipal;

III - Secretarias Regionais, que são órgãos destinados ao desempenho de 
atividades complementares às desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, inclusive com 
as atribuições de fiscalizar a execução dos serviços públicos na área de sua atuação.
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CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 7o - A estrutura organizacional básica da Administração Direta Municipal 
compreende os seguintes órgãos:

^ — \

I -  Gabinete do Prefeito, integrado pelos seguintes órgãos de apoio e 
assistência imediata ao Chefe do Executivo, e de assessoramento imediato:

a) Secretaria Executiva, Assessoria Administrativa, Assessoria de 
Cerimonial e Eventos, Assessoria de Assuntos Intermunicipais, Assessoria 
de Modernização Administrativa e a Assessoria de Comunicação Social, 
que são órgãos de apoio e assistência direta e imediata ao Prefeito;

b) Núcleo de Planejamento Estratégico e a Assessoria Jurídica do 
Município, que são órgãos de assessoramento imediato e de 
assessoramento jurídico, respectivamente, ao Chefe do Executivo.

H -  Gabinete do Vice-Prefeito, integrado por órgãos de apoio imediato ao 
Vice-Prefeito.

III - Secretarias do Município:

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

b) Secretaria Municipal de Tributação;

c) Secretaria Municipal de Saúde;

d) Secretaria Municipal de Educação;

e) Secretaria Municipal de Assistência Social;

f) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

g) Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento;

h) Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
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A IV -  Secretarias Regionais:

a) Secretaria Regional do Litoral;

b) Secretaria Regional de Nova Parnamirim;

c) Secretaria Regional de Emaús e Parque Industrial.

CAPÍTULO VI

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 8o A cada um dos órgãos referidos no artigo 7o, desta lei, corresponde à 
área de competência a seguir discriminada, compreendendo as seguintes atividades 
básicas, afora outras que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do Executivo Municipal:

I -  Secretaria Executiva:

a) atividades de representação política, civil e social do Prefeito;

b) atividades de acompanhamento da tramitação de matérias perante a 
Câmara Municipal;

c) atividades de articulação e coordenação das ações governamentais 
da Chefia do Poder Executivo;

d) atividades de elaboração de mensagens e outros documentos do 
Chefe do Poder Executivo;

e) organizar e preparar a correspondência do Prefeito;

f) controlar o cumprimento dos prazos de atos de competência do Chefe 
do Executivo, bem como orientar providências no tocante a emissão de 
pronunciamentos e demais informações nos assuntos de alçada do 
Prefeito;

g) outras atividades atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;

h) promover medidas compatíveis com a destinação institucional^ do 
órgão.
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II - Assessoria Administrativa:

a) atividades de coordenação administrativa;

b) atividades de documentação, publicação e arquivamento dos atos do 
Chefe do Executivo;

c) controlar a publicidade da administração pública municipal;

d) desempenhar outras atividades atribuídas pelo Chefe do Poder 
Executivo;

e) promover medidas compatíveis com a destinação institucional do 
órgão.

III -  Assessoria de Cerimonial e Eventos:

a) organizar e dirigir o cerimonial do Poder Executivo;

b) desempenhar outras atividades atribuídas peio Chefe do Poder 
Executivo;

c) promover medidas compatíveis com a destinação institucional do 
órgão.

IV - Assessoria de Assuntos Intermunicipais:

a) organizar e dirigir as atividades de relacionamento institucional entre o 
Município de Parnamirim e os demais Municípios da Federação 
Brasileira;

b) atividades visando o intercâmbio de informações entre o Município de 
Parnamirim e as demais entidades administrativas municipais do Estado 
Rio Grande do Norte, visando estabelecer estratégias comuns de 
atuação administrativa;

c) promover estudos para a formação de consórcios administrativos 
entre os Municípios, objetivando desenvolver ações em comum com a 
otimização de recursos, para melhor atender a população da região;

Pa r n a m ir im
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e) promover medidas compatíveis com a destinação institucional do 
órgão.

V - Assessoria de Modernização Administrativa e Estatística:

a) realizar estudos visando a adoção de medidas para a modernização 
da gestão e dos órgãos e promoção da qualidade no Setor Púbíico 
Municipal;

b) promover estudos objetivando criar um permanente fluxo de 
informações entre os órgãos que compõem a estrutura administrativa do 
Poder Executivo, a fim de se evitar a justaposição de atividades;

c) atividades de formação de banco de dados sobre os órgãos que 
integram a Estrutura Administrativa e servidores públicos municipais, a 
economia, a população e outros elementos estatísticos significativos, 
necessários à formulação da política administrativa do Município;

d) atividades visando uma melhor capacitação do servidor no âmbito da 
administração direta e indireta;

e) desempenhar outras atribuições determinadas pelo Chefe do 
Executivo;

f) promover medidas compatíveis com a destinação institucional do 
órgão.

VI - Assessoria de Comunicação Social:

a) atividades de comunicação social do Poder Executivo, com a 
utilização de mecanismos informativos;

b) controle da publicidade dos atos administrativos da Administração 
Municipal, usando os meios de comunicação para manter a população 
informada sobre as atividades desenvolvidas pelo Governo Municipal;

c) desempenhar outras atribuições determinadas pelo Chefe do 
Executivo;
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d) promover outras medidas compatíveis com a destinação institucional 
do órgão.

VII -  Núcleo de Planejamento Estratégico:

a) atividades de planejamento em políticas públicas;

b) atividades de apoio técnico aos órgãos da administração direta;

c) atividades de formulação de planos estratégicos, diretrizes e 
políticas administrativas;

d) outras atividades atribuídas pelo Chefe do Executivo;

e) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

VIII - Assessoria Jurídica do Município:

a) atividades de defesa nas demandas judiciais em que o Município 
seja parte, mediante determinação do Chefe do Poder Executivo, 
observando-se o estatuído no art. 74, inciso X, da Lei Orgânica do 
Município;

b) atividades de consultoria e assessoria em assuntos de natureza 
jurídica prestadas diretamente ao Chefe do Executivo e aos 
Secretários Municipais, bem como aos dirigentes de entidades da 
administração indireta, inclusive na elaboração de informações em 
mandado de segurança;

c) demais atividades atribuídas pelo Chefe do Executivo e as previstas 
na legislação municipal;

d) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

IX - Secretaria, órgão de apoio administrativo ao Vice-Prefeito:

a) atividades de atendimento ao público;
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d) cumprimento de missões especificamente determinadas pelo Vice- 
P refeito

e) Promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

X - Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

a) Centralizar as atividades do sistema municipal de administração;

b) coordenar e orientar as atividades de administração de pessoal e 
material;

c) coordenar e orientar as atividades de modernização administrativa, 
observando-se as atribuições da Assessoria de Modernização 
Administrativa e Estatística ( alínea “a”, inciso V, Art.8°, desta Lei);

d) coordenar e orientar as atividades de administração de património;

e) coordenar e orientar as ações de serviços gerais;

f) promover, coordenar e orientar a política de planejamento 
administrativo e estratégico, observando-se as atribuições do Núcleo 
de Planejamento Estratégico ( alíneas “a” e “c”, inciso VII, Art. 8o, 
desta Lei);

g) executar e controlar todas as atividades da política orçamentaria, 
financeira e contábil da Prefeitura Municipal;

h) orientar, contábil e financeiramente a política de controle da 
aplicação das receitas, projeções, transferências, convénios, bem 
como as prestações de contas junto aos órgãos fiscalizadores, 
respeitadas as atribuições dos demais órgãos neste sentido;

i) coordenar as atividades de cadastramento de licitantes;

j) organizar a contabilidade e os serviços de auditoria interna das 
finanças municipais;

k) acompanhar e publicar bimestralmente a avaliação de aplicação 
dos percentuais de gastos com o pessoal conforme a Lei 
Complementam. 101/2000;
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!) promover os procedimentos licitatórios no âmbito da administração 
direta, observando-se as atribuições dos demais órgãos nesse 
sentido;

m) manter dentro de sua estrutura comissão especial de licitação;

n) manter dentro de sua estrutura a comissão permanente de 
disciplina;

o) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XI - Secretaria Municipal de Tributação:

a) efetuar a sistematização, coordenação, execução, avaliação e 
controle das atividades vinculadas à administração tributária e aos 
sistemas de arrecadação, informações econômico-fiscais e 
contabilização, inclusive a inscrição de contribuintes na dívida ativa 
do município;

b) coordenar e executar a política tributária do Município visando a 
arrecadação dos tributos municipais;

c) cadastrar e fiscalizar o funcionamento de todos os segmentos de 
prestação de serviços na área do município;

d) coordenar e executar o cadastramento imobiliário no âmbito do 
município;

e) enviar para a Assessoria Jurídica, para efeito de cobrança, a 
relação dos contribuintes inscritos na dívida ativa do município;

f) expedir certidão relativa à situação dos contribuintes para com o 
erário municipal;

g) fomentar e implementar política de arrecadação dos tributos 
municipais;

, h) manter, dentro de sua estrutura, a comissão permanente de 
avaliação de imóveis;

i) exercer as atribuições que eram conferidas à Secretaria Municipal 
de Finanças, previstas na Lei Municipal n° 951, de 30 de dezembro de
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1997 (Código Tributário do Município), que se inserem na sua 
competência, definidas nesta Lei;

j) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

i
i
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XII - Secretaria Municipal de Saúde:

a) proceder o planejamento, a organização, a direção, a coordenação, 
o controle, o acompanhamento, a fiscalização e a execução dos 
programas e projetos destinados à implementação de políticas de 
prestação de serviços de saúde pública no Município;

b) fomentar e implementar medidas de prevenção e proteção à saúde 
da população do município, mediante o controle e o combate de 
morbidades físicas, infecto-contagiosas, nutricionais e mentais;

c) proceder a fiscalização e o controle das condições sanitárias, 
higiénicas, saneamento, alimentos e medicamentos;

d) coordenar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no âmbito do 
Município;

e) efetivar providências para a recuperação da saúde individual e 
coletiva;

f) administrar a rede hospitalar, compreendidos os centros e postos 
de saúde;

g) fomentar pesquisas, estudos e avaliações da demanda de 
atendimento médico;

h) desenvolver atividades supletivas de serviços médicos, 
paramédicos e farmacêuticos com órgãos federais e estaduais;

i) promover campanhas educacionais e informativas, visando a 
preservação das condições de saúde da população;

j) implementar programas estratégicos de saúde pública;

k) fomentar medidas de atenção básica à saúde;



: GABINETE DO PREFEITO
S ecretaria  Execu tiva

: Prefeitura M u n ic ip a l de Parnam irim

l) atender e orientar todos quantos busquem os serviços de saúde do 
município;

m) implementar política de vigilância sanitária;

n) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XIII- Secretaria Municipal de Educação:

a) promover o planejamento, a organização, a administração, a 
supervisão, a coordenação, o controle, a avaliação, o 
acompanhamento e a execução da ação municipal no campo da 
educação;

b) fomentar e implementar a educação pré-escolar e o ensino 
fundamentai;

c) dedicar atenção integral à criança e ao adolescente;

d) fomentar e implementar assistência ao educando;

e) enaltecer o sentimento cívico perante a comunidade;

f) articular-se com órgãos do Governo Federal e Estadual em matéria 
de política e legislação educacional;

g) apoiar a iniciativa privada no campo da educação;

h) administrar, avaliar e controlar o sistema de Ensino Municipal, 
desenvolvendo medidas para sua expansão e atualização;

i) utilizar com eficiência os recursos financeiros destinados ao custeio 
e investimento no sistema educacional, assegurando sua plena 
utilização;

j) propor e executar medidas que assegurem um processo contínuo 
de renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;

k) planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao 
programa de assistência escolar, no que concerne a suplementação 
alimentar como merenda escolar;
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l) proceder, no âmbito do seu órgão, a gestão e o controle financeiro 
dos recursos orçamentários previstos na sua unidade, bem como, os 
recursos humanos e materiais existentes em consonância com as 
diretrizes e regulamentos emanados do chefe do Poder Executivo;

m) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XIV - Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) fomentar e implementar ação social no Município, compreendendo 
as atividades voltadas à diminuição do desemprego;

b) planejar e coordenar a execução dos programas, projetos e 
atividades atinentes à geração de renda e a profissionalização da 
mão-de-obra;

c) fomentar e implementar a assistência à criança e ao adolescente, 
especialmente àqueles que se encontram em situação de risco social;

d) fomentar e implementar a assistência ao deficiente e ao idoso, 
inclusive criando instrumentos e estratégias de incentivo ao trabalho, 
de acesso ao emprego e à habitação;

e) promover assistência à pessoa portadora de deficiência;

f) prestar assistência à população carente, inclusive adotando 
medidas para melhorar as condições habitacionais desse segmento 
da população;

g) implementar política de fomento ao emprego e a melhoria da renda;

h) estimular o associativismo por meio do sistema cooperativista;

i) planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa ao 
programa de assistência escolar, relativa à suplementação alimentar 
como merenda escolar e alimentação dos usuários de creches;

j) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.
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XV -Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:

a) planejar e efetivar as atividades necessárias a evolução continuada 
da estrutura de serviços urbanos do Município;

b) manter a urbanização de praças e jardins;

c) manter a coleta, fazer tratamento e dar destino final ao lixo urbano;

d) cuidar das feiras livres e dos mercados;

e) cuidar da iluminação pública, bem como manter os cemitérios;

f) zelar pela segurança e proteção dos bens e instalações municipais;

g) promover a apreensão de animais em vias públicas e controlar o 
seu depósito;

h) conservar a pavimentação das vias públicas do município;

i) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XVI- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento:

a) proceder o planejamento e a execução de programas, projetos e 
atividades vinculados ao desenvolvimento integrado e sustentável do 
Município;

b) elaborar, desenvolver e implementar o plano diretor do município;

c) executar direta ou indiretamente as obras públicas de 
responsabilidade do Município;

d) promover e executar medidas para implantação da política 
municipal de viação;

e) promover os estudos económicos, administrativos, estatísticos, 
tecnológicos e de engenharia, necessários ao planejamento e 
execução das atividades de sua competência;

1 PARNAMIRIM
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f) projetar, executar, manter, fiscalizar e receber direta ou 
indiretamente, obras e serviços de engenharia da administração 
municipal;

g) realizar vistorias, avaliações e perícias em edifícios e imóveis 
públicos e particulares que se destinem ao uso da administração 
pública municipal e do interesse coletivo da cidade, inclusive os que 
se destinem à desapropriação;

h) integrar todas as iniciativas de fortalecimento e expansão da infra- 
estrutura à ação municipal;

i) articular-se com órgãos e entidades federais e estaduais do âmbito 
de suas atribuições;

j) projetar e gerenciar os programas especiais a serem desenvolvidos 
pela administração Municipal, com recursos do município, de 
financiamentos ou de convénios;

k) executar as políticas públicas relativas a energia elétrica, rodovia e 
estradas municipais;

l) executar a política de concessões e permissões da área de infra- 
estrutura do município;

mjpromover e operacionalizar os sistemas de saneamento e 
abastecimento de água do município;

n) controlar, operacional e funcionalmente a aplicação de recursos 
estaduais e federais no setor de obras;

o) criar canais de comunicação que facilitem o fluxo de informações 
para empresários e administradores e possibilitem a promoção de 
oportunidades para o município, classificando e divulgando os dados 
mais significativos;

p) desenvolver estudos, divulgar resultados de pesquisas sobre a 
indústria, o comércio, e serviços do município;

q) execução da política da indústria, do comércio e de serviços, 
compreendido o incentivo a micro empresa e a empresa de pequeno e 
médio portes;

r) fomentar e implementar a política habitacional no município;

PARNAMIRIM
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s) promover os procedimentos licitatórios de execução de obras e 
serviços de engenharia;

t) manter, dentro de sua estrutura, comissão de licitação, para 
implementação das atribuições contidas na alínea “ s

u) atividades referentes à concessão e permissão do serviço de 
transporte coletivo urbano e do serviço de táxi;

v) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XVII - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente:

a) planejar e orientar o processo de crescimento urbano, promovendo 
a integração dos espaços povoados, em função da melhoria das 
condições de vida no âmbito municipal;

b) preservar o meio-ambiente, valorizando o seu património 
paisagístico, histórico e cultural.

c) combater às invasões;

d) exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

e) preservar, conservar e adotar providências para o uso racional dos 
recursos naturais renováveis;

f) coordenar, supervisionar e controlar o uso dos recursos hídricos do 
município;

g) conceder alvará, certidão e habite-se para edificações no território 
do perímetro urbano do município, articulando-se com o cadastro da 
Secretaria Municipal de Tributação;

h) fiscalizar cigarreiras, trailers e similares;

i) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

Parnamirim
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XVIII - Secretaria Regional do Litoral:

a) atividades de fomento ao desenvolvimento do turismo;

b) atividades complementares às desenvolvidas peias Secretarias 
Municipais, especialmente às relativas a urbanização de praças e 
jardins, iluminação pública, coleta do lixo urbano, fiscalização de 
obras, preservação do meio-ambiente, proteção do património 
artístico, paisagístico, histórico e cultural do Município, controlando o 
uso de seus recursos hídricos, além de fiscalizar cigarreiras, trailers e 
similares, bem como os serviços públicos, dentro de sua área de 
atuação;

c) outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 
Executivo;

d) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XIX- Secretaria Regional de Emaús e Parque Industrial:

a) atividades complementares às desenvolvidas pelas Secretarias 
Municipais, especiaimente as relativas a urbanização de praças e 
jardins, iluminação pública, coleta de lixo urbano, fiscalização de 
obras, preservação do meio ambiente, proteção do património 
artístico, paisagístico, histórico e cultural do Município, controlando os 
seus recursos hídricos, além de fiscalizar cigarreiras, trailers e 
similares, bem como os serviços públicos, dentro de sua área de 
atuação;

b) outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 
Executivo;

c) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

XX - Secretaria Regional de Nova Parnamirim:

a) atividades complementares às desenvolvidas pelas Secretarias 
Municipais, especialmente as relativas a urbanização de praças e 
jardins, iluminação pública, coleta de lixo urbano, preservação do meio
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cultural do Município, controlando os seus recursos hídricos, além de 
fiscalizar cigarreiras, trailers e similares, bem como os serviços 
públicos, dentro de sua área de atuação;

b) outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Chefe do Poder 
Executivo;

c) promover outras medidas compatíveis com a destinação 
institucional do órgão.

SEÇÃO I

DOS ÓRGÃOS ESPECIFÍCOS

Art. 9o-  Integram a estrutura básica:

I - do Gabinete do Prefeito, os seguintes órgãos;

a) a Assessoria Executiva, composta da Unidade de Assuntos 
Institucionais e da Unidade de Administração e Finanças;

b) a Assessoria Administrativa, composta da Unidade de 
Documentação e Arquivo;

c) a Assessoria de Cerimonia! e Eventos, composta da Unidade de 
Apoio ao Cerimonial;

d) a Assessoria de Assuntos intermunicipais, composta da Unidade de 
Apoio Administrativo;

e) a Assessoria de Modernização Administrativa e Estatística, 
composta da Unidade de Estudos e Apoio Administrativo;

f) a Assessoria de Comunicação Social, composta da Unidade Apoio 
Administrativo;

g) o Núcleo de Planejamento Estratégico, composto da Unidade de 
Apoio Operacional;

h) a Assessoria Jurídica do Município, composta do Departamento de 
Contencioso, do Departamento de Cidadania e Meio Ambiente, do 
Departamento de Assuntos Administrativos e do Departamento de 
Assuntos Tributários;
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II -  do Gabinete do Vice-Prefeito:

a) a Secretaria, órgão de Apoio Administrativo.

III ~ das Secretarias Municipais:

a) na Secretaria Municipal de Administração e Finanças: a 
Coordenadoria de Recursos Humanos, a Coordenadoria de 
Suprimentos e Serviços Gerais, a Coordenadoria de Património, a 
Coordenadoria de Administração e Finanças e a Coordenadoria de 
Planejamento e Orçamento;

b) na Secretaria Municipal de Tributação: a Coordenadoria de Tributos 
e Exação, a Coordenadoria de Fiscalização, a Coordenadoria de 
Administração e Finanças e a Coordenadoria de Instrução e 
Julgamento;

r̂

c) na Secretaria Municipal de Saúde: a Coordenadoria de 
Planejamento e Controle do Sistema, a coordenadoria de Promoção 
de Saúde, a Coordenadoria de Serviços de Ambulatório, Hospital e 
Apoio Logístico, a Coordenadoria de Administração e Finanças e o 
Sistema Municipal de Auditoria em Saúde Pública;

d) na Secretaria Municipal de Educação: a Coordenadoria de 
Assistência ao Educando, a Coordenadoria de Administração e 
Finanças, a Coordenadoria de Pedagogia, a Coordenadoria de 
Estudos e Projetos e a Coordenadoria de Atividades Extras Escolares;

e) na Secretaria de Assistência Social: a Coordenadoria de 
Administração e Finanças, a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e 
Renda, a Coordenadoria de Programas Especiais, Projetos e 
Convénios e a Coordenadoria de Atividades Comunitárias e de 
Organizações não Governamentais;

f) na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: a Coordenadoria de 
Praças e Jardins, a Coordenadoria de Oficinas, a Coordenadoria de 
Serviços Gerais e Limpeza Urbana e a Coordenadoria de 
Administração e Finanças;

g) na Secretaria Municipal de Infra-estrutura: e Desenvolvimento, a 
Coordenadoria de Obras, a Coordenadoria do Plano Diretor e 
Projetos Especiais, a Coordenadoria de Desenvolvimento Económico 
e a Coordenadoria de Administração e Finanças, tendo como órgão 
vinculado o Departamento Municipal de Trânsito -  DEMUTRAN;

Parnamirim
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h) na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente: a 
Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbanístico, a 
Coordenadoria de Controle Ambiental e a Coordenadoria de 
Administração e Finanças.

IV -  das Secretarias Regionais:

a) na Secretaria Regional do Litoral: a Coordenadoria de Serviços 
Gerais, a Coordenadoria de Administração e Finanças e a 
Coordenadoria de Turismo;

b) na Secretaria Regional de Nova Parnamirim: a Coordenadoria de 
Serviços Gerais e a Coordenadoria de Administração e Finanças;

c) na Secretaria Regional de Emaús e Parque Industrial: a 
Coordenadoria de Serviços Gerais e a Coordenadoria de Administração 
e Finanças.

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 10. Compõem a Administração Indireta Municipal as seguintes entidades:
I - Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com 

administração, património e receitas próprios, instituída para executar serviço público 
descentralizado, submetida ao controle administrativo previsto em lei;

II- Fundação, entidade com personalidade jurídica de direito público, criada 
por lei, com atribuição patrimonial para o desempenho de atividades públicas do 
interesse da municipalidade;

Hl- Sociedade de Economia Mista, entidade com personalidade jurídica de 
direito privado, criada por lei, submetida ao regime das sociedades anónimas, com 
predominância do Município na formação de seu capital social, destinada a explorar 
serviços públicos;

IV- Empresa Pública, entidade com personalidade jurídica de direito privado, 
criada por lei, com capita! formado exclusivamente por recursos públicos, destinada a 
realizar atividades de relevante interesse para a municipalidade.

Parnamirim
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Art. 11. São transformados:

I -  no Gabinete do Prefeito:

a) a Assessoria de Assuntos Especiais, em Secretaria Executiva;

b) a Assessoria de Assuntos Jurídicos, em Assessoria Jurídica do 
Município;

c) a Assessoria de Imprensa, em Assessoria de Comunicação 
Social;

II -  no âmbito das Secretarias Municipais:

a) a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em Secretaria 
Municipal de Educação;

b) a Secretaria Municipal de Viação, Obras, Limpeza e Serviços 
Urbanos, em Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;

c) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em Secretaria Municipal 
de Infra Estrutura e Desenvolvimento;

d) a Secretaria Municipal de Administração, em Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças;

e) a Secretaria Municipal de Finanças, em Secretaria Municipal de 
Tributação;

f) a Sub-Prefeitura Regional do Litoral, em Secretaria Regional do 
Litoral;

g) a Sub-Prefeitura Regional de Nova Parnamirim, em Secretaria 
Regional de Nova Parnamirim;



GABINETE DO PREFEITO
Secretaria  Execu tiva

Prefeitura Municipal de Parnamirim

III - na Secretaria de Municipal de Administração e Finanças:

a) o Departamento de Património, em Coordenação de Património;

b) os Departamentos de Suprimento e de Serviços Gerais, em 
Coordenação de Suprimentos e Serviços Gerais;

c) o Departamento de Recursos Humanos, em Coordenação de 
Recursos Humanos;

IV - na Secretaria Municipal de Saúde:

a) o Departamento Administrativo, em Coordenação Administrativa e 
Financeira;

b) o Departamento de Administração do Hospital Márcio Marinho, em 
Coordenação de Serviços de Ambulatório, Hospital e Apoio Logístico.

V - na Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) o Departamento de Emprego e Renda, em Coordenação de
Trabalho, Emprego e Renda;

b) o Departamento de Projetos Especiais, em Coordenação de 
Programas Especiais, Projetos e Convénios.

c) o Departamento Administrativo, em Coordenação de Administração 
e Finanças;

VI - na Secretaria Municipal de Educação:

a) o Departamento de Atividades Pedagógicas, em Coordenação 
Pedagógica;

b) o Departamento de Assistência ao Educando, em Coordenação de 
Assistência ao Educando;

Pa r n a m ir im
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VII - na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:

a) o Departamento de Limpeza, em Coordenação de Serviços Gerais e 
Limpeza Urbana;

b) o Departamento de Serviços Urbanos, em Coordenação de Praças 
e Jardins;

c) o Departamento de Administração, em Coordenação de 
Administração e Finanças;

VIII - na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente:

a) o Departamento de Meio Ambiente, em Coordenadoria de Controle 
Ambiental;

Art 12. Ficam extintos:

I - no Gabinete do Prefeito:

a) a Assessoria de Assuntos Parlamentares;

b) a Assessoria de Assuntos Comunitários.

II - na Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

a) a Comissão de Pessoal;

b) o Departamento de Tributação;

c) o Departamento de Tesouraria;

d) o Departamento de Contabilidade;

e) o Departamento de Controle;

f) o Departamento de Avaliação de Imóveis.

Pa r n a m ir im
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III - na Secretaria Municipal de Saúde:

a) a Superintendência Hospitalar;

b) o Departamento de Pronto Socorro;

c) o Departamento de Medicina Comunitária;

d) o Departamento Odontológico;

e) o Departamento Vigilância Sanitária;

f) o Departamento de Centro Clínico de Referência.

IV - na Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) o Departamento de Assistência ao Idoso;

b) o Departamento de Assistência ao Menor.

V - na Secretaria Municipal de Educação:

a) o Departamento de Esporte e Lazer;

b) o Departamento Cultural;

c) o Departamento de Orientação e Inspeção Escolar.

VI - na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:

a) o Departamento de Transporte Municipal;

b) o Departamento de Obras.

VII - na Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento:

a) o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços;

b) o Departamento de Turismo;

c) o Departamento de Eventos;

d) o Departamento de Trânsito.

Pa r n a m ir im
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VIII - na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente:

a) o Departamento de Uso e Ocupação do Solo;

b) o Departamento de Fiscalização;

c) o Departamento de Projetos.

Art. 13. Ficam extintos os seguintes cargos em comissão, símbolo CC 2:

I -  1 (um) cargo de Assessor de Assuntos Parlamentares; 1 (um) cargo de 
Assessor de Imprensa; 1 (um) cargo de Chefe de Unidade; 1 (um) cargo 
Assessor de Assuntos Comunitários e 1 (um) cargo de Assistente de 
Gabinete, todos do Gabinete do Prefeito;

II -  8 (oito) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças:

III -  7 (sete) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Saúde;

IV -  5 (cinco) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos;

V -  5 (cinco) cargos de Diretor de Departamento e 01 (um) cargo de 
Assistente, da Secretaria Municipal de Educação;

VI - 5 (cinco) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;

VII -  4 (quatro) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente;

VIII - 5 (cinco) cargos de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de 
Infra-Estrutura e Desenvolvimento.

Art. 14. Ficam, também, extintos, os seguintes cargos em comissão, símbolo CC
3:

I- 5 (cinco) cargos de Chefe de Unidade do Gabinete do Prefeito e 02 (dois) 
cargos de Chefe de Unidade na Assessoria Jurídica;

Parnamirim
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11-4 (quatro) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipai de 
Urbanismo e Meio Ambiente;

III -  10 (dez) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de 
Educação;

IV - 14 (quatorze) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças;

V -15 (quinze) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos;

VI - 6 (seis) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de Infra 
Estrutura e Desenvolvimento;

VII -  8 (oito) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;

VIII - 18 (dezoito) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Municipal de
Saúde; .

IX - 3 (três) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Regional de Nova 
Pamamirim;

X - 3 (três) cargos de Chefe de Unidade da Secretaria Regional do Litoral.

Art. 15. Ficam extintos, também, os seguintes cargos em comissão, símbolo 
CC4:

I - 3 (três) cargos de Auxiliar de Gabinete do Prefeito e 2 (dois) cargos de 
Auxiliar de Gabinete da Assessoria Jurídica;

11-1 (um) cargo de Chefe de Setor da Secretaria Regional do Litoral e 1 (um) 
cargo de Chefe de Setor da Secretaria Regional de Nova Pamamirim;

lil - 6 (seis) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças;
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V- 6 (seis) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos;

VI - 4 (quatro) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de 
Educação;
VII - 4 (quatro) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;

VIII - 3 (três) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente;

IX - 3 (três) cargos de Chefe de Setor da Secretaria Municipal Infra Estrutura e 
Desenvolvimento.

Art. 16. Fica criado, no Poder Executivo Municipal, o Núcleo de Planejamento 
Estratégico, órgão de assessoramento imediato do Chefe do Executivo, que integra a 
Estrutura do Gabinete do Prefeito, com as atribuições previstas nesta Lei.

Art. 17. Ficam criadas, também, no Poder Executivo Municipal, a Assessoria de 
Cerimonial e Eventos, a Assessoria de Assuntos Intermunicipais e a Assessoria de 
Modernização Administrativa e Estatística, órgãos de assessoramento imediato ao Chefe 
do Executivo, que integram a Estrutura do Gabinete do Prefeito, com as atribuições 
definidas nesta Lei.

Art. 18. Ficam criados, também, na Estrutura do Poder Executivo Municipal, 8 
(oito) cargos em comissão de Assessor Superior de Políticas Públicas -  ASPP, com a 
remuneração constante do Anexo I, desta Lei.

Parágrafo único. O Chefe do Executivo poderá dispor sobre a distribuição e os 
quantitativos dos cargos em comissão ASPP, mediante ato administrativo.

Art. 19. Ficam, também, criados os seguintes cargos em comissão na Estrutura 
do Poder Executivo Municipal:

I -  1 (um) cargo de Coordenador da Assessoria Executiva, 1 (um) cargo de 
Coordenador da Assessoria Administrativa, 1 (um) Cargo de Coordenador da Assessoria 
de Cerimonial e Eventos, 1 (um) cargo de Coordenador da Assessoria de Assuntos 
Intermunicipais, 1 (um) cargo de Coordenador da Assessoria de Modernização

Pa r n a m ir im
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Administrativa e Estatística, 1 (um) cargo de Coordenador da Assessoria de 
Comunicação Social e 1 (um) cargo de Coordenador do Núcleo de Planejamento 
Estratégico, que integram a Estrutura do Gabinete do Prefeito;

II -  4 (quatro) cargos de Chefe do Departamento de Contencioso, do 
Departamento de Cidadania e Meio Ambiente, do Departamento de Assuntos 
Administrativos e do Departamento de Assuntos Tributários, todos da Assessoria 
Jurídica;

III - 5 (cinco) cargos de Chefe da Coordenadoria de Recursos Humanos, da 
Coordenadoria de Suprimentos e Serviços Gerais, da Coordenadoria de Património, da 
Coordenadoria de Administração e Finanças e da Coordenadoria de Planejamento e 
Orçamento, todos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

IV - 4 (quatro) cargos de Chefe da Coordenadoria de Tributos e Exação, da 
Coordenadoria de Administração e Finanças, da Coordenadoria de Tributos e da 
Coordenadoria de Instrução e Julgamento, todos da Secretaria Municipal de Tributação;

V - 5 (cinco) cargos de Chefe da Coordenadoria de Planejamento, Controle 
do Sistema e Promoção de Saúde; da Coordenadoria de Serviços de Ambulatório, 
Hospital e Apoio Logístico; da Coordenadoria de Administração e Finanças e de 
Coordenador do Sistema Municipal de Auditoria em Saúde Pública, todos da Secretaria 
Municipal de Saúde;

Ví - 5 (cinco) cargos de Chefe da Coordenadoria de Assistência ao Educando, 
da Coordenadoria de Administração e Finanças, da Coordenadoria de normas e 
Atividades Pedagógicas, da Coordenadoria de Atividades Extras Escolares e da 
Coordenadoria de Estudos e Projetos, todos da Secretaria Municipal de Educação;

VII -  4 (quatro) cargos de Chefe da Coordenadoria de Trabalho, Emprego e 
Renda, da Coordenadoria de Programas Especiais e Projetos, da Coordenadoria de 
Administração e Finanças e da Coordenadoria de Ação Comunitária e de Organizações 
não Governamentais, todos da Secretaria Municipal de Assistência Social;

VIII - 4 (quatro) cargos de Chefe da Coordenadoria de Serviços Urbanos, da
Coordenadoria de Praças e Jardins, da Coordenadoria de Limpeza Urbana e da 
Coordenadoria de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos;

IX -  4 (quatro) cargos de Chefe da Coordenadoria de Obras, da 
Coordenadoria do Plano Diretor de Projetos Especiais, da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Económico e da Coordenadoria de Administração e Finanças, todos da 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento;

B Pa r n a m ir im
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X - 3 (três) cargos de Chefe da Coordenadoria de Planejamento e Controle 
Urbanístico, da Coordenadoria de Controle Ambiental e da Coordenadoria de 
Administração e Finanças, todos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente;

XI - 3 (três) cargos de Chefe da Coordenadoria de Serviços Gerais, da 
Coordenadoria de Administração e Finanças e da Coordenadoria de Turismo, todos da 
Secretaria Regional do Litoral;

XII - 2 (dois) cargos de Chefe da Coordenadoria de Serviços Gerais e da 
Coordenadoria de Administração e Finanças, todos da Secretaria Regional de Nova 
Parnamirim;

XIII -  2 (dois) cargos de Chefe da Coordenadoria de Serviços Gerais e da 
Coordenadoria de Administração e Finanças, todos da Secretaria Regional de Emaús e 
Parque Industrial.

Parágrafo único. A remuneração dos cargos em comissão de Chefe de 
Coordenadoria, de Chefe de Departamento e de Coordenador do Sistema Municipal de 
Auditoria em Saúde Pública, tratados neste Artigo, é a constante do Anexo II desta Lei.

Art. 20, Ficam criados, também, no Poder Executivo Municipal, 60 (sessenta) 
cargos em comissão de Supervisor Operacional de Políticas Públicas- SOPP, com a 
remuneração constante do Anexo III desta Lei.

Art. 21. Ficam, também, criados, no Poder Executivo Municipal, 38 (trinta e oito) 
cargos em comissão de Assistente Operacional de Políticas Públicas- AOPP, com a 
remuneração constante do Anexo IV desta Lei.

Art. 22. O Cargo em Comissão de Secretário Municipal tem o padrão 
remuneratório constante do Anexo V desta Lei.

Art. 23. São transferidas, aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e 
a seus titulares, as competências e incumbências estabelecidas na legislação geral ou 
específica aos órgãos transformados ou extintos por esta Lei, ou a seus titulares.

Art. 24. O Prefeito Municipal disporá, em decreto, sobre as competências, 
atribuições e denominações das unidades e dos órgãos que compõem as Secretarias 
Municipais e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.
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Art. 25, Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar as 
dotações orçamentarias dos órgãos transformados, extintos ou criados por esta Lei, 
inclusive abrir crédito especial para atender essa finalidade, observando-se os mesmos 
subprojetos, subatívidades e grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único -  O Crédito Especial previsto neste artigo, limita~se ao valor de 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Art. 26. A Assessoria Jurídica do Município é dirigida pelo Assessor Jurídico do 
Município, de livre nomeação do Prefeito Municipal, cargo que tem, para todos os efeitos 
e, especialmente, os protocolares e os de remuneração, as mesmas prerrogativas e o 
mesmo tratamento devidos aos Secretários Municipais.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27. O Prefeito Municipal poderá dispor sobre a distribuição e os quantitativos 
dos cargos em comissão tratados nesta Lei, que integram a estrutura do Poder Executivo 
Municipal, de acordo com o interesse da Administração.

Art. 28. O Poder Executivo editará medidas de organização administrativa, com a 
implantação da estrutura dos órgãos, em nível inferior ao de Coordenadoria, observando 
o preceituado nesta Lei, bem como a disponibilidade orçamentária para as respectivas 
despesas.

Art. 29. Fica autorizado o Chefe do Executivo a delegar o exercício da 
competência aos Secretários Municipais, para praticar os atos administrativos que 
dispuser o respectivo Ato de Delegação de Competência, em consonância com o 
previsto na Lei Orgânica do Município e em atenção a uma melhor operacionalização 
das atividades administrativas, podendo, a qualquer tempo, avocar a si, segundo o seu 
critério, a competência delegada.

Art. 30. Poderá o Chefe do Poder Executivo, para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, autorizar contratação de pessoal por prazo
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determinado, até a realização do respectivo concurso público, observando-se a 
disponibilidade orçamentaria.

Art. 31. O Art. 3o da Lei Municipal n. 1.012, de 12 de agosto de 1999, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o Fica criado, na Estrutura Administrativa do Município de
Parnamirim, do Estado do Rio Grande do Norte, o Departamento Municipal de Trânsito -  
DEMUTRAN, entidade autárquica municipal, com personalidade jurídica de direito 
público, com administração, património e receitas próprios, com sede e foro na Cidade 
de Parnamirim/RN, vinculado à Secretaria Municipal de Infra Estrutura e 
Desenvolvimento”.

- Art. 32. Permanece em vigor a legislação municipal que seja compatível com a 
presente Lei.

Art.33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2001, revogadas as disposições em 
contrário.

Parnamirim
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ANEXO I

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO TOTAL SUB TOTAL DENOMINAÇÃO DOS CARGOS REMUNERAÇÃO
ASPP 08 08 Assessor Superior de Políticas Públicas R$ 1.600,00

Pa r n a m ir im
M E L H O R  P A R A  T O P O S
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ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO TOTAL SUB
TOTAL

DENOMINAÇÃO DOS 
CARGOS

REMUNERAÇÃO 
Vencimento Representação

CC2 51 01 Coordenador da Assessoria 
Executiva R$ 600,00 R$ 600,00

01 Coordenador da Assessoria 
Administrativa R$ 600,00 R$ 600,00

01
Coordenador da Assessoria de 
Modernização Administrativa e 
Estatística

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Coordenador da Assessoria de 
Cerimoniai e Eventos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Coordenador da Assessoria de 
Assuntos Intermunicipais R$ 600,00 R$ 600,00

01 Coordenador da Assessoria de 
Comunicação Social R$ 600,00 R$ 600,00

01
Coordenador da Assessoria do 
Núcleo de Planejamento 
Estratégico

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Departamento de 
Contencioso R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Departamento de 
Cidadania e Meio Ambiente R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Departamento de 
Assuntos Administrativos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Departamento de 
Assuntos Tributários R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Recursos Humanos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Suprimentos e Serviços Gerais R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Património R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Planejamento e Orçamento R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Tributos e Exação R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Coordenadoria de 
Fiscalização R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe de Coordenadoria de 
Instrução e Julgamento R$ 600,00 R$ 600,00

01
Chefe da Coordenadoria de 
Planejamento, Controle do 
Sistema e Promoção de Saúde

R$ 600,00 R$ 600,00

Pa r n a m ir im
M E L H O fí P Â R Â T O D O S
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01
Chefe da Coordenadoria de 
Serviços de Hospital e Apoio 
Logístico

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Coordenador do Sistema 
Municipal de Auditoria em Saúde 
Pública

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Assistência ao Educando R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Normas e Atividades Pedagógicas R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Estudos e Projetos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Atividades Extra-Escolares R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Trabalho, Emprego e Renda R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Programas Especiais e Projetos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de Ação 
Comunitária e de Organizações 
Não-Governamentais

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de de 
Serviços Urbanos R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria 
dePraças e Jardins R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Limpeza Urbana R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de Obras R$ 600,00 R$ 600,00
01 Chefe da Coordenadoria de Plano 

Diretor e Projetos Especiais R$ 600,00 R$ 600,00
01 Chefe da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Económico R$ 600,00 R$ 600,00
01 Chefe da Coordenadoria de 

Planejamento e Controle 
Urbanístico

R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Controle Am biental R$ 600,00 R$ 600,00

01 Chefe da Coordenadoria de 
Turismo R$ 600,00 R$ 600,00

03 Chefe da Coordenadoria de 
Serviços Gerais R$ 600,00 R$ 600,00

11 Chefe da Coordenadoria de 
Administração e Finanças R$ 600,00 R$ 600,00

Parnamirim
M E L H O R  P A R A  T O D
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ANEXO III

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO TOTAL SUB
TOTAL

DENOMINAÇÃO DOS 
CARGOS

REMUNERAÇÃO 
Vencimento Representação

SOPP 60 60 Supervisor Operacional de 
Políticas Publicas R$ 300,00 R$ 300,00

Parnamirim
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ANEXO VI

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO TOTAL SUB
TOTAL

DENOMINAÇÃO DOS 
CARGOS

REMUNERAÇÃO 
Vencimento Representação

AOPP 38 38 Assessor Operacional de 
Políticas Publicas R$ 180,00 R$ 180,00

PARNAMIRIM
M E L H O R  P A R A  7 0 0 0
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ANEXO V

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO TOTAL SUB
TOTAL

DENOMINAÇÃO DOS 
CARGOS SUBSÍDIOS

CC1 13 12 Secretários Municipais R$ 2.500,0001 Assessor Jurídico de Município

w

Parnamirim
M E L H O R  P A  P A  T O D O S .I


