
GABINETE DO PREFEITO 
Secretaria Executiva

Prefeitura Municipal de Parnamirim

Lei Complementar n° 018/2005 Parnamirim/RN, 03 de fevereiro de 2005

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Estado do Rio 
Grande do Norte: -

FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO
M U N IC IP A L

Secretaria Executiva, Parnamirím/RN, <T; fs de
4c> \*rr-_____ de ; 1 1 7 g da

República.

A rt. I o. A administração pública municipal plenifica-se e 

ordena-se mediante a observância integral e rigorosa dos princípios



V

administrativos da hierarquia, da descentralização interna, da articulação de 

ações, da atuação executiva concentrada nos serviços essenciais e funções 

públicas indelegáveis, da promoção de atividades económicas, políticas e sociais 

devidamente regulamentadas contra as práticas injustas.

A rt. Z°, As ações do Poder Executivo do Município visam a 

assegurar, prioritariamente:

I  - saúde, habitação, saneamento básico, educação, transporte, 

emprego e renda para a população de Parnamirim;

I I  - assistência às populações carentes e necessitadas;

I I I -  in fra -e s tru tu ra  para a promoção do desenvolvimento 

económico e social do Município de Parnamirim e o bem-estar de seus habitantes;

IV  -  preservação e segurança do património do Município.

A r t.  3o. O Poder Executivo do Município atua e age por 

intermédio de órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e 

Indireta.

Parágrafo único. Pode ser delegada a terceiros, mediante 

concessão ou permissão, nos termos da legislação vigente, a exploração de 

serviços públicos municipais.
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Art. 4 o. A Administração Direta compreende o exercício de 

atividades típicas do Município, e é constituída pelos órgãos seguintes:

I  -  Gabinete do Prefeito;

I I  - Gabinete do Vice-Prefeito;

m  -  Secretarias Municipais;

a) de natureza substantiva, responsáveis pelas atividades fins 

do Poder Executivo;

b) de -natureza instrumental, responsáveis pelas atividades 

meios, donde proveem os meios administrativos, financeiros e técnicos 

indispensáveis à ação governamental.

IV  -  órgãos de regime especial, criados por Lei específica, dotados de 

relativa autonomia administrativa e financeira e de quadro próprio de pessoal, 

para cuja eficiência operacional seja recomendável à simplificação dos controles 

aplicáveis à Administração Direta.

Parágrafo Único. A relativa autonomia a que se reporta o inciso 

IV  deste artigo resulta da permíssibílidade conferida ao órgão de manter



contabilidade própria e custear seus programas por meio de fundo especial, de 

natureza contdbil, constituído de dotações orçamentarias globais, recursos 

próprios e demais receitas indicadas na Lei que o instituir.

A rt. 5o. A Administração In d ire ta  constitui-se de entidades 

instituídas por Lei para descentralizar a ação do Poder Executivo, sob regime de 

independência funcional controlada, compreendendo as Autarquias, as Fundações 

Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas.

§ I o. As entidades da Administração In d ire ta  vinculam-se às 

Secretarias Municipais a que estão sujeitas para efeito  de fiscalização e 

controle, nos termos desta Lei Complementar.

§ 2o. O Poder Executivo tem acesso permanente a todas as 

contas das entidades da Administração Ind ire ta  por intermédio de 

representante designado por ato do Prefeito do Município.

§ 3o. A faculdade assegurada ao Poder Executivo pelo 

parágrafo anterior constará obrigatoriamente dos atos constitutivos das 

entidades da Administração In d ire ta  e informada às instituições financeiras com 

que operem, para efeito  de sua fiel observância.
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TÍTULO I I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A rt. 6o. O Prefeito é o Chefe do Poder Executivo do Município de 

Parnamirim.

§ I o. Os Secretários Municipais são auxiliares diretos do Prefeito no 

desempenho das funções de direção superior da Administração Municipal.

/*"N

§ 2o. Constituem unidades de apoio, representação e assessoramento do 

Prefeito, nas áreas de suas respectivas competências, o Gabinete Civil, a 

Procuradoria Geral do Município, a Controladoria Geral do Município e o Conselho 

de Desenvolvimento Económico do Município.

Art. 7o. A administração pública do Município de Parnamirim reger-se-á  

pelos princípios e normas estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição 

do Estado do Rio Grande do N orte  e na Lei Orgânica do Município, bem como 

pelas leis, decretos, regulamentos e preceitos deles decorrentes, respeitadas a 

autonomia, a competência e a iniciativa cometidas aos entes jurídicos de direito  

interno público.

A rt. 8o. Aplicam-se à administração pública municipal, direta e indireta, 

os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,



publicidade e eficiência, visando a assegurar a ordem e o interesse público e 

social, em todos os níveis.

TÍTULO I I I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I  

Estrutura Básica

A rt. 9o. A estrutura básica da Administração Direta do Município é 
composta dos seguintes órgãos:

I .  Gabinete do Prefeito

1. órgãos de apoio ao Prefeito:

a. Gabinete Civil (GC).

2. órgão de representação:

a. Procuradoria Geral do Município (PGM).

3. órgãos de assessora mento imediato do Prefeito:

a. Conselho de Desenvolvimento Económico do Município (COEM,);

b. Controladoria Geral do Município (CGM).
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I I  - Gabinete do Vice-Prefeito (GVP),
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Secretaria Executiva
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-  Assistido pelo Gabinete Civil.

I I I  -  Secretarias Municipais:
/—\

1. de natureza substantiva;

a. Secretaria Municipal de Educação (SME);

b. Secretaria Municipal de Tributação (SMT);

c. Secretaria Municipal de Saúde (5MS);

^  d. Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

(SMASH);

e. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR);

f .  Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

(SMUMA);

g. Secretaria Municipal de Obras Públicas (5EMOP);

h. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT);

i. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL);

2. de natureza instrumental:

a. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

(SMPD);

b. Secretaria Municipal de Finanças (SMF);

c. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos



d. Secretaria Municipal das Regiões Administrativas (SMRA).

§ I o. O Gabinete Civil, cujo dirigente tem a denominação de Secretário- 

Chefe, bem como a Procuradoria Gerai do Município e a Controladoria Geral do 

Município, equiparam-se, para todos os fins, a Secretaria Municipal, exceto 

quanto à atribuição de referendar atos e decretos assinados pelo Prefeito.

§ 2o. O Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento é o 

Secretário-Executivo do Conselho de Desenvolvimento Económico do Município 

(CDEM) e, nessa condição, presta assessoramento imediato ao Prefeito na 

realização, coordenação e consecução de planos e programas instituídos ou em 

elaboração.
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Seção Única

Dos Níveis de Atuação dos Órgãos da Estrutura Básica

A rt. 10. Os órgãos integrantes da estrutura básica da administração 

direta municipal atuam nos seguintes níveis:

I  - de direção superior, representado pelo Secretário Municipal, 

com função de liderança e de articulação institucional em sua respectiva área de 

atuação, inclusive quanto à representação e articulação entre órgãos de 

entidades do governo e intergovernamen+ai;
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U  - d e  gerência, materializado por funções de coordenação e 

controie de programas, projetos, organização e controle de atividades relativas à 

respectiva Pasta;

I I I  -  instrumental, consubstanciado por atividades de 

planejamento, finanças e administração em geral, da própria Secretaria, segundo 

as orientações técnicas fixadas petas Secretarias Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a 

Secretaria Municipal de Finanças;

IV  - de execução programática, cristalizado por órgãos e unidades 

de regime especial responsável por funções típicas da Secretaria e consolidada 

mediante missões, programas e projetos de caráter permanente.

Parágrafo único. Cada Secretaria Municipal disporá de um 

assessoramento imediato definido e provido peio chefe do Poder Executivo.

A rt. 11. As definições de que cuida o artigo 10 desta Lei Complementar são 

especificadas nos regulamentos de cada Secretaria, de competência exclusiva do 

Chefe do Poder Executivo.
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A rt. 12. A criação, a transformação e a extinção de cargos, empregos e 

funções, inclusive as de confiança ou comissionadas, da administração direta e 

indireta, somente se efetivará por lei específica.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

CAPÍTULO I I

DO ÂMBITO DA AÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I

Dos Órgãos de Apoio Imediato ao Prefeito

Subseção I  

Do Gabinete Civil

A rt. 13. Compete ao Gabinete Civil'.

I .  assistir, direta e imediatamente, ao Prefeito no desempenho de suas 

atribuições, especiaimente na coordenação e na integração das ações de governo;

I I .  supervisionar e executar as atividades administrativas do Gabinete do 

Prefeito e, supletivamente, do Gabinete do Vice-Prefeito;

I H .  exercer as atividades de representação política, civil e social do 

Prefeito;

IV . desenvolver atividades de acompanhamento da tramitação de 

matérias perante a Camara Municipal;



GABINETE DO PREFEITO
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V. assistir e assessorar diretamente o Prefeito no desempenho de suas 

atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação e 

integração das ações do governo;

V I. articular e coordenar as ações governamentais do Chefe do Poder 

Executivo, tanto em relação aos órgãos públicos, internos e externos, quanto às 

instituições privadas;

V I I .  elaborar mensagens e outros documentos do Chefe do Poder 

Executivo;

V I I I .  organizar e preparar a correspondência do Prefeito;

IX .  controlar o cumprimento dos prazos de atos de competência do Chefe 

do Poder Executivo, bem como orientar providências necessárias à emissão de 

pronunciamentos e demais informações nos assuntos de sua alçada;

X. publicar e preservar a efetividade dos atos oficiais;

X I. agendar as. audiências e os compromissos do Chefe do Poder 

Executivo;

X I I .  coordenar a política de comunicação social do governo municipal;

X E tl. coordenar, supervisionar e controlar a publicidade dos órgãos e das

entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta;

X IV . promover e coordenar a política de turismo do Município;

XV. organizar e dirigir o cerimonial do Poder Executivo;

X V I. programar e coordenar os eventos sociais do Gabinete do Prefeito;

X V II .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;



X V I I I .  desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo Chefe do Poder Executivo.

Subseção I I

Procuradoria Geral do Município

Prefeitura Municipal de Parnamirim
GABINETE DO PREFEITO

Secretaria Executiva

Art. 14. Compete à Procuradoria Geral do Município:

I .  representar judicial e extrajudicialmente o Município de 

Parnamirim;

I I .  realizar a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa do

Município;

I I I .  oficiar, obrigatoriamente, no controle interno da legalidade dos 

atos do Poder Executivo Municipal;

IV . exercer a defesa dos interesses do Município, incluídos os de 

natureza financeira e orçamentaria;

V. elaborar minutas dos contratos, convénios, acordos e ajustes a 

serem firmados peio Município;

V I. defender os interesses do Município nos contenciosos 

administrativos;

V I I .  assessorar o Prefeito nos atos administrativos e judiciais relativos 

a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos 

em geral;

V I I I .  exercer as funções de consultoria jurídica da Administração 

Municipal, devendo emitir pareceres, normativos ou não, para f ix a r /  a



GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Executiva

interpretação governamental de leis, decretos, regulamentos e atos 

administrativos;

IX .  manter atualizada a coletanea de Leis Municipais, bem como a 

Legislação Federal e Estadual de interesse do Município;

X. propor ao Prefeito o encaminhamento de representação para a 

declaração de inconstitucionalidade de quaisquer normas municipais;

X I. promover as ações necessárias à defesa e à preservação do meio 

ambiente e do património público;

X I I .  promover ação civil pública, nos casos previstos na legislação; 

XIIT.prom over medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

X IV . desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.

Subseção I I I

Conselho de Desenvolvimento Económico do Município

A rt. 15. O Conselho de Desenvolvimento Económico do Município (CDEM), 

é o órgão colegiado de assessoramento do Prefeito nos assuntas que lhe forem  

submetidos no campo da administração, orçamento, tributação, política 

económica e social, planejamento e outros relacionados com pianos e programas 

governamentais de desenvolvimento.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
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§ I o. O Conselho, convocado e presidido pelo Prefeito do Município, é 

composto, também, pelos Secretários Chefe do Gabinete Civil, Planejamento e 

Desenvolvimento, Tributação, Administração e Recursos Humanos, Procurador- 

Geral do Município, Controlador-Geral do Município e o Secretário Municipal de 

Finanças,

§ 2o. O Secretário Municipal do Planejamento e Desenvolvimento é o 

Secretário-Executivo do Conselho, competindo-lhe a elaboração da pauta das 

atas das reuniões, a preparação e a distribuição dos sumários das conclusões e o 

acompanhamento de sua execução, para orientação do Prefeito.

§ 3o. O Conselho de Desenvolvimento Económico do Município reger-se-á  

por Regimento In terno próprio e pelas normas e diretrizes fixada pelo Plenário.

A rt. ló . Compete ao Conselho de Desenvolvimento Económico do Município 
opinar sobre:

; Prefeitura Municipal de Parnamirim

a) política económica e financeira do Município e medidas de incentivo ao 

desenvolvimento das atividades económicas;

b) política relativa à ação governamental visando a assistência, proteção e 

desenvolvimento sócio-económico da população;

c) diretrizes gerais e escala de prioridades dos pianos e programas 

governamentais;

1
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e) revisão, atualização, ampliação ou redução dos programas cometidos 

aos diferentes órgãos, segundo a conjuntura administrativa e financeira, quanto 

a execução orçamentaria;

f )  capacidade e conveniência de endividamento do Município para a 

contratação de empréstimos e concessão de avais;

g) criação, transformação, extinção, ampliação, fusão, intervenção e 

vinculação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

h) criação, fusão, transformação, ampliação, remanejamento e extinção 

de fundos de natureza contábil;

i) política tributária  e fiscal do Município;

j )  política salarial dos servidores;

í) outros assuntos e matérias que lhe sejam submetidas pelo Prefeito, 

pelos Secretários ou outro qualquer membro do Conselho.

Parágrafo único. Quando necessário, pode o Plenário conferir às decisões 

do Conselho força normativa para todos os demais órgãos da Administração 

Municipal, devendo, então, ser assinada pelo Presidente e pelos conselheiros 

votantes.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

Subseção IV

Controiadoria Geral do Município

A rt. 17. Compete à Controiadoria Geral do Município:
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I .  realizar o controle contábil, financeiro, orçamentdrio, operacional e 

patrimonial das entidades da Administração Direta, In d ire ta  e Fundacional 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das 

subvenções e renúncias de receitas;

H .  em itir relatórios anuais sobre as contas prestadas pelo Prefeito  

Municipal;

I I I .  examinar a legalidade orçamentária dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e indireta;

IV . examinar a legalidade orçamentária dos atos de concessão de 

aposentadoria a servidor e de pensão aos seus dependentes, na administração 

direta e indireta do Município;

V. acompanhar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou 

recebidos pelo Município;

V I. opinar, previamente, sobre a conformação orçamentária das minutas 

de editais, contratos e convénios;

V H . fiscalizar a aplicação dos recursos públicos municipais repassados 

às entidades dotadas de personalidade jurídica de Direito Privado;

V IU .  observar a aplicação dos recursos públicos no mercado financeiro 

nacional de títulos públicos e privados, bem como os provenientes das operações 

de crédito que o Município vier a contratar;

IX .  observar se a classificação das receitas está em conformidade com 

as determinações legais;

X. orientar a aplicação do dinheiro público em conformidade com as

leis, do Orçamento e dos créditos próprios; / -

1A
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XX. acompanhar a aplicação dos créditos orçamentários constantes do 

orçamento anual, bem como as modificações que se verificarem no curso do 

exercício;

X I I .  examinar os atos administrativos praticados e as obrigações 

assumidas pelo Município que derem origem à despesa;

X I I I .  realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle 

legal, de mérito e técnico;

X IV . exercer o controle interno das despesas do Poder Executivo;

XV. e fetuar o exame posterior e obrigatório dos contratos e dos 

empenhos de despesas de qualquer natureza, decidindo quanto ao seu registro 

definitivo, desde que esteja condizente com o orçamento e com a minuta 

anteriormente examinada;

X V I. realizar auditorias na execução orçamentaria dos órgãos do Poder 

Executivo, quando entender conveniente ou mediante sorteio quadrimestral;

X V I I .  exercer as atribuições de Ouvidoria-Geral do Município, a partir 

das seguintes condutas:

a) decidir, preliminarmente, sobre as representações ou denúncias 

fundamentadas que receber, indicando as providências cabíveis;

b) instaurar os procedimentos e processos administrativos a seu cargo 
e requisitar a instauração daqueles que venham sendo 

injustificadamente retardados pela autoridade responsável;

c) acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em 

órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;
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d) realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na 

Administração Pública Municipal, para exame de sua regularidade, 

propondo a adoção de providências ou a correção de falhas;

e) requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Ind ire ta , os documentos e processos necessários à pronta correção 

ou apuração de irregularidades.

X V I I I .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional 

do órgão;

X IX . desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo Chefe do Poder Executivo.

XX. praticar outros atos de fiscalização determinados pelo Chefe do 

Poder Executivo do Município.

Seção I I  

Do Vice-Prefeito 

Subseção I

Competências

Art. 18. Compete ao Vice-Prefeito, além de outras atribuições previstas 

na Lei Orgânica do Município'.

I .  substituir o Prefeito, nos casos de impedimento, e sucedê-ío no caso de

vaga;
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I I .  auxiliar o Prefeito, quando por eie convocado, em missões especiais e 

assessorá-lo nos assuntos de competência do Poder Executivo;

I I I .  exercer, por delegação do Prefeito, a representação do Município em 

congressos e reuniões de âmbito regional, nacional e internacional, ou, ainda, na 

negociação e assinatura de conventos, contratos ou acordos em que o Município 

Seja parte integrante;

IV . prestar colaboração e assistência ao Poder Executivo em todos os 

assuntos de interesse do Município, respeitada a competência exclusiva de 

outros órgãos.

Subseção I I

Do Gabinete do Vice-Prefeito

A rt. 19. Compete ao Gabinete do Vice-Prefeito:

I .  dar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito;

I I .  receber e analisar o expediente encaminhado ao Vice-Prefeito;

I I I .  prover as condições e meios necessários ao seu funcionamento;

IV . exercer outras atividades determinadas pelo Vice-Prefeito.
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Seção I I I

Das Secretarias Municipais 

Subseção I

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

A rt. 20. Compete à Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos:

I .  prestar serviços de apoio necessários ao funcionamento regular da 

Administração Direta;

I I .  realizar as atividades de administração de pessoal relativa a:

a) gestão e desenvolvimento de recursos humanos da 

Administração Direta e In d ire ta  por intermédio de programas 

para a valorização do servidor;

b) admissão, posse e lotação de pessoal;

c) avaliação do desempenho funcional para os fins estabelecidos 

em lei;

d) realização de estudos para a elaboração de planos de carreiras 

e de remuneração para a Administração Direta;

e) manutenção de cadastro atualizado de pessoal da administração 

pública direta e indireta para permitir a constituição de um 

banco de dados com as informações indispensáveis à gestão de 

pessoal do Município;

Prefeitura Municipal de Parnamirim
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f )  elaborar os atos necessários ao provimento, exoneração, 

demissão, cessão, re lotação, redistribuição, afastamento, 

disponibilidade, aposentadoria e à declaração da vacância de 

cargos da Administração Direta;

g) estabelecer orientações visando a uniformização dos 

procedimentos administrativos;

h) coordenar a realização de concursos públicos para o 

funcionalismo em geral e, supervisioná-lo, quando realizado para 

categorias específicas ou por terceiros;

í) coordenar as atividades da Junta Médica do Município;

j )  instaurar processo administrativo disciplinar ou sindicância para 

apuração de irregularidade no serviço público.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

I I I .  elaboração .da folha de pagamento do funcionalismo, fixação de 

calendário e controle funcional e financeiro de pessoal;

IV . realizar licitações para compra, serviço e alienação de bens do Poder 

Executivo, na modalidade convite, tomada de preço e concorrência, ou dispensá- 

las e inexigí-las, na forma prevista na legislação;

V. estabelecer normas e diretrizes de funcionamento dos órgãos, 

protocolo, expediente, horário, telefonia, circulação e arquivo de documentos do 

Poder Executivo;

V I. organizar e racionalizar o uso de bens e equipamentos;

V I I .  realizar o tembamento, o registro, o inventário, a proteção e a 

conservação dos bens móveis e imóveis do Município de Parnamirim;

1
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V IU .  organizar, coordenar, controlar e arquivar as informações de pessoal 

da Administração Direta e Ind ire ta  do Município no que tange ao controle 

funcional de direitos e vantagens dos servidores;

IX . planejar, elaborar e executar projetos de qualificação profissional e 

programas sociais para os servidores da administração municipal;

X. formular, coordenar e gerir o sistema municipal de informática;

X I. coordenar, supervisionar e fiscalizar o arquivo geral do Município;

X I I .  desempenhar outras tarefas que lhe forem expressamente 

cometidas pelo Chefe do Poder Executivo.

Subseção I I

Secretaria Municipal de Finanças

Art. 21. Compete à Secretaria Municipal de Finanças

I .  exercer o controle e a escrituração dos recursos financeiros do 

tesouro municipal, de natureza tribu tária  e não tributária;

I I .  exercer o controle e a conferência dos saídos das contas bancárias 

abertas em bancos oficiais;

I I I .  e fetuar o pagamento das despesas realizadas pelos demais órgãos do 

Poder Executivo do Município;

IV . assinar os documentos de pagamentos e os cheques, conjuntamente 

com o titu lar do órgão respectivo, à vista da regularidade do devido processo 

administrativo;
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V. exercer, conjuntamente com a Controladoria Geral do Município, o 

controle e a fiscalização da execução orçamentaria dos demais órgãos do Poder 

Executivo;

V I. estabelecer o calendário de pagamento de terceiros e, conjuntamente 

com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, o de pessoal;

V IL  publicar mensalmente a receita e a despesa do Município, até o 

quinto dia do mês subsequente;

V I I I .  acompanhar e publicar, trim estralm ente, a avaliação dos 

percentuais de gastos com pessoal conforme o disposto na Lei Complementar 

Federal n° 101/2000;

IX .  rem eter, mensalmente, à Controladoria Geral do Município, ao 

Gabinete do Prefeito e ao Conselho de Desenvolvimento Económico do Município a 

relação e o detalhamento dos pagamentos efetuados;

X. promover medidas compatíveis com a destinação institucional do órgão;

X I. executar as atividades da política orçamentaria, financeira e contábil 

do município;

X I I .  desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do Poder Executivo.

Subseção I I I

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

A rt. 22. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Habitação:
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I .  planejar, coordenar, avaliar e executar a política de assistência 

social e de inclusão social, amparada nos princípios de igualdade, 

solidariedade e de cidadania;

I I .  planejar e coordenar a execução dos programas, projetos e 

atividades, que criem oportunidades de emprego e melhorem a renda da 

população menos favorecida;

I I I .  fomentar, articular e implementar políticas de apoio ao portador de 

necessidades especiais, propiciando-lhe os instrumentos e oportunidades de 

trabalho, lazer, habitação, mobilidade e acessibilidade, mediante parcerias com 

órgãos federais, estaduais, municipais e entidades civis;

IV . adotar medidas para melhorar as condições de habitabilídade da 

população carente, bem como dos assentamentos subnormais;

V. planejar, coordenar e executar ações da assistência social que 

complementem as necessidades dos cidadãos em relação à família, à maternidade, 

à infância e à adolescência, e ao idoso;

VT. promover ações e eventos de cidadania nas diversas áreas do 

Município, em articulação com as demais Secretarias;

VTI. orientar e estimular as ações de organizações não governamentais 

que atuem nas áreas sociais e do bem comum no Município, bem como o 

associativismo, por meio do sistema cooperativista;

V I I I .  prestar suporte operacional, orientação e apoio técnico às 

atividades dos conselhos municipais que atuem na área da assistência social e 

habitação;
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IX .  planejar, coordenar e executar a política de segurança alimentar, 

articulada com políticas intersetoriais;

X. executar projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo parcerias 

com organizações da sociedade civil;

X I. assegurar assistência jurídica gratuita aos carentes e necessitados, 

nos limites de sua disponibilidade;

X I I .  fomentar e implementar a política habitacional do Município;

X I I I .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

X IV . desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas peio chefe do poder executivo.
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Subseção IV

Secretaria Municipai de Esportes e Lazer

A rt. 23. Compete à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

I .  promover e incentivar a prática de esportes no Município;

I I .  proporcionar atividades de lazer e de entretenimento aos munícipes;

I I I .  realizar eventos esportivos no âmbito muRicipal;

IV . fomentar os jogos esportivos específicos para portadores de 

necessidades especiais;

V. assessorar e apoiar, tecnicamente, os diversos órgãos e entidades 

ligadas ao esporte amador;
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V I. apoiar, quando for o caso, os cer+ames municipal, estadual e 

nacional que, por iniciativa de entidades desportivas cadastradas na Secretaria, 

tenham como sede a cidade de Parnamirim;

V I I .  ceder, segundo os critérios prévios e expressamente fixados pelo 

Chefe do Poder Executivo, os prédios sob sua administração, para a realização de 

eventos festivos e certames de caráter cívico, filantrópico, social ou artístico, 

bem como para competições desportivas oficiais ou oficialmente autorizadas 

pelas entidades competentes;

V I I I .  promover cursos sobre regras e os regulamentos das praticas 

esportivas oficiais;

IX . promover medidas compatíveis com a destinação institucional do órgão;

X. desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.
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Subseção V

Secretaria Municipal de Educação

A rt. 24. Compete à Secretaria Municipal de Educação;

I. educação em geral;

I I .  política municipal de educação;

I I I .  avaliação, informação e pesquisa educacional;

IV . organizar, administrar, supervisionar, controlar e avaliar a ação 

municipal na área de educação;
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Secretaria Executiva
V. administrar, avaliar e controlar o sistema de ensino municipal, 

promovendo sua expansão e atualização;

V I. propor e executar medidas que assegurem o processo contínuo de 

renovação e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;

V I I .  planejar, orientar, coordenar e executar políticas relativas ao 

programa de assistência escolar, no que concerne a sua suplementação alimentar 

através da merenda escolar;

V IU .  desenvolver, executar e incentivar programas desportivos e de

lazer;

IX . orientar, controlar e acompanhar o funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino fundamental, regular e supletivo, e de educação 

especial da rede pública e particular;

X. disseminar e apoiar a cultura no Município mediante programas

pedagógicos; -

X I.  apoiar os trabalhos dos conselhos da área educacional;

X I I .  integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do 

Município;

X I I I .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

X IV . exercer outras atividades ou desempenhar outras atribuições que 

lhe forem expressamente cometidas pelo chefe do poder executivo.
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Subseção V I

Secretaria Municipal de Obras Públicas

A rt. 25. Compete à Secretaria Municipal de Obras Públicas:

I .  executar e fiscalizar, direta ou indiretamente, as obras públicas de 

responsabilidade do Município de Parnamirim;

I I .  inspecionar sistematicamente equipamentos públicos, ruas, avenidas, 

obras d‘a rte  e estradas municipais, promovendo as medidas necessárias à sua 

conservação e manutenção;

I I I .  promover a conservação das praças, jardins, logradouros, obras e 

vias públicas, bem como dos prédios públicos, quando solicitado pelos Secretários e 

titulares de órgãos ou no cumprimento de determinação do Chefe do Poder 

Executivo;

IV . executar, em articulação com a Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, a recuperação das vias públicas, desenvolvendo açoes visando suprimir e 

tapar os buracos resultantes do uso, obras ou fatores climáticos;

V. articular e acompanhar a realização de obras e ações correlatas de 

interesse comum à União e ao Estado em território  do Município, estabelecendo 

instrumentos operacionais comuns, quando fo r o caso;

V I. realizar vistorias, avaliações e perícias em edifícios e imóveis 

públicos e particulares destinados ao uso da administração pública municipal ou do 

interesse coletivo da cidade, inclusive os que sejam objetos de desapropriação;
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V I I .  acompanhar- e monitorar os serviços realizados nas vias públicas 

pelas concessionárias de serviços públicos;

V I I I .  promover os estudos tecnológicos, orçamentos e projetos de 

engenharia necessários ao planejamento e à execução das atividades de sua 

competência;

IX . executar as obras da política municipal de viação;

X. promover a implantação do sistema de esgotamento sanitário do 

Município de Parnamirim;

X I. promover a licitação de obras e serviços de engenharia;

X I I .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

X I I I .  desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.
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Subseção V II

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

A rt. 26. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento:

I .  formular e implementar o planejamento estratégico e integrado do 

município;
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I I .  promover e coordenar as articulações entre os órgãos da 

administração municipal, estadual e federal, e outros órgãos representantes da 

sociedade civil no interesse da integração das ações metropolitanas;

U I .  formular e aprimorar estratégias, normas, indicadores e padrões de 

operacionalização de ações governamentais, no âmbito do Município;

IV . promover e estimular a execução das políticas públicas voltadas para 

o desenvolvimento económico, social e urbano do município;

V. articular e orientar a modernização e a reforma da administração 

municipal;

V I. desenvolver os programas de consórcios, concessões e de parcerias 

públicas e privadas;

VEI. desenvolver e detalhar projetos técnicos de interesse do município;

V IU .  promover o planejamento global do Município, em articulação e 

cooperação com os níveis federal e estadual de governo:
IX .  elaborar e coordenar o sistema de planejamento e de orçamento, os 

planos plurianuais, de metas e de integração de ações e as propostas orçamentarias 

em articulação com as diversas secretarias e demais órgãos da estrutura do 

Município;

X. formular e coordenar os planos municipais de desenvolvimento 

urbano, social, económico, científico e tecnológico;

X I. administrar o sistema cartográfico e de estatística municipal;

X I I .  promover a realização de estudos e pesquisas sobre a realidade 

sócio-económica do Município de Parnamirim e da Região Metropolitana;
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X I I I .  planejar e executar o plano de desenvolvimento integrado das 

atividades económicas do Município, fomentando a atração e a seleção de 

investimentos públicos e privados;

X IV . apoiar os trabalhos dos conselhos de desenvolvimento económico, 

urbano, saneamento e meio ambiente;

XV. avaliar e monitorar a ação governamental e dos órgãos e entidades 

da administração pública municipal na consecução de metas e programas 

prioritários, definidos pelo Prefeito;

X V I. atuar nas ações relativas a emergência e calamidade pública, no 

âmbito da defesa civil do Município;

X V II .  articular e propor políticas municipais de desenvolvimento da 

indústria, do comércio e dos serviços;

X V I I I .  formular política de apoio à micro empresa, empresa de pequeno

porte e artesanato; -

X IX . coordenar a execução do piano diretor do Município;

XX. promover medidas compatíveis com a destinaçao institucional do

órgão;

X X I. desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.
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Subseção V I I I

Secretaria Municipal de Saúde

Art. 27. Compete à Secretaria Munícipai de Saúde;
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I .  executar a política municipal de saúde;

I I .  implementar, fomentar e promover medidas de prevenção e proteção 

à saúde da população do Município de Parnamirim, mediante o controle e combate 

de morbidades físicas, infectocontagiosas, nutricionais e mentais;

U I .  exercer a fiscalização e o controle das condições sanitárias, 

higiénicas, de saneamento, alimentos e medicamentos;

IV . desenvolver atividades supletivas de serviços médicos, paramédicos 

e farmacêuticos com órgãos federais e estaduais;

V. promover campanhas educacionais e informativas, visando a 

preservação das condições de saúde da população;

V I. implementar, administrar e fomentar medidas de atenção básica à

saúde;

V II .  proceder o planejamento, a organização, a direção, a coordenação, 

o controle, o acompanhamento, a fiscalização e a execução dos programas e 

projetos destinados a implementação de política de prestação de serviços de 

saúde pública do Município;

V I I I .  coordenar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no âmbito do

Município;

I  X. efetivar providências para a recuperação da saúde individual e

coletiva;

X. administrar a rede hospitalar municipal, compreendidos os centros e 

postos de saúde;

X I. assegurar a saúde ambientai e as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde individual e coletiva;
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XTL promover medidas compatíveis com destinação institucional do

órgão;

X I I I .  desempenhar outras atribuições que forem expressamente 

cometidas pelo chefe do Poder Executivo,

Subseção XX

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

A rt. 28. Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:

I .  implantar e administrar os serviços relativos a áreas públicas, horto 

municipal, espaço comunitário, salva-vidas, cemitérios públicos, apreensão de 

animais, mercados municipais e feiras livres;

I I .  fiscalizar o comércio ambulante, cigarreiras, trailers e outros

serviços similares; -

I I I .  promover a manutenção dos serviços de drenagem, inclusive das 

lagoas de captação, infiltração e estabilização;

IV . coordenar, controlar e fiscalizar a coleta regular do lixo, fazer 

tratamento e dar destino final aos resíduos sólidos;

V. monitorar e fiscalizar as vias e os logradouros públicos no tocante a 

limpeza, resíduos, entulhos, águas servidas e demais materiais ou substâncias 

poluentes;

V I. controlar, acompanhar, manter e conservar os equipamentos e 

veículos do Município;
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V I I .  inspecionar, limpar e desobstruir os sistemas de galerias, dutos, 

coletores e demais dispositivos de drenagem;

V I I I .  promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órqão;

IX . desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo;
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Subseção X

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

Art. 29. Compete à Secretaria Municipal de Transito e Transportes:

I .  formular e executar a política municipal de trânsito e transportes 

públicos de passageiros;

I I .  formular e executar a política municipal de transito, integrando-se 

ao sistema nacional de trânsito;

I I I .  implementar medidas técnicas e administrativas ligadas às políticas 

de transporte público de passageiros e de circulação de transito;

IV . supervisionar e controlar os sistemas secundários de transportes,

automóveis de aluguel, transporte escolar e transporte complementar;

V. fiscalizar a observância das normas municipais estabelecidas para as 

concessões remanescentes de licitaçao;
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V I I .  definir as áreas de estacionamento;

V I I I .  autorizar a utilização ou a interdição parcial e temporária de vias 

públicas;

IX .  coordenar as atividades de policiamento e fiscalização de transito;

X. estabelecer contatos com os órgãos correlatos nos âmbito municipal, 

estadual e federal, objetivando a elaboração de normas, regulamentos e 

especificações técnicas;

X I. promover a sinalização específica para os eventos e, temporária, 

para interdição e desvios;

X H . adotar procedimentos atualizados quanto às técnicas de 

sinalização;

X I I I .  estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do 

trânsito;

X IV . estabelecer e definir as linhas de transportes coletivos municipais 

de passageiros, demarcando percursos e paradas;

XV. promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

X V I. desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo Chefe do Poder Executivo.

Subseção X I

Secretaria Municipal de Tributação

Prefeitura Municipal de Parnamirim

A rt. 30. Compete à Secretaria Municipal de Tributação:
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I .  executar a política tribu tária  do Município e estimular o 

recolhimento espontâneo do imposto, melhorando o atendimento e a orientação 

ao contribuinte com uma ação fiscal setorial e preventiva;

LL promoyer a inscrição da dívida ativa;

I I I .  e fetuar a sistematização, coordenação, execução, avaliação e 

controle das atividades vinculadas à administração tributária  e aos sistemas de 

arrecadação;

IV . cadastrar e fiscalizar o funcionamento de todos os segmentos de 

prestação de serviço na área do município;

V. coordenar e executar o cadas+ramento imobiliário no âmbito do 

Município;

V I. enviar à Procuradoria do município, para efeito  de cobrança, a 

relação dos contribuintes inscritos na dívida ativa;

V I I .  expedir certidão relativa à situação dos contribuintes para com o 

erário municipal;

V I I I .  fomentar e implementar política de arrecadação dos tributos  

municipais;

IX .  cooperar na avaliação de imóveis por fins tributários;

X. implementar ações que disponibilizem para a sociedade informações 

sobre o desempenho da receita e aplicação dos recursos;

X I. promover outras medidas compatíveis com a destinação institucional 

do órgão;

X H . desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.
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Subseção X H

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

A rt. 31. Compete à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente;

I .  executar a política de desenvolvimento urbano do Município;

I I .  controlar, fiscalizar e orientar o processo de crescimento urbano, 

promovendo a integração dos espaços povoados de forma racional, tendo por 

objetivo a melhoria das condições de vida no âmbito municipal;

I I I .  exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

IV . fiscalizar o cumprimento do plano diretor da cidade;

V. executar a política de regularização fundiária do Município;

V I. preservar, conservar e adotar providências para o uso racional dos 

recursos naturais do Município;

V I I .  conceder as licenças urbanísticas para uso do solo, loteamentos, 

construções, edificações e condomínios no território  do perímetro urbano do 

município utilizando o cadastro da Secretaria Municipal de Tributação e em 

articulação com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento;

V I I I .  preservar o meio-ambíente, valorizando os cursos d'água e o 

património paisagístico, histórico e cultural do Município;

IX .  coordenar, supervisionar e controlar o uso dos recursos hídricos do 

Município;
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X. disciplinar e orientar o uso dos recursos hídricos, o nível de emissão 

de sons e ruídos e a exposição visual de cartazes, faixGS, outdoors ou de qualquer 

tipo de publicidade em espaços públicos;

X I. promover a contínua aplicação do estatuto da cidade, leis e códigos 

reguiatórios do Município;

X I I .  cuidar da paisagem e do embelezamento da cidade;

^  X I I I .  promover o planejamento, a execução, a manutenção e a

fiscalização da iluminação pública municipal e da iluminação especial de 

logradouros públicos;

X IV . articular-se com os órgãos responsáveis pela energia elétrica e 

pela iluminação pública, da União, do Estado ou privados, visando a obter uma 

eficiência na iluminação pública oferecida aos municípes;

XV. política de preservação, conservação, melhoria e utilização 

sustentável de ecossistemas, biodiversidade e fiorestas;

X V I. políticas de integração do meio ambiente, da moradia e da 

produção;

X V II .  desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.

Subseção X I I I

Secretaria Municipal das Regiões Administrativas

:Prefeitura Municipal de Parnamirim
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Prefeitura Municipal de Parnamirim

I .  promover a integração das regiões administrativas, através de ações 

comunitárias;

I I .  exercer atividades complementares às desenvolvidas pelas 

secretarias municipais, enfocando a atuação por região;

I I I .  desenvolver em articulação com outras secretarias, eventos de 

prestação de serviços públicos nos diversos bairros;

IV . manter permanentemente um serviço de atendimento as 

reivindicações e propostas dos munícipes de cada região;

V. realizar ações nos diversos bairros das demais atividades atribuídas 

peio chefe do poder executivo;

V I. promover medidas compatíveis com a destinação institucional do

órgão;

V I I .  desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas peio chefe do poder executivo.

CAPÍTULO I I I

DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A rt. 33. A Administração In d ire ta  do Poder Executivo Municipal é 
composta pelas seguintes entidades:

I  - Autarquia, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, 

com administração, património e receitas próprias, instituída para executar
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serviço público descentralizado, submetida ao controle administrativo previsto

em lei;

Prefeitura Municipal de Parnamirim

I I -  Fundação, entidade com personalidade jurídica de direito  

público, criada por lei, com atribuição patrimonial para o desempenho de 

atividades públicas do interesse da municipalidade;

I I I -  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 capital formado exclusivamente por recursos 

públicos, destinada a realizar atividades de relevante interesse para a 

municipalidade.

A rt. 34. Somente por lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo, pode o Município de Parnamirim criar autarquias e autorizar a 

instituição de fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, bem

como qualquer órgão de regime jurídico especial.
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Seção Uníca

Da Fundação Parnamirim de Cultura

A rt. 35. À Fundação Parnamirim de Cultura, constituída na forma da 
legislação vigente, compete:

I .  a política municipal de cultura;

I I .  a proteção do património histórico e cultural do Município;

I I I .  a promoção do desenvolvimento sócio-cultural e científico no 

Município;

IV . estimular e apoiar atividades de ensino e pesquisa no âmbito do 

Município;

V. a prestação de serviços técnico-científicos e administrativos, 

remunerados, à entidades públicas e privadas;

V I. estimular, desenvolver, difundir e documentar as atividades 

culturais do Município, preservando-lhe as tradições;

V I I .  a qualificação de pessoal para o desempenho e o manejo de 

atividades culturais, em todos os níveis e formas, inclusive folclore, e nas 

diversidades de cultura popular;

V III. definir e d esenvo lver um plano editorial visando a promover a

cultura e a história de Parnamirim;

IX . a promoção de pesquisas e de investigações científicas em todos os

Prefeitura Municipal de Parnamirim
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X. a promoção da restauração, conservação e  manutenção de 

monumentos históricos e artísticos do Município;

X I. a promoção da manutenção e documentação dos bens culturais 

móveis e imóveis do Município;

X I I .  a criação, manutenção e ampliação de museus e de bibliotecas 

públicas, disseminando-as pelo Município;

X I I I .  promover, apoiar e incentivar eventos de natureza cultural, 

em todos os níveis, principalmente aqueles ligados à história e as tradições do 

Município e do Estado;

X IV . manter estre ita  ligação com a Secretaria Municipal de Educação 

para compatibilizar a atividade curricular com a universalização do conhecimento 

humano;

XV. organizar, orientar, promover cursos, conferências e seminários;

X V I. executar concursos públicos para a administração pública ou 

privada, quando autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;

X V II .  celebrar parcerias com os demais órgãos de Administração Direta  

e In d ire ta  dos Municípios, Estados e União;

X V I I I .  executar outras tarefas previstas no seu Estatuto ou quando 

decididas pelo seu Conselho Curador.

X IX . promover medidas compatíveis com a destinação institucional da 

Fundação;

XX. planejar e executar o controle orçamentário, contábil e financeiro

Prefeitura Municipal de Parnamirim

da fundação;
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X X I. desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente 

cometidas pelo chefe do poder executivo.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

A rt. 36. Os Secretários Municipais são escolhidos dentre brasileiros 

maiores de dezoito anos e no exercício pleno de seus direitos políticos.

A rt. 37. Compete aos Secretários Municipais, além de outras atribuições 

estabelecidas na Lei Orgânica do Município e na legislação própria;

I .  exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 

entidades da administração municipal e referendar os atos e decretos assinados 

pelo Prefeito Municipal, na área de sua competência;

I I .  expedir instruções para a execução das leis, decretos e 

regulamentos;

I I I .  praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas 

pelo Prefeito;

IV. planejar as ações do órgão sob sua responsabilidade e promover a 

administração de sua Secretaria com observância dos princípios constitucionais 

da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como às 

leis, regulamentos e diretrizes da Administração Municipal, e, quando aplicáveis, 

aos preceitos e normas da Administração Federai e Estadual;
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V. exercer a liderança institucional e política no âmbito de abrangência 

de sua Pasta, promovendo as ações e os entendimentos indispensáveis à 

consecução de seus objetivos, nos diferentes níveis da administração municipal;

V I. assessorar ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência;

V I I .  apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual dos serviços 

realizados e metas alcançadas por sua Secretaria;

V I I I .  despachar diretamente com o Prefeito;

IX . participar, quando fo r o caso, das reuniões do Conselho de 

Desenvolvimento Econõmico do Município;

X. promover a coordenação, controle, orientação e supervisão dos órgãos 

e entidades da administração descentralizada vinculadas à sua Secretaria;

X I. propor ao Prefeito, quando fo r o caso, e na forma da lei, a declaração 

de inidoneidade de pessoa física ou jurídica que, nas prestações de serviços, 

compras, fornecimento e  execução contratual tenham desempenho prejudicial 

aos interesses do Município de Parnamirim;

X I I .  comparecer a Câmara Municipal, quando por ela convocado, e depois 

de cientificar ao Prefeito, para prestar esclarecimentos indispensáveis à 

legalidade, à moralidade e à administração municipal;

X I I I .  decidir, em grau recursal, quaisquer matérias pertinentes ãs 

competências de sua Secretaria e das entidades a ela vinculadas, ouvido a 

autoridade ou órgão recorrido;
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X IV . determinar a instauração de processo administrativo disciplinar ou 

sindicância para apurar irregularidade administrativa em sua Secretaria e para 

impor penas disciplinares aos servidores subordinados;
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XV. autorizar a instauração de processo licitatòrio, deciarar sua 

inexigibilidade ou dispensa, nos casos previsto na legislação própria, depois de 

expressamente autorizado pelo Prefeito, observado o previsto pelo parágrafo

único deste artigo.

X V I. em itir decisão conclusiva, ouvida a Procuradoria Geral do Município 

e, se for o caso, a Controladoria Geral do Município, sobre assuntos submetidos à 

decisão:
X V II.  aprovar e sugerir a proposta orçamentaria e a programação a ser 

executada pela Secretaria e entidades a ela vinculadas, bem como as alterações 

e os ajustes indispensáveis aos seus objetivos;

X V I I I .  expedir portarias, diretrizes e orientações normativas sobre a 

organização interna da Secretaria, naquilo que não depender de norma o ato 

normativo superior;

X IX . submeter ao Prefeito, quadrimestralmente, uma avaliação das 

atividades desenvolvidas pela Secretaria;

XX. assinar contratos e convénios em que sua Secretaria seja parte 

integrante ou interveniente;

X X I. propor ao Prefeito, fundamentadameníe, as alterações que entenda 

necessárias ao bom funcionamento das entidades que sejam vinculadas a sua 

Secretaria;

X X I I .  controlar e avaliar os custos operacionais das atividades sob sua 

responsabilidade funcional, evitar duplicidade ou superposição de iniciativas e 

combater o desperdício em todas as sua formas;
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X X I I I .  exercer outras atividades correlatas, quando determinado pelo 

Prefeito.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

Parágrafo Único. O disposto pelo inciso XV, deste artigo, aplica-se com 

observância da competência seguinte:

a) à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos nos casos de 

compra, alienação e serviços gerais para os quais sejam exigidas concorrência, 

tomada de preço e convite;

b) à Secretaria Municipal de Obras Públicas, nos casos de concorrência, tomada 

de preço e convite referente a obras e serviços de engenharia.

TÍTULO IV

DAS ATIVIDADES COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO 6ERAL 

CAPÍTULO I

DAS ATIVIDADES COMUNS DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

A rt. 38. A correta gestão dos recursos financeiros municipais é 

responsabilidade de todos os níveis hierárquicos da organização do Poder
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Executivo, nos termos da legislação vigente, devendo zelar por sua correta, 

parcimoniosa, documentada e transparente aplicação.

A rt. 39. A Secretaria Municipal de Finanças exerce a gestão, a 

contabilidade e a escrituração dos recursos e das responsabilidades económico- 

financeiras do tesouro municipal, cabendo-lhe estabelecer o grau de 

uniformidade e padronização da administração financeira, indispensável às 

análises e avaliações de desempenho organizacional, e, ainda;

:Prefeitura Municipal de Parnamirim

I .  determinar o cronograma de desembolso financeiro dos programas e

atividades do Poder Executivo;

I I .  a iniciativa das medidas assecuratórias do equilíbrio orçamentário.

A rt. 40. O Poder Executivo adota o planejamento como técnica e 

instrumento de desenvolvimento e de integração de iniciativas visando ao 

aumento da racionalidade no processo de decisão e de alocação de recursos, bem 

como no combate às formas de desperdício, de paralelismo e de distorções 

administrativas.

A rt. 41. A Controfadoria GeraI do Município é o órgão central de 

fiscalização, controle e gestão geral da execução orçamentária, cabendo-lhe, 

dentre outras competências que lhe são cometidas por lei;

I .  auditoria da forma e do conteúdo dos atos f  inanceiros;

p a r n m a ir im
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I I .  a tomada de contas dos responsáveis pela aplicação dos recursos 

municipais.

CAPÍTULO I I

DA ABRANGENCIA DAS ATIVIDADES

A rt. 42. O exercício das atividades inerentes ao planejamento e finanças,
/—\

bem como de administração geral, são conduzidas no Gabinete do Prefeito, do 

Vice-Prefeito e em cada Secretaria Municipal, por unidades instrumentais.

A rt. 43 As unidades instrumentais têm sua subordinação estabelecida 

dentro da estrutura hierárquica do Gabinete do Prefeito, do Vice-Prefeito e da 

cada Secretaria Municipal e atenderão às normais gerais fixadas pelas 

Secretarias de natureza instrumental a que se refere  esta Lei Complementar.

Parágrafo único. A estrutura, composição, lotação, definição, 

competências e atividades serão definidas em regulamento a ser editado peio 

Chefe do Poder Executivo, vedado, contudo, qualquer criação de cargo ou 

modificação de remuneração,

D A D M A M fO IJU
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CAPÍTULO m

DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

A rt. 44. A capacitaçõo de pessoal voltada para a valorização do servidor 

publico municipal constitui o fundamento bdsico da política de recursos humanos 

da administração municipal, objetivando a otimização dos serviços e do 

desempenho funcional.

A rt. 45. Os planos de carreiras, cargos e remuneração do pessoal da 

Administração Direta e In d ire ta  serão balizados pela qualificação e eficiência do 

servidor, cujo desempenho será avaliado à luz de critérios instituídos pela 

Administração Municipal.

A rt. 46. E dever e responsabilidade das chefias incentivar e avaliar o 

desenvolvimento do pessoal sob seu comando, promovendo o trabalho em equipe, 

a integração entre os servidores e a plena qualificação de pessoal.

TÍTULO IV

DOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS

A rt. 47. Os órgãos do Poder Executivo do Município têm a seguinte 
estrutura:
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I .  Gabinete Civil’.

a) Assessoria Especial de Comunicação Social;

b) Assessoria Especial de Turismo;

c) Coordenadoria de Administração e Finanças;

d) Coordenadoria de Articulação Política;

e) Coordenadoria de Atos de Governo;

f )  Coordenadoria de Eventos e Cerimonial.

I I .  Procuradoria Geral do Município:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;

b) Coordenadoria de Atividades Judiciais.

I I I .  Controladoria Geral do Município:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;

b) Coordenadoria de Contadoria Geral;

c) Coordenadoria de Auditoria e Normas;

d) Coordenadoria de Ouvidoria Geral.

IV . Secretaria Municipal de Educação:

a) Coordenadoria de Avaliação e Gestão Escolar;
b) Coordenadoria de Assistência ao Educando;
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c) Coordenadoria de Atividades e Normas Pedagógicas.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

V. Secretaria Municipal de Tributação:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Coordenadoria de Fiscalização;
c) Coordenadoria de Arrecadação;
d) Coordenadoria da Dívida Ativa;
e) Coordenadoria de Cadastros.

V I. Secretaria Municipal de Saúde:

a) Coordenadoria de Auditoria 
Municipal de Saúde;

b) Coordenadoria de Planejamento Técnico e Normas;
c) Coordenadoria de Controle,Pesquisa e Avaliação do Sistema 

de Saúde;
d) Coordenadoria de Promoção ã Saúde Básica;

V I I .  Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:

a) Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda;
b) Coordenadoria de Sestão da Ação Social;
c) Coordenadoria da Cidadania e Ação Comunitária;
d) Coordenadoria de Habitação.

V I I I .  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:

a) Coordenadoria de Limpeza Pública e Serviços Cerais;
b) Coordenadoria de Praças, Jardins e Horto Municipal;
c) Coordenadoria de Manutenção dos Sistemas de Drenagem.
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IX .  Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente1.

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Coordenadoria de Fiscalização e Controle Urbanístico;
c) Coordenadoria de Regularização Fundiária;
d) Coordenadoria de Paisagismo, Iluminação Pública e Meio 

Ambiente.

X. Secretaria Municipal de Obras Públicas:
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a) Coordenadoria de Gestão de Obras Públicas;
b) Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas;
c) Coordenadoria de Estudos, Projetos e Normas Técnicas;
d) Coordenadoria de Manutenção Viária.

X I. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Coordenadoria de Operações e Educação de Trânsito;
c) Coordenadoria de Transportes e Engenharia de Trânsito;

X I I .  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Coordenadoria de Esportes e Lazer.

X I I I .  Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento;

a) Assessoria Especial do Plano Diretor;
b) Coordenadoria de Administração e Finanças;
c) Coordenadoria de Informação, Planejamento e Estatística;
d) Coordenadoria de Orçamento e Desenvolvimento 

Institucional;
e) Coordenadoria de Desenvolvimento e Gestão de Projetos.

PARNAMIRIM
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X IV . Secretaria Municipal de Finanças’.

a) Coordenadoria de Administração e FinaRças;
b) Coordenadoria de Contabilidade;
c) Coordenadoria de Pagamento.

XV. Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos
Humanos;

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos;
c) Coordenadoria de Controie Patrimonial, Suprimento e 

Serviços Gerais;
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X V I. Secretaria Municipal das Regiões Administrativas:

a) Coordenadoria de Administração e Finanças;
b) Administração Regional de Nova Parnamirim;
c) Administração Regional do Parque Industriai e Emaús;
d) Administração Regional do Litoral;
e) Administração Regional do Oeste.

X V II .  Fundação Parnamirim de Cultura

a) Conselho Curador;
b) Conselho Diretor;
c) D iretor Presidente;
d) Coordenadoria de Projetos Culturais;
e) Coordenadoria de Administração e Finanças;
f ) Coordenadoria de Estudos e Pesquisas.
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TÍTULO V
DA EXTINÇÃO, CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO 

E ADEQUAÇÃO DE ÓRGÃOS E CAkGOS

CAPÍTULO I  

DOS ÓRGÃOS

A rt. 48. Ficam extintos, na estrutura do Poder Executivo, os seguintes
órgãos:

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
b) Secretaria Municipal de In fra -E s tru tu ra  e Desenvolvimento;
c) Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;
d) Secretaria Regional do Litoral;
e) Secretaria Regionai de Emaús e do Parque Industrial;
f )  Secretaria Regional de Nova Parnamirim;
g) Secretaria Regional Oeste de Parnamirim;
h) Departamento Municipal de Trânsito e Transportes;
i) Secretaria Executiva, Assessoria Administrativa, Assessoria de 

Cerimonial e Eventos, Assessoria de Assuntos Intermunicipais, 
Assessoria de Modernização Administrativa, Assessoria de 
Comunicação Social, Núcleo de Planejamento Estratégico e a 
Assessoria Jurídica, todos integrantes do Gabinete do 
Prefeito;

j) Secretaria de apoio administrativo ao Vice-Prefeitc;
I) D iretória de Esportes, Diretória Cultural, Diretória de Turismo, 

Coordenadoria Executiva, Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, 
Coordenadoria de Serviços Gerais, Assessoria Técnica Executiva e 
Assessoria Jurídica, da Fundação Parnamirim de Cultura, Esporte e Turismo;
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a) Secretaria Municipal de Obras Públicas;
b) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento;
c) Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos

Humanos;
d) Secretaria Municipai de Finanças;
e) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
f )  Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes;
g) Secretaria Municipal das Regiões Administrativas;
h) Cahinete Civil.

A rt. 50. Ficam transformados os órgãos seguintes, integrantes da 

estrutura organizacional do Poder Executivo;

a) A Fundação Parnamirim de Cultura, Esportes e Turismo, em 

Fundação Parnamirim de Cultura, com as competências, estrutura e detalhamento 

constantes da lei específica que a instituiu;

b) A Secretaria Municipal de Assistência Social em Secretaria  

Municipal de Assistência Social e Habitação

CAPÍTULO I I  

DOS CARS05

/■"N A rt. 51. Ficam criados, mantidos ou adequados, na estrutura do Poder 

Executivo do Município, os seguintes cargos de provimento em comissão:

1) treze  cargos de Secretários Municipais;

2) um cargo de Secretário-Chefe do Cabinete Civil;

p a r n a m ir im
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3) um cargo de Procurador Gerai do Município;

4) um cargo de Controlador Geral do Município;

5) três cargos de subprocurador do Município;

6) um cargo de Secretário Municipal de Educação Adjunto;

7) um cargo de Secretário Municipal de Saúde Adjunto;

8) um cargo de Secretário Municipal de Obras Públicas Adjunto;

9) um cargo de Secretário Municipal de Assistência Social e 

Habitação Adjunto;

10) um cargo de Secretário Municipal Adjunto de Serviços

Urbanos;

Mendes;

11) quatro cargos de Administrador Regional;

12) cinquenta e seis cargos de Coordenador;

13) um cargo de Diretor-Geral do Hospital Maternidade Dr. Sadi

14) um cargo de Contador-Geral;

15) um cargo de Diretor-técnico Hospitalar;

16) quatro cargos de D iretor de Unidade de Saúde I;

17) dezoito cargos de D iretor de Unidade de Saúde I I ;

18) treze  cargos de D iretor de Escola com até 499  alunos;

19) quatorze cargos de D iretor de Escola com 500 a 999 alunos;

20) cinco cargos de D iretor de Escola com 1000 ou mais aiunos;

21) treze  cargos de Vice-Diretor de Escola com até 499  aiunos;

22) quatorze cargos de Vice-Diretor de Escola com 500 a 999  

alunos;

Da d n a m íd imm 4 T
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23) cinco cargos de Vice-Diretor de Escola com 1000 ou mais 

alunos;

24) doze cargos de D iretor de Creche;

25) sessenta cargos de Chefe de Unidade Operacional;

26) quinze cargos de Assessor Especial de Políticas Púbiicas;

27) um cargo de Assessor Especial de Execução do Plano Diretor;

28) um cargo de Assessor Especial de Turismo;

29) um cargo de Assessor Especial de Comunicação Social;

30) cinco cargos de Auditor de Saúde;

31) trin ta  e seis cargos de Supervisor Operacional de Políticas 

Públicas - SOPP;

32) cinquenta cargos de Assistente Operacional de Políticas 

Públicas - AOPP;

33) sessenta cargos de Função Comissionada Operacional -  FCO 

I I I ;

34) setenta cargos de Função Comissionada Operacional -  FCO 

I I ;

35) quatrocentos e vinte cargos de Função Comissionada 

Operacional -  FCO I

Prefeitura Municipal de Parnamirim
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TÍTULO  V I

DISPOSIÇÕES GERAIS E F IN A IS

Prefeitura Municipal de Parnamirim

A rt. 52. In tegram  a Administração Pública Municipal D ireta, com 

competências, composição, atribuições e vinculações definidas em lei específica, 

os órgãos colegiados e especiais seguintes:

/■>

1. no Gabinete Civil;

a) Conselho Municipal de Turismo;

b) Fundo Municipal de Turismo;

c) Conselho Municipal de Moradia.

2. na Secretaria Municipal de Saúde:

a) Conselho Municipal de Saúde;

b) Fundo Municipal de Saúde;

c) Comissão de Vigilância Sanitária -  COVISA;

d) Conselho Municipal de Entorpecentes.

3. na Secretaria Municipal de Educação:

a) Conselho Municipal de Educação;

b) Fundo Municipal de Educação;

c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
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d) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério -  FUNDEF;

4. na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;

a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

b) Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;

c) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;

d) Conselho Municipal da Assistência Social;

e) Conselho Municipal do Trabalho;

f )  Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

g) Fundo Municipal dos Direitos da Mulher;

h) Fundo Municipal de Habitação.

5. na Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos’.

a) Comissão de Licitações;

b) ju n ta  Médica do Município.

6. na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente:

a) Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente;

b) Fundo Municipal de Urbanização e Conservação Ambiental.
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7. na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

- Comissão de Defesa Civil.
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8. na Secretaria Municipal de Obras Públicas1.

-  Comissão de Licitações.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

9. na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes:

a) Conselho AAunicipal de Trânsito e Transportes Urbanos;

b) Junta Administrativa de Recursos e Infrações.

10. na Secretaria Municipal de Tributação:

- Conselho Municipal do Contribuinte.

Parágrafo Único. Os órgãos especificados neste artigo têm  

regulamento e regimento interno próprio, e serão providos por ato do Chefe do 

Poder Executivo, na forma da legislação específica.

A rt. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a:

a. expedir, mediante decreto, os regulamentos e demais atos 

necessários à execução desta Lei Complementar.

b. fixa r, por decreto, e publicar as tabelas de lotação de cargos 

comissionados e das funções comissionadas técnicas criadas por esta Lei 

Complementar.

c. redistribuir, mediante decreto, entre as Secretarias sucessoras ou 

transformadas de que cuida esta Lei Complementar, os recursos e
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dotações consignadas no Orçamento Gerai do Município aprovado peia 

Lei n° 1254 de 29 de dezembro de 2004.
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A rt. 54. Os cargos comissionados e as funções comissionadas e suas 

atividades, atribuições e competências definidas e regulamentadas por decreto  

do Chefe do Poder Executivo.

A rt. 55. Fica constituída, no âmbito do Poder Executivo, vinculada ao 

Gabinete do Prefeito, uma Assessoria Técnica Extraordinária, composta por 

profissionais portadores de diploma universitário, nomeados em comissão pelo 

Chefe do Poder Executivo, quantificados, denominados e remunerados na forma 

prevista no Anexo V I desta Lei Complementar.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, por Portaria, à vista das 

necessidades de cada órgão ou entidade, determinará a lotação e definirá as 

atribuições cometidas a cada integrante da Assessoria Técnica Extraordinária  

de que cuida este artigo.

A rt. 56. Ficam instituídos, no âmbito do Poder Executivo, os cargos e as 

funções comissionadas técnicas, providos em comissão, para atendimento de 

programas especiais de saúde, denominadas, quantificadas e remuneradas na 

forma prevista pelos Anexos V I I  e V I I I  desta Lei Complementar.
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A rí. 57. Ficam extintos todos os órgãos, cargos e funções não previstos 

ou especificados nesta Lei Complementar.

A rt. 58. As Comissões de Licitações integrantes da estrutura da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e da Secretaria  

Municipal de Obras Públicas são compostas por três  membros, no mínimo, e 

providas por ato do Chefe do Poder Executivo, observada a legislação pertinente 

a licitações.

A rt. 59. A Junta Médica do Município, integrante da estrutura da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, será constituída por 

profissionais da drea de saúde, pertencentes ao quadro de pessoal do Município, 

consoante as necessidades técnicas de sua atuação, composta de três  membros, 

no mínimo, e provida por ato do titu la r do órgão.

§ I o. Em casos especiais, e quando se f iz e r  necessária 

manifestação de especialista, será constituída, por ato do Secretário Municipal 

de Administração e Recursos Humanos, uma Junta Médica Especial de Saúde, de 

natureza eventual, e composta pelos profissionais necessários à consecução de 

sua finalidade.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

§ 2o. A Junta Médica do Município reger-se-á por regulamento 

próprio, fixado por ato do Chefe do Poder Executivo, no qual serão definidas e 

detalhadas sua organização, composição e competências.

D v i d m í i m i d i m
A t *  ' M i i  A f (  i  T f  l i
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A rt. 60. Aos Secretários Adjuntos criados por esta Lei Complementar 

compete a coordenação das atividades administrativas e financeiras do órgão, 

além de assistir o titu la r na administração de cada Secretaria, substituí-io nos 

impedimentos e ausências.

A rt. 61. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de até  

R$ 26 .000 .000 ,00  (vinte e seis milhões de reais) para atender as despesas 

decorrente da implementação desta Lei Complementar, utilizando, para ta l, como 

fonte de recurso orçamentário a anulação das dotações dos órgãos extintos ou 

transformados, acrescida das demais fontes de recursos orçamentários 

previstos no a rt. 43 da Lei Federal n° 4 .320, de 17 de março de 1964.

A rt. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a, dentro dos limites dos 

respectivos créditos, expedir decretos relativos às transferências de 

programas, projetos, atividades, dotações e verbas do orçamento, no exercício 

de 2005 , quando necessários à execução desta Lei Complementar.

A rt. 63. A execução orçamentário fa r-se -á  por intermédio de processo 

administrativo específico, previamente submetido ao exame do Conselho de 

Desenvolvimento Económico do Município e à decisão do Chefe do Poder 

Executivo, com a intervenção da Controladoria Geral do Município e da 

Procuradoria Geral do Município, obedecidas às normas fixadas na legislação 

pertinente.
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A rt. 64. A despesa cujo valor seja inferior ao fixado para convi+e fica  

sujeita à formalização de processo administrativo, do qual deverão constar três  

propostas de preços distintas, decidindo o ordenador da despesa pela mais 

vantajosa para o tesouro municipal.

A rt. 65. Os contratos celebrados pelo Município serão obrigatoriamente 

assinados pelo Secretário do órgão interessado, depois de devidamente aprovado 

pelos órgãos municipais de controle.

A rt. 66. Os assuntos referentes à Administração Pública Municipal serão 

tratados obrigatoriamente por escrito, com exposição clara dos fatos, do 

objetivo pretendido e do opinamento expresso das autoridades interessadas ou 

relacionadas com a matéria, adotando-se, em qualquer caso, a linguagem formal.

A rt. 67. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado, 

no âmbito do Poder Executivo, à Controladoria Seral do Município e à 

Procuradoria Geral do Município, quando requisitados por seus titulares, no 

exercício, sob pena de responsabilidade administrativa.

A rt. 68. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar OS cargos de 

provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão, na medida em que fo r  

necessário, para, sem aumento de despesas, implantar as disposições desta Lei 

Complementar.

Prefeitura Municipal de Parnamirim
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A rt. ó9. Os atos de pessoal, inclusive os de movimentação interna, 

somente terão validade após sua publicação no Boletim Oficial do Município.

A rt. 70. O Prefeito, por decreto, disporá sobre a natureza e forma dos 

atos administrativos, bem como sobre sua forma de divulgação oficial.

A rt. 71. As minutas de editais, contratos, convénios e ajustes de qualquer 

natureza serão obrigatoriamente submetidas, previamente, à Procuradoria Geral 

do Município, para exame da legalidade, e à Controladoria GeraI do Município, 

para exame da regularidade orçamentária, e, se efetivados, para exame de sua 

conformidade com o tex to  anteriormente aprovado.

A rt. 72. Constituem partes integrantes desta Lei Complementar os 

Anexos I ,  I I ,  U I ,  IV ,  V, VT, V I I  e V I I I ,  que dela são partes integrantes;

A rt. 73. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação.

n
A rt. 74. Ficam revogadas todas as disposições ou normas contrárias do
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ANEXO I

CARGOS EM COMISSÃO

SÍM BO LO Q U A N T ID A D E D EN O M IN A Ç Ã O  DOS 
CARGOS

VENCIM ENTO REPRESENTAÇÃO

ADJ 05 Secretário  Adjunto R$ 1 .500 ,00 R$ 1 .500 ,00

r~\

a D a d a ê a m i b e m
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ANEXO X I

CARGOS EM COMISSÃO

SÍM BOLO Q U A N TID A D E D ENO M IN AÇ Ã O  DOS 
CAkGOS

VENCIM ENTO REPRESENTAÇÃO

___^
AEPP 15 Assessor Especial de 

Políticas Públicas
R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00

/—N AEPb 01 Assessor Especial de 
Execução do Plano 

Diretor

R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00

A ET 01 Assessor Especial de 
Turismo

R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00

-̂v AECS 01 Assessor Especial de 
Comunicação Social

R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00

/>ja\ SUBP 03 Subprocurador do 
Município

R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00

ADR 04 Administrador Regional R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00
DGH 01 Diretor Geral Hospitalar R$ 1 .200 ,00 R$ 1 .200 ,00
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ANEXO I I I

CARGOS EM COMISSÃO

SÍM BOLO Q U A N T ID A D E D ENO M IN AÇ Ã O  DOS  
CARGOS

VEN CIM ENTO REPRESENTAÇÃO

—- CC2 56 Coordenador R$ 850,00 ft$ 850,00
CG 01 Contador Geral R$ 900,00 R$ 900,00

- DTH 01 Diretor Técnico Hospitalar R$ 850,00 R$ 850,00
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ANEXO IV

CARGOS EM COMISSÃO

SÍM BOLO Q U A N T ID A D E D ENO M IN AÇ Ã O  DOS 
CARGOS

VEN CIM ENTO REPRESENTAÇÃO

AUS 05 Auditor de Saúde R$ 600,00 R$ 600,00
DUS 04 Diretor de Unidade de 

Saúde
R$ 450,00 R$ 450,00

DUS 2 18 Diretor de Unidade de 
Saúde I I

R$ 350,00 R$ 350,00

DE 05 Diretor de Escola 
(Acima de 1000 alunos)

R$ 550,00 R$ 550,00

DE 2 14 Diretor de Escola I I  
(De 500 alunos a 999 alunos)

R$ 500,00 R$ 500,00

DE 3 13 Diretor de Escola I I I  
(Até 499 alunos)

R$ 475,00 R$ 475,00

DC 12 Diretor de Creche R$ 475,00 R$ 475,00
VDE 05 Vice-diretor de Escola 

(Acima de 1000 alunos)
R$ 435,00 R$ 435 ,00

VDE 2 14 Vice-diretor de Escola I I  
(De 500 alunos a 999 alunos)

R$ 415,00 R$ 415,00

VDE 3 13 Vice-diretor de Escola I I I  
(Até 499 alunos)

R$ 395,00 R$ 395,00

SOPP 36 Supervisor Operacional de 
Políticas Públicas

R$ 450,00 R$ 450,00

UOP 60 Chefe de Unidade 
Operacional

R$ 400,00 R$ 400,00

AOPP 50 Assistente Operacional de 
Políticas Públicas

R$ 300,00 R$ 300,00

FCO 3 60 Função Comissionada 
Operacional 3

R$ 450,00 —

FCO 2 70 Função Comissionada 
Operacional 2

R$ 350,00 -

FCO 1 420 Função Comissionada 
Operacional 1

R$ 285,00
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ANEXO V
FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA 

CARGOS EM COMISSÃO

o SÍM BOLO Q U A N TID A D E DENO M IN AÇ Ã O  DOS 
CARGOS

VENCIM ENTO REPRESENTAÇÃO

DP 01 Diretor Presidente R$ 2 .500 ,00 R$ 2 .500 ,00
CPC 01 Coordenador de projetos 

Culturais
R$ 850,00 R$ 850,00

CAF 01 Coordenador Administrativo 
Financeiro

R$ 850,00 R$ 850,00

CEP 01 Coordenador de Estudos e 
Pesquisas

R$ 850,00 R$ 850,00
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ANEXO V I
ASSESSORIA TÉCNICA EXTRAORDINÁRIA 

CARGOS EM COMISSÃO

SÍM BOLO Q U A N TID A D E DENO M IN AÇ Ã O  DOS  
CAkGOS

VEN CIM ENTO REPRESENTAÇÃO

ADV 09 Advogado R$ 850,00 R$ 850,00
JORN 04 Jornalista R$ 600,00 R$ 600,00
ADM 03 Administrador R$ 600,00 R$ 600,00
GEO 01 Geógrafo R$ 600,00 R$ 600,00

ECON 02 Economista R$ 600,00 R$ 600,00
ENQ 01 Engenheiro Químico R$ 600,00 R$ 600,00
BIO 01 Biólogo R$ 600,00 R$ 600,00
GEL 01 Geólogo R$ 600,00 R$ 600,00
TEA 01 Tecnólogo em Meio- 

Ambiente
R$ 600,00 R$ 600,00

H Da d u a m id k m
M E L H O R P A R
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ANEXO V I I
CARGOS  E FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS 

(ÁREA DE SAÚDE -  PROGRAMA SAÚDE DA FA M ÍLIA )

SÍMBOLO QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DOS 
CARGOS

VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO

r-s MEDG 40 Médico General ista R$ 1 .500 ,00 R$ 1 .500 ,00
ODONT I 40 Odontólogo R$ 1 .080 ,00 R$ 1 .080 ,00

ENFER 40 Enfermeiro R$ 1 .080 ,00 R$ 1 .080 ,00
- AUXE 40 Auxiliar de Enfermagem R$ 180,00 R$ 180,00

AUXC 40 Auxiliar de Consultório 
Dentário

R$ 180,00 R$ 180,00

PÂRNÂMSR!i\/l\
M E L H O R  P A R A  TL©
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ANEXO V I I I
CAR6QS E FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS 

(ÁREA DE SAÚDE)

Prefeitura Municipal de Parnamirim

/'A
/■>

SÍM BOLO q u a n t i d a d e D ENO M IN AÇ Ã O  DOS  
CARGOS

VENCIM ENTO REPRESENTAÇÃO

MEDE I 16 Médico Especialista -  40H R$ 1 .250 ,00 R$ 1 .250 ,00
jT~\ MEDE I I 13 Médico Especialista -  20h R$ 625,00 R$ 625,00

ODONT
I I

02 Odontólogo -  20h R$ 625,00 R$ 625,00

A PSIC 04 Psicólogos -  20h R$ 625,00 R$ 625,00
ENFO 06 Enfermeiro Obstetra -  20h R$ 625,00 R$ 625,00
FARM 05 Farmacêutico -  20h R$ 625,00 R$ 625,00
FONO 02 Fonoaudiólogo -  20h R$ 625,00 R$ 625,00
F IS IO 01 Fisioterapeuta R$ 625,00 R$ 625,00
PACS 180 PACS - Programa de 

Agentes Comunitários de 
Saúde

R$ 285,00

END 150 Agentes de Endemias R$ 285,00 -


