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Lei Complementar nº 006/2001, de 15 de janeiro de 2001. 

 

Dispõe sobre a organização do Poder 

Executivo do Município de Parelhas, 

Estado do Rio Grande do Norte e dá 

outras providências. 

                                

    

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 

Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO SABER que o Poder 

Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

 

Título I 

Da Administração Municipal 

 

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do 

Rio Grande do Norte, é o Chefe do Poder Executivo. 

 

Parágrafo Único – Os Secretários Municipais são 

auxiliares diretos do Prefeito no desempenho das funções de 

direção superior da Administração Municipal. 

 

 

Capítulo I 

Dos Princípios e Organização Básica da Administração 

Municipal 

 

Art. 2º - A administração pública municipal ordena-se 

segundo princípios de hierarquia, de descentralização 

interna, de articulação de ações, de atuação executiva 

concentrada nos serviços essenciais e funções públicas 

indelegáveis, de promoção de atividades econômicas e de sua 

regulamentação contra práticas injustas. 

 

Art. 3º - As ações do Poder Executivo visam a assegurar 

prioritariamente: 
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I – educação, saúde e assistência social à população carente 

do município de Parelhas; 

 

II – infra-estrutura para o desenvolvimento econômico e 

social do Município de Parelhas; 

 

III – atendimento prioritário às populações carentes. 

 

Art. 4º - A ação do Poder Executivo faz-se através de 

órgãos integrantes da Administração Direta. 

 

Parágrafo Único – A exploração de serviços públicos 

poderá ser delegada a terceiros, mediante concessão ou 

permissão, nos termos da Lei. 

 

Art. 5º - A Administração Direta compreende as 

atividades típicas do Município, constituindo-se dos 

seguintes Órgãos: 

I – Gabinete do Prefeito 

II – Secretarias Municipais. 

 

 

 

Capítulo II 

Seção I 

 

Da Estrutura Organizacional Básica da Administração Municipal 

 

 

Art. 6º - A estrutura organizacional básica da 

Administração Municipal compõe-se dos seguintes Órgãos: 
 

I – Gabinete do Prefeito, compreendendo órgãos de apoio 

e assessoramento imediato ao Prefeito: 

 

a) Secretaria de Governo; 

- Assessoria de Comunicação 

 

b) Procuradoria Jurídica 

 

II – Secretarias Municipais: 
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a) Secretaria Municipal da Administração e dos       

Recursos Humanos; 

- Divisão Municipal de Informática 

- Divisão Municipal de Administração Geral e 

Patrimônio 

- Coordenadoria de Recursos Humanos 

- Coordenadoria de Serviços 

 

b) Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças 

- Divisão Municipal de Finanças 

- Coordenadoria de Tributação e Arrecadação 

- Coordenadoria de Fiscalização e Cadastro 

 

-  Divisão Municipal de Contabilidade 

 

c)Secretaria Municipal da Infra-Estrutura; 

-  Divisão Municipal de Obras e Serviços 

- Coordenadoria de Limpeza Pública 

- Coordenadoria de Planejamento Urbano 

- Coordenadoria de Transportes 

- Coordenadoria de Serviços Especiais 

- Coordenadoria de Fiscalização 

 

 

d) Secretaria Municipal da Educação, da Cultura e dos 

Desportos; 

 

- Divisão Municipal de Ensino 

- Direção e Vice-Direção de Escolas Municipais 

- Diretoria do Centro Municipal de Ensino         

Rural 

- Coordenadoria de Esportes e Lazer 

- Coordenadoria de Administração e Serviços 

 

 

e) Secretaria Municipal da Assistência Social; 
 

- Divisão Municipal de Assistência Social 

- Supervisão de Creches 

- Coordenadorias de Creches 
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- Coordenadoria de Projetos Especiais 

 

f) Secretaria Municipal da Saúde; 
 

- Divisão Municipal de Saúde 

 

-  Coordenadoria de Vigilância Sanitária – COVISA 

-  Coordenadoria de Epidiemiologia e Controle de 

Doenças 

- Coordenadoria do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional-SISVAN 

- Coordenadoria de Medicamentos 

- Coordenadoria de Serviço Social 

 

- Divisão Municipal Administrativo-Financeira 

-  Coordenadoria de Controle e Estatística 

 

- Divisão Municipal Hospitalar 

- Coordenadoria de Administração Hospitalar 

 

- Divisão Municipal de Saneamento 

 

 

 

g) Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura 
e dos Recursos Naturais. 

- Divisão Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Rural 

- Divisão Municipal de Controle do Meio Ambiente 

 

 

Seção II 

Dos Níveis de Atuação dos Órgãos Integrantes da Estrutura 

Organizacional Básica 

 

 

Art. 7º - A situação dos órgãos integrantes da estrutura 

básica realiza-se nos seguintes níveis: 

 

I – de direção superior, representado pelo Secretário 

Municipal, com funções de liderança e articulação 
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institucional em sua área de atuação, inclusive, de 

representação e de articulação entre órgãos e entidades da 

Administração Municipal; 

 

II – de direção, representado pelo Diretor de Divisão, 

com funções de execução programática, no âmbito de cada 

Secretaria, funcionando sob a orientação imediata do 

Secretário Municipal, titular de cada Pasta; 

 

III – de coordenação, correspondente a funções de 

coordenadoria e controle de programas e projetos e de 

organização e controle das atividades relativas aos meios 

necessários ao funcionamento da Pasta. 

 

Título II 

Do Âmbito da Ação da Administração Municipal 

 

Capítulo I 

Do Gabinete do Prefeito 

 

Seção I 

Dos Órgãos de Apoio e Assessoramento imediato ao Prefeito 

 

Subseção I 

Da Secretaria de Governo 

 

Art. 8º - À Secretaria de Governo, compete: 

 

I – dar assistência direta e imediata ao Prefeito na sua 

representação política e social, bem como coordenar suas 

relações, nessa área, com os demais poderes e outras esferas 

de governo; 

II – solicitar aos órgãos da administração  do Município 

providências necessárias ao desempenho das funções de 

coordenação geral das atividades que lhe competem; 

III – acompanhar a tramitação de projetos de Lei na 

Câmara Municipal; 

IV – coordenar a elaboração da mensagem anual do 

Prefeito à Câmara Municipal; 
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V – assistir e assessorar o Prefeito no trato de 

matérias e na adoção de medidas relacionadas ao seu 

expediente particular; 

VI – receber, organizar, analisar e preparar o 

expediente do Prefeito, fazendo divulgar seus atos e 

acompanhar a execução das ordens por ele emitidas; 

VII – redigir a correspondência que lhe for cometida 

pelo Prefeito, assinando a que estiver definida como de sua 

competência; 

VIII  – cumprir encargos e missões determinadas pelo 

Prefeito; 

IX – organizar e dirigir o cerimonial público; 

X– atender e fazer caminhar os interessados aos órgãos 

competentes da Prefeitura, para atendimento ou solução de 

consultas ou reivindicações e 

XI – desempenhar as demais tarefas que lhe forem 

cometidas pelo Chefe do Executivo. 

 

Subseção II 

Da Assessoria de Comunicação  

 

Art. 9º - À Assessoria de Comunicação compete: 

 

I – orientar e controlar a divulgação dos programas e 

das realizações da Administração; 

II – distribuir e divulgar informações e notícias de 

interesse da administração do município; 

III – coordenar as relações dos órgãos da administração 

com os meios de comunicação; 

IV – participar e prestar assistência em solenidades 

organizadas pelo Poder Executivo; 

V – desempenhar as demais atribuições pertinentes à 

função e que forem determinadas pelo Secretário de Governo. 

 

 

 

 

Subseção III 

Da Procuradoria Jurídica 

 

Art. 10 – À Procuradoria Jurídica compete: 
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I – exercer a representação judicial e extrajudicial do 

Município; 

II – prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo, 

relativamente ao controle da legalidade dos atos da 

administração municipal e 

III – desenvolver outras atividades definidas pelo Chefe 

do Poder Executivo. 

 

 

Capítulo II 

Das Secretarias Municipais 

 

Seção I 

Da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos 

Humanos 

 

Art. 11 – À Secretaria Municipal da Administração e dos 

Recursos Humanos compete: 

 

I – realizar as atividades de administração de pessoal; 

II – administrar materiais, patrimônio e serviços 

auxiliares; 

III – promover estudos e ações na área de modernização 

administrativa, visando o aperfeiçoamento permanente de 

práticas, métodos e procedimentos de gestão e de trabalho; 

IV – determinar a realização de auditorias 

administrativas; 

V – executar serviços de processamento de dados; 

VI – coordenar a elaboração das folhas de pagamento da 

administração municipal; 

VII – prestar serviços de apoio necessários ao 

funcionamento regular da administração municipal além de 

outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Chefe do 

Poder Executivo. 

 

 

Subseção I 

Da Divisão Municipal de Informática 

 

Art. 12 – À Divisão Municipal de Informática compete: 
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I – Coordenar todo o sistema de informática da 

Prefeitura, inclusive acompanhando treinamentos com 

funcionários e operadores do sistema de computação; 

II – Elaborar as folhas de pagamento dos servidores 

municipais, de acordo com determinação de cada Secretaria, 

executando todos os serviços de processamento de dados; 

III – Digitalizar e processar todo o sistema contábil da 

administração municipal e 

IV – desempenhar outras atribuições que forem 

determinadas por uma das Pastas da administração municipal. 

 

 

 

Subseção II 

Da Divisão Municipal de Administração Geral e Patrimônio 

 

Art. 13 – À Divisão Municipal de Administração Geral e 

Patrimônio compete: 

 

I – realizar as compras para a Prefeitura, através de 

Licitação, com restrita observância das normas pertinentes; 

II – elaborar, em conjunto com os demais órgãos da 

Prefeitura, a previsão do consumo de materiais de uso 

corrente para os serviços municipais; 

III – organizar e manter atualizado o fichário de 

fornecedores da Prefeitura; 

IV – manter no almoxarifado, para pronto fornecimento 

aos diversos órgãos da Prefeitura, os materiais de maior 

consumo, obedecendo as técnicas dos estoques mínimo e máximo; 

V – receber as faturas, duplicatas ou notas de entrega, 

conferí-las com o material recebido e encaminhá-lo à 

Contabilidade, devidamente acompanhado dos comprovantes de 

recepção e aceitação do material; 

VI – promover o tombamento de todos os bens patrimoniais 

da Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados; 

VII – processar a baixa, a cessão, a alienação e a 

locação de bens patrimoniais da Prefeitura, na forma da 

legislação vigente; 

VIII – registrar a transferência de bens patrimoniais; 

IX – manter o aquivo morto da Prefeitura; 
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X – Promover a manutenção do serviço de copa da 

Prefeitura; 

XI – Promover a limpeza e conservação da sede da 

Prefeitura, bem como cuidar de sua vigilância; 

XII – Providenciar a abertura e o fechamento da sede da 

Prefeitura nos horários regulamentares, bem como providenciar 

o hasteamento da Bandeira Nacional, quando for o caso, em 

dias feriados ou de luto oficial; 

XIII – Executar outras atividades correlatas que lhe 

forem determinadas. 

 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria de Recursos Humanos 

 

 

Art. 14 – À Coordenadoria de Recursos Humanos compete: 

 

I – formalizar editais de concurso público de seleção de 

pessoal para preenchimento de vagas existentes; 

II – selecionar, de conformidade com editais, pessoal 

classificado em concurso público; 

III – treinar, qualificando o quadro de pessoal, de 

acordo com as necessidades funcionais; 

IV – distribuir funcionários em conformidade com a 

capacidade individual e a função a desempenhar; 

V – ascender no quadro de pessoal, os servidores que 

alcançarem as prerrogativas determinadas em Lei (Regime 

Jurídico Único); 

VI – elaborar a escala de férias do pessoal de acordo 

com a conveniência das divisões e superiores, onde o servidor 

estiver lotado; 

VII – controlar a frequência do pessoal para efeito de 

pagamento e tempo de serviço; 

VIII – cumprir outras atribuições que forem determinadas 

pelo Secretário Municipal da Administração e dos Recursos 

Humanos. 
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Subseção IV 

Da Coordenadoria de Serviços 

 

Art. 15 – À Coordenadoria de Serviços compete: 

 

I – supervisionar os serviços de limpeza e conservação 

do prédio da sede do Poder Executivo; 

II – efetuar levantamento das necessidades de material 

para execução dos serviços; 

III – desempenhar outras tarefas que lhe forem 

determinadas pelo Secretário Municipal da Administração e dos 

Recursos Humanos. 

 

 

 

Seção II 

Da Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças 

 

Art. 16 – À Secretaria Municipal do Planejamento e das 

Finanças compete: 

 

I – elaborar planos de desenvolvimento econômico e 

social para o Município de Parelhas; 

II – levantar e divulgar dados e informações sobre o 

sistema produtivo e a realidade social do município; 

III – orientar a elaboração de propostas orçamentárias e 

de planos plurianuais pelas Secretarias Municipais; 

IV – estabelecer os programas de execução orçamentária e 

acompanhar a sua efetivação; 

V – estabelecer a programação financeira dos recursos do 

município; 

VI – controlar o movimento de tesouraria, envolvendo 

ingressos, pagamentos e disponibilidades; 

VII – coordenar o sistema de informações, em especial as 

prestações de contas do município, para encaminhamentos aos 

órgãos competentes. 

 

 

Subseção I 

Da Divisão Municipal de Finanças 
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Art. 17 – À Divisão Municipal de Finanças compete: 

 

I – proceder ao recebimento, guarda, movimentação 

financeira de valores e títulos do município ou a ele 

entregues para fins de consignação, caução ou fiança; 

II – efetuar, diariamente, o recebimento e a conferência 

da receita arrecadada; 

III – efetuar o pagamento da despesa, de acordo com as 

disponibilidades de recursos, esquema de desembolso e 

instruções recebidas pelo Secretário Municipal do 

Planejamento e das Finanças; 

IV – movimentar, juntamente com quem de direito, as 

contas bancárias da Prefeitura; 

V – Providenciar a requisição de talões de cheques 

necessários à movimentação das contas em estabelecimentos de 

crédito; 

VI – Promover a movimentação das contas em 

estabelecimentos de credito, através de cheques e depósitos, 

de acordo com determinação superior; 

VII – manter rigorosamente em dia o controle dos saldos 

dos valores sob a sua responsabilidade; 

VIII – Apresentar ao Prefeito, na época determinada, 

relatório sobre os pagamentos autorizados e realizados; 

IX – registrar em livros ou fichas apropriadas todo o 

movimento de valores realizados, confrontando diariamente os 

saldos registrados com os saldos reais; 

X – propor, diariamente, o boletim do movimento geral da 

Tesouraria, encaminhando-o ao Prefeito, ao Secretário do 

Planejamento e das Finanças e à Contabilidade, a esta última 

com os respectivos comprovantes e processos, se for o caso; 

XI – promover a elaboração, conjuntamente com os órgãos 

competentes, dos programas de aplicação dos fundos federais; 

XII – executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas no campo das finanças e pagamentos. 

 

 

Subseção II 

Da Coordenadoria de Tributação e Arrecadação 

 

Art. 18 – À Coordenadoria de Tributação e Arrecadação 

compete: 
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I – fazer os cálculos necessários à fixação dos valores 

que servirão de base para o lançamento dos impostos e taxas; 

II – efetuar os lançamentos de tributos e impostos, 

taxas e contribuições de melhorias, nas épocas determinadas, 

mediante a emissão de Documento de Arrecadação Municipal-DAM; 

III – fazer a emissão de Guias de Recolhimentos à 

Divisão Municipal de Finanças; 

IV – efetuar a baixa dos pagamentos dos tributos 

lançados à vista e dos respectivos comprovantes; 

V – expedir Alvarás de Licença para Localização e 

Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e 

de prestação de serviços; 

VI – conferir, quando preenchidas pelo contribuinte, as 

guias de recolhimento e de outras rendas; 

VII – preparar e controlar a arrecadação das taxas de 

licença e de outras rendas; 

VIII – promover a divulgação, pelos meios próprios, do 

lançamento de tributos e as épocas de cobrança; 

IX – examinar todos os casos de reclamação contra 

lançamentos efetuados, promovendo o atendimento dos que forem 

procedentes e submeter à consideração superior em casos de 

dúvidas; 

 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria de Fiscalização e Cadastro 

 

Art. 19 – À Coordenadoria de Fiscalização e Cadastro 

compete: 

 

I – coordenar e fiscalizar os estabelecimentos 

comerciais, industriais, profissionais e similares, a 

afixação dos Alvarás de Licença e seus respectivos prazos de 

validade; 

II – fiscalizar os estabelecimentos de diversões 

públicas e em especial, quanto ao horário de funcionamento e 

demais obrigações tributárias; 

III – intimar, notificar e autuar os infratores das 

obrigações tributárias; 
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IV – promover a apreensão de mercadorias ou objetos nos 

casos previstos em Lei ou Regulamento, lavrar o respectivo 

termo de apreensão e encaminhá-lo ao depósito municipal ou 

destiná-los  a outros previamente determinados; 

V – promover a inscrição na Dívida Ativa, anualmente; 

VI – promover a cobrança judicial da Dívida Ativa; 

VII – examinar todos os casos de reclamação contra 

lançamentos efetuados, promovendo o atendimentos dos que 

forem procedentes; 

VIII – executar as demais atribuições inerentes ao cargo 

e as que forem determinadas pelo Secretário Municipal do 

Planejamento e das Finanças. 

 

 

Subseção IV 

Da Divisão Municipal de Contabilidade 

 

Art. 20 – À Divisão Municipal de Contabilidade compete: 

 

I – escriturar sintética e analiticamente, em todas as 

suas fases, os lançamentos relativos às operações contábeis, 

visando demonstrar a Receita e a Despesa; 

II – classificar os documentos e preparar os elementos 

necessários aos registros e controles contábeis em fichas 

apropriadas; 

III – elaborar, mensalmente, o balancete da Receita e da 

Despesa; 

IV – elaborar a proposta orçamentária anual; 

V – controlar a execução do orçamento em todas as suas 

fases; 

VI – comunicar ao Secretário Municipal do Planejamento e 

das Finanças, com a devida antecedência, as dotações 

orçamentárias; 

VII – processar o empenho prévio da despesa e respectiva 

anulação quando for o caso; 

VIII – promover a liquidação da despesa, bem como a 

conferência de todos os elementos nos processos respectivos; 

IX – registrar os adiantamentos concedidos por conta das 

dotações orçamentárias e controlar os vencimentos dos prazos 

para apresentação das respectivas prestações de contas; 
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X – realizar o controle dos créditos adicionais e de 

transferências de verbas; 

XI – instruir processos sobre pagamentos; 

XII – efetuar a contabilidade dos bens móveis e imóveis 

do município, observando as alterações realizadas no 

patrimônio; 

XIII – manter atualizado o controle das contas bancárias 

e proceder, mensalmente, as conciliações bancárias, à vista 

dos extratos; 

XIV – executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas, no campo da contabilidade. 

 

 

Seção III 

Da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura 

 

Art. 21 – à Secretaria Municipal da Infra-Estrutura 

compete: 

 

I – executar as atividades relativas à limpeza pública; 

II – construção e conservação de obras públicas 

municipais; 

III – conservação de praças e parques, bem como 

administração e conservação de cemitérios públicos; 

IV – licenciamento e fiscalização de obras particulares; 

V – fiscalização dos serviços públicos, permitidos e/ou 

concedidos; 

VI – manutenção dos serviços públicos municipais, tais 

como mercados, feiras e matadouros, em conjunto com a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura e dos 

Recursos Naturais; 

VII – construção e conservação de estradas vicinais; 

VIII – execução e conservação de arborização e jardins; 

IX – gerenciar os programas especiais a serem 

desenvolvidos pela administração municipal, com recursos de 

financiamento ou de convênios; 

X – desempenhar outras atividades correlatas, que forem 

determinadas pelo Prefeito Municipal. 
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Subseção I 

Da Divisão Municipal de Obras e Serviços 

 

Art. 22 – À Divisão Municipal de Obras e Serviços 

compete: 

 

I – planejar a realização de obras públicas dentro do 

esquema geral do órgão e das diretrizes estabelecidas pela 

administração municipal; 

II – executar a recuperação e conservação periódica dos 

prédios públicos municipais; 

III – executar, diretamente ou por empreitada, as 

estradas e caminhos municipais, promovendo as medidas 

necessárias a sua conservação; 

IV – examinar e dar despacho final em todos os processos 

referentes a edificações particulares e posturas municipais; 

V – fazer a medição final de todos os trabalhos 

executados, seja por administração direta ou empreitada, 

informando os processos de pagamento dos contratados, quando 

for o caso; 

VI – promover a fiscalização de construções 

clandestinas; 

VII – fornecer o “Habite-se” das construções, após 

verificar se as mesmas estão de conformidade com o Código de 

Obras Municipal; 

VIII – desempenhar outras atividades correlatas e que 

lhe forem determinadas pelo Secretário Municipal da Infra-

Estrutura. 

 

 

 

Subseção II 

Da Coordenadoria de Limpeza Urbana 

 

Art. 23 – À Coordenadoria de Limpeza Urbana compete: 

 

I – coordenar a limpeza pública urbana, visando atender 

as áreas mais carentes de serviços; 

II – supervisionar os serviços de coleta de lixo; 

III – zelar pela conservação dos materiais  e veículos 

utilizados na limpeza pública; 
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IV – zelar pela conservação dos parques, praças e 

jardins do município, providenciando periodicamente a podagem 

das árvores e rebaixamento da grama; 

V – executar os serviços especiais que venham a surgir 

no âmbito da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, no 

tocante a limpeza e conservação de vias públicas; 

VI – desempenhar outras atividades que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato. 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria de Planejamento Urbano 

 

Art. 24 – À Coordenadoria de Planejamento Urbano 

compete: 

 

I – Planejar a realização de obras públicas, obedecendo 

a normatização do Código de Obras do Município; 

II – emitir pareceres nos projetos de loteamentos de 

terrenos urbanos e encaminhar à apreciação do Executivo 

Municipal; 

III – elaborar estudos para extensão da demarcação da 

área urbana, atualizando a planta da cidade e encaminhando 

para apreciação do Prefeito Municipal; 

IV – determinar e aprovar projetos de abertura de ruas, 

avenidas e logradouros públicos; 

V – coordenar as ações da administração municipal no 

tocante a execução de obras e/ou serviços, procedendo a 

projeção e o acompanhamento; 

VI – desempenhar outras atividades inerentes, quando 

determinadas pelo Secretário Municipal da Infra-Estrutura. 

 

 

Subseção IV 

Da Coordenadoria de Transportes 

 

 Art. 25 – À Coordenadoria de Transportes compete: 

 

I – inspecionar, periodicamente, as estradas e rodagens 

municipais, verificando as necessidades de conservação e 

melhoramento; 
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II – fiscalizar a execução dos serviços rodoviários 

municipais; 

III – promover a conservação e manutenção das máquinas e 

equipamentos de conservação de estradas; 

IV – controlar os transportes pertencentes à Prefeitura, 

em termos de viagens e horário de funcionamento no 

expediente, tabela de trabalho dos motoristas e abastecimento 

de combustíveis e lubrificantes; 

V – providenciar o conserto e os serviços mecânicos dos 

veículos da Prefeitura; 

VI – controlar a mudança de peças dos veículos da 

Prefeitura e proibir a saída de veículos da oficina, fora do 

expediente, salvo se com autorização da autoridade superior 

competente; 

VII – desempenhar outras atividades correlatas, desde 

que determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

Subseção V 

Da Coordenadoria de Serviços Especiais 

 

Art. 26 – À Coordenadoria de Serviços Especiais compete: 

 

I – coordenar os serviços da Prefeitura, visando atender 

as áreas mais carentes de tais serviços; 

II – supervisionar os serviços de cemitérios públicos; 

III – supervisionar os serviços de chafariz e 

lavanderias, observando as normas de uso e manutenção; 

IV – coordenar as atividades da Secretaria Municipal da 

Infra-estrutura, no tocante à realização de serviços 

especiais, constantes das atribuições da Secretaria ou por 

necessidade da implantação de outros serviços que visem 

atender à coletividade; 

V – desempenhar outras atividades que lhe forem 

determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Subseção VI 

Da Coordenadoria de Fiscalização 
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Art. 27 – À Coordenadoria de Fiscalização compete: 

 

I – coordenar a fiscalização nas obras particulares, 

obedecendo o Código de Obras do Município; 

II – notificar e autuar os infratores das normas 

estabelecidas no Código de Obras do Município, aplicando as 

penalidades da Lei; 

III – receber plantas de construções, analisar e emitir 

pareceres, encaminhando ao Diretor da Divisão Municipal de 

Planejamento Urbano para as providências necessárias; 

IV – cumprir as demais determinações inerentes à função 

e as que forem delegadas por superior imediato. 

 

 

Seção IV 

Da Secretaria Municipal da Educação, da Cultura e dos 

Desportos 

 

Art. 28 – À Secretaria Municipal da Educação, da Cultura 

e dos Desportos compete: 

 

I – executar e controlar a ação da administração 

municipal na área de educação; 

II – promover e incentivar as atividades culturais e 

desportivas; 

III – controlar e fiscalizar o funcionamento de 

estabelecimentos de ensino de responsabilidade do município, 

promovendo a necessária compatibilização com o plano 

municipal de educação e com as orientações dos Governos 

Estadual e Federal; 

IV – apoiar e orientar a iniciativa privada na área de 

educação, da cultura e dos desportos; 

V – rever e aperfeiçoar, permanentemente, o sistema de 

ensino; 

VI – assistir a classe estudantil de menor poder 

aquisitivo, principalmente das camadas mais carentes; 

VII – manter programas de alimentação escolar; 

VIII – manter a Biblioteca Pública Municipal; 

IX – executar o que determina o Estatuto do Magistério 

Municipal. 
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Subseção I 

Da Divisão Municipal de Ensino 

 

Art. 29 – À Divisão Municipal de Ensino compete: 

 

I – formular a política educacional e cultural do 

Município, no âmbito de sua competência; 

II – elaborar o calendário escolar, providenciando o seu 

fornecimento às unidades escolares; 

III – realizar atividades de orientação pedagógica aos 

professores; 

IV – entrosar-se com entidades públicas, com o objetivo 

de manter a sua cooperação nas atividades de assistência ao 

educando; 

V – Coordenar e supervisionar a distribuição de material 

didático e uniforme aos alunos da rede municipal de ensino; 

VI – manter cadastro das informações necessárias à visão 

das atividades de assistência ao educando; 

VII – promover e estimular as iniciativas que favoreçam 

o movimento educacional, cultural e recreativo; 

VIII – desempenhar outras atividades correlatas, que lhe 

forem determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Subseção II 

Da Coordenadoria de Administração e Serviços 

 

Art. 30 – À Coordenadoria de Administração e Serviços 

compete: 

 

I – manter cadastro atualizado das informações 

necessárias à visão das atividades de assistência 

educacional; 

II – organizar e manter atualizado o fichário de 

professores e demais servidores da Secretária Municipal da 

Educação, da Cultura e dos Desportos, contendo os dados 

básicos que interessem às atividades os órgãos; 

III – supervisionar a merenda escolar do município, 

mantendo o seu controle; 

IV – fornecer à Coordenadoria de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal, relação mensal de frequência dos 
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servidores, para fins de confecção da folha de pagamento, 

contagem de tempo de serviço e demais vantagens; 

V – verificar as necessidades das escolas e quaisquer 

deficiências ou irregularidades em suas instalações ou 

funcionamento, providenciando junto ao órgão de obras, os 

reparos que se fizerem necessários aos prédios escolares, 

mantendo-os em perfeito estado de conservação e 

funcionamento; 

VI – Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

determinadas. 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria de Esportes e Lazer 

 

 Art. 31 – À Coordenadoria de Esportes e Lazer compete: 

 

 I – promover a execução de atividades esportivas e 

recreativas; 

 II – coordenar a realização de eventos de natureza 

desportiva, no âmbito do Município; 

 III – coordenar e executar os jogos escolares do 

município, proporcionando condições para participação de 

entidades públicas e particulares, municipais ou estaduais; 

 IV – desempenhar outras atividades relacionadas ao 

esporte, determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Seção V 

Da Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Art. 32 – À Secretaria Municipal de Assistência Social 

compete: 

 

I – desenvolver as atividades relacionadas com a 

assistência social e o bem comum da população; 

II – executar a prestação de serviços assistenciais, 

propiciando condições mínimas à promoção dos indivíduos e 

grupos carentes, especialmente o idoso, o indigente e o menor 

carente; 

III – definir diretrizes e executar políticas 

operacionais, no âmbito da administração municipal, 
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relacionadas com habitação, assistência social, 

desenvolvimento e educação comunitária; 

IV – formular e implementar ações que visem a criação de 

condições para o desenvolvimento de comunidades e associações 

de geração de renda e de alternativas de empregos; 

V – desenvolver demais atividades correlatas. 

 

 

Subseção I 

Da Divisão Municipal de Assistência Social 

 

Art. 33 – À Divisão Municipal de Assistência Social 

compete: 

 

I – promover o levantamento de problemas existentes, 

relativos ao bem estar da população; 

II – manter estreita coordenação com os órgãos e 

entidades, visando ao atendimento dos serviços assistenciais; 

III – dar assistência ao menor carente, solicitando a 

colaboração dos órgãos e entidades estaduais e federais, que 

tratam do problema; 

IV – Exercer outras atividades correlatas, determinadas 

pelo Secretário Municipal da Assistência Social e/ou pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Subseção II 

Da Supervisão de Creches 

 

 Art. 33 – À Supervisão de Creches compete: 

 

 I – Elaborar o plano de trabalho das unidades de creches 

no Município; 

 II – supervisionar os trabalhos dos monitores, com base 

nos planos de trabalho por eles executados; 

 III – realizar atividades de orientação pedagógica aos 

professores; 

 IV – manter cadastro das informações necessárias à visão 

das atividades de assistência às crianças atendidas nas 

unidades de creche; 

 V – desempenhar outras atividades determinadas pela 

Divisão Municipal de Assistência Social. 
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Subseção III 

Das Coordenadorias de Creches 

 

 Art. 34 – Às Coordenadorias de Creches compete: 

 

 I – administrar internamente as unidades de creches 

situadas na zona urbana do Município; 

 II – acompanhar o desempenho de monitores lotados nas 

respectivas unidades, expedindo relatório próprio; 

 III – promover atividades que visem o melhoramento do 

atendimento à clientela das unidades de creches; 

 IV – desempenhar as demais atividades correlatas, 

determinadas pela Secretaria Municipal da Assistência Social. 

 

 

Subseção IV 

Da Coordenadoria de Projetos Especiais 

 

Art. 35 – À Coordenadoria de Projetos Especiais compete: 

 

I – coordenar e administrar os projetos assistenciais 

criados pelo município, sempre procurando cumprir os 

objetivos determinados; 

II – coordenar os projetos conveniados com órgãos 

públicos estaduais e federais e entidades privadas, 

assegurando a integração dos participantes; 

III – empregar meios para integrar a sociedade aos 

projetos a ela direcionados; 

IV – promover e participar de campanhas específicas, de 

auxílio aos mais carentes, executando as ações pertinentes; 

V – cumprir as determinações que lhe forem confiadas, 

pelo Secretário Municipal de Assistência Social e/ou pelo 

Prefeito Municipal. 

 

 

Seção VI 

Da Secretaria Municipal da Saúde 

 

Art. 36 – À Secretaria Municipal da Saúde compete: 
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I – promover medidas de prevenção à saúde da população, 

mediante o controle e o combate de doenças infectocontagiosas 

e nutricionais; 

II – fiscalizar e controlar as condições sanitárias, de 

higiente e de saneamento, a qualidade de medicamentos e de 

alimentos e a prática profissional médica e paramédica; 

III – promover campanhas educacionais e informacionais 

visando à preservação das condições de saúde da população; 

IV – dirigir as ações sanitárias; 

V – promover campanhas de saúde e desenvolver programas 

de caráter técnico-científico em favor do município; 

VI – realizar serviços básicos de saúde para os 

munícipes, através de unidades de atendimento hospitalar; 

VII – desempenhar outras atividades correlatas, visando 

proporcionar o bem estar da população. 

 

 

Subseção I 

Da Divisão Municipal de Saúde 

 

Art. 37 – À Divisão Municipal de Saúde compete: 

 

I – promover o levantamento dos problemas de saúde da 

população do município, a fim de identificar as causas e 

combater as doenças com eficácia; 

II – manter estreita coordenação com os órgãos e 

entidades de saúde, visando ao atendimento dos serviços de 

assistência médica e de defesa sanitária do município; 

III – supervisionar as unidades municipais de saúde, 

promovendo o atendimento de pessoas doentes e das que 

necessitam de serviços imediatos; 

IV – executar programas de assistência médica e 

odontológica; 

V – providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a 

outros centros de saúde fora do município, quando os recursos 

locais forem considerados insuficientes; 

VI – promover campanhas de vacinação para a população; 

VII – exercer outras atribuições determinadas pelo 

Secretário Municipal de Saúde e/ou pelo Prefeito Municipal. 
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Subseção II 

Da Coordenadoria de Vigilância Sanitária-COVISA 

 

Art. 38 – À Coordenadoria de Vigilância Sanitária-COVISA 

compete: 

 

I – visitar postos de saúde, centros de saúde e 

hospitais, fiscalizando o ambiente onde funcionam 

enfermarias, sala de cirurgia, pequenas cirurgias, 

atendimento de enfermagem de nível médio, vacinas, 

esterilização, cozinha e certificar-se das condições de 

atendimento; 

II – comprovando irregularidades nos ambientes 

visitados, preencher relatório de visita a ser encaminhado à 

Divisão de Saúde para aplicação das medidas regulamentares; 

III – manter controle permanente das doenças 

epidemiológicas, acionando sempre que necessário os órgãos 

públicos estaduais e federais para as providências exigidas; 

IV – fiscalizar as condições de higiente nos ambientes 

públicos de abastecimento, tais como matadouro, centros de 

abastecimento e nas creches e escolar públicas municipais, 

estaduais e privadas, nas zonas de baixo meretrício, nos 

estabelecimentos que comercializam refeições, além de hotéis 

e pousadas; 

V – fiscalizar as farmácias e drogarias, verificando as 

condições de higiene, prazo de validade dos medicamentos e a 

venda de medicamentos proibidos; 

VI – constatando irregularidades nas áreas de 

abastecimento, de refeições, zonas de meretrício, aplicar de 

imediato as medidas regulamentares cabíveis; 

VII – verificando irregularidades nas farmácias e 

drogarias, apreender os medicamentos vencidos e proibidos, 

encaminhando para incineração além de aplicar as medidas 

regulamentares vigentes. 

 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria de Epidemiologia e Controle de Doenças 
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Art. 39 – À Coordenadoria de Epidemiologia e Controle de 

Doenças compete: 

 

I – cumprir as determinações constantes na Lei Federal 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º, Inciso 

I, Alínea B. 

 

 

Subseção IV 

Da Coordenadoria do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN 

 

Art. 40 – À Coordenadoria do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional - SISVAN compete: 

 

I – realizar diagnóstico da situação alimentar e 

nutricional da população materno-infantil do município; 

II – identificar áreas geográficas e grupos 

populacionais sob risco, bem como avaliar as tendências 

temporais de evolução dos problemas nutricionais; 

III – diagnosticar e monitorar os casos de desnutrição 

em crianças de 0 a 60 meses e gestantes em risco nutricional; 

IV – realizar estudos para determinar a prevalência de 

anemia ferropriva em gestantes e crianças; 

V – realizar estudos para determinar a prevalência de 

hipovitaminose A em crianças menores de cinco anos; 

VI – monitorar programas de alimentação desenvolvidos no 

Município e avaliar sua efetividade; 

VII – promover estudos e avaliar a prevalência do aleitamento 

materno exclusivo nas crianças com 4 e 6 meses de vida. 

 

Subseção V 

Da Coordenadoria de Medicamentos 

 

 Art. 41 – À Coordenadoria de Medicamentos compete: 

 

 I – administrar a farmácia pública municipal, tornando-a 

eficaz para atender as necessidades e prestação de serviço 

público; 
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 II – manter um permanente controle do estoque de 

medicamentos, estabelecendo um estoque mínimo para atender 

dentro do possível todas as requisições e receituários; 

 III – receber, conferir e dar entrada no estoque de todo 

o medicamento adquirido pela Secretaria Municipal da Saúde; 

 IV – prover os Postos de Saúde do Município, Centros de 

Saúde e Hospital dos medicamentos previamente requisitados, 

elaborando um sistema de distribuição, determinando períodos 

para entrega; 

 V – regular a disposição dos medicamentos para a 

população carente, sempre com apresentação de uma receita 

médica e obedecendo as normas de distribuição estabelecidas 

pela Secretaria Municipal da Saúde; 

 VI – relatar, mensalmente, até o dia 28, um boletim do 

movimento de entrada e saída e o estoque para reposição dos 

medicamentos; 

 VII – atender as demais atribuições da Coordenadoria e 

as que forem determinadas pelo Diretor da Divisão Municipal 

de Saúde e/ou pelo Secretário Municipal da Saúde. 

 

 

Subseção VI 

Da Coordenadoria de Serviço Social 

 

 Art. 42 – À Coordenadoria de Serviço Social compete: 

 

 I – orientar aos usuários para utilizarem adequadamente 

os recursos institucionais e da comunidade, face às situações 

médico-sociais constatadas; 

 II – orientação aos usuários e familiares sobre normas e 

rotinas hospitalares; 

 III – orientação sobre direitos previdenciários, ao 

trabalhador adoentado e outras providências que lhe garanta o 

recebimento do seu benefício; 

 IV – acompanhamento, com o médico assistente, da 

transferência de pacientes para outras unidades de saúde; 

 V – contato interprofissional e inter-institucional em 

função de um atendimento integral ao paciente; 

 VI – atender solicitações de todos os outros 

profissionais que compõem a divisão técnica do trabalho; 
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 VII – colaborar com a aquisição de dados para elucidação 

de diagnósticos; 

 VIII – fazer valer a Constituição Federal, o SUS, o ECA, 

o Código de Ética do Assistente Social, a Lei de atenção ao 

idoso, orientando os usuários sobre seus direitos; 

 IX – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados pela instituição, com a elaboração e efetivação de 

programas e projetos de cunho social, em prol da qualidade de 

atendimento aos usuários; 

 X – desempenhar outras atividades que forem determinadas 

pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Subseção VII 

Da Divisão Municipal Administrativo-Financeira 

 

Art. 43 – À Divisão Municipal Administrativo-Financeira 

compete: 

 

I – gerenciar os recursos da Secretaria Municipal da 

Saúde, próprios e de convênios, controlando as compras e seus 

respectivos pagamentos, em conjunto com o titular da pasta; 

II – apresentar relatório de compras e demais despesas 

efetuadas no âmbito da Secretaria; 

III – tratar dos assuntos relacionados a servidores 

lotadas na Secretaria, encaminhando para a Secretaria 

Municipal da Administração e dos Recursos Humanos os dados 

para elaboração de folha de pagamento e demais casos 

relacionados aos servidores; 

IV – desempenhar outras atividades determinadas pelo 

titular da Pasta.   

 

Subseção VIII 

Da Coordenadoria de Controle e Estatística 

 

Art. 44 – À Coordenadoria de Controle e Estatística 

compete: 

 

I – coordenar os atendimentos da Secretaria Municipal da 

Saúde, controlando o número e o tipo; 

II – levantar dados numéricos relacionados às ações da 

Secretaria, no âmbito das unidades de atendimento; 
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III – manter dados estatísticos atualizados, separados 

por unidade, relativos aos serviços prestados pela 

Secretaria; 

IV – desempenhar outras atribuições que sejam 

determinadas pela Divisão Municipal Administrativo-Financeira 

e/ou pelo titular da Pasta. 

 

 

Subseção IX 

Da Divisão Municipal Hospitalar 

 

Art. 45 – À Divisão Municipal Hospitalar compete: 

 

 I - Administrar o Hospital Dr. José Augusto Dantas, 

proporcionando aos profissionais do setor integração e 

condições adequadas de trabalho; 

 II - participar e orientar os profissionais de saúde 

lotados no Hospital Dr. José Augusto Dantas, das ações e 

decisões a serem acatadas; 

 III - elaborar a escala de férias dos servidores lotados 

no Hospital Dr. José Augusto Dantas; 

 IV - manter comunicação permanente com a Secretaria 

Municipal de Saúde, procurando, em conjunto, soluções para 

possíveis anormalidades e/ou urgências graves registradas no 

Hospital; 

 V - gerir a utilização da ambulância, mantendo-a sempre 

na unidade e em condições de funcionamento; 

 VI - relatar à Secretaria de Saúde do Município, quando 

notificado de áreas com epidemia ou endemia de doenças, para 

acionar os órgãos públicos estaduais e federais visando as 

providências necessárias; 

 VII - proceder sindicâncias para apuração de possíveis 

irregularidades, determinando as soluções legais previstas no 

Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado e na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 

 VIII - apresentar mensalmente à Secretaria Municipal de 

Saúde o relatório das atividades do Hospital; 

 IX - determinar ao titular da Coordenadoria de 

Administração Hospital o cumprimento das normas 

estabelecidas; 
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 X - executar as demais atribuições inerentes ao cargo e 

as que forem determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Subseção X 

Da Coordenadoria de Administração Hospitalar 

 

 Art. 46 – À Coordenadoria de Administração Hospitalar 

compete: 

 I - assessorar o Diretor da Divisão Hospitalar, 

mantendo-o informado de todas as atividades desenvolvidas, 

solicitando a expedição de instruções e ordens de serviços; 

 II - administrar e coordenar as atividades que são 

exercidas pelos profissionais de nível médio, promovendo-o a 

integração do quadro de pessoal na busca de desenvolver bom 

controle de qualidade da prestação de serviços à comunidade; 

 III – elaborar escala de plantão e de férias dos 

profissionais de saúde de nível médio, lotados no Hospital 

Dr. José Augusto Dantas; 

 IV – determinar e acompanhar o controle de freqüência 

dos funcionários lotados no Hospital Dr. José Augusto Dantas, 

para efeito de pagamento e tempo de serviço; 

 V – organizar e executar os pedidos de medicamentos, 

gêneros alimentícios, material de higiene e material de 

expediente; 

 VI – manter sempre atualizado o controle de estoque, dos 

medicamentos, gêneros alimentícios, material de higiene e 

material de expediente, estabelecendo para cada setor um 

controle de entrada e saída de material, evitando a escassez; 

 VII – cumprir as demais atribuições pertinentes ao cargo 

e as que forem determinadas pela Divisão Municipal Hospitalar 

e/ou pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Subseção XI 

Da Divisão Municipal de Saneamento 

 

 Art. 47 – À Divisão Municipal de Saneamento compete: 
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 I – elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal da 

Infra-estrutura, um planejamento da estrutura do saneamento 

básico do município; 

 II – gerenciar obras de restauração do sistema de 

saneamento, sempre obedecendo as normas regulamentadas pelos 

órgãos municipais, estaduais e federais; 

 III – fiscalizar o uso da rede de esgoto urbano, 

registrando e notificando as irregularidades encontradas, 

intimando os infratores a efetuar a correção devida e aplicar 

as penalidades constantes no Código de Obras do Município; 

 IV – fiscalizar obras de saneamento contratadas pelo 

Município; 

 V – avaliar todo o sistema de saneamento público 

municipal, sugerindo modificações ou ampliações quando 

necessárias; 

 VI – desenvolver outras atribuições que forem 

determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Seção XII 

Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura e 

dos Recursos Naturais 

 

 Art. 48 – À Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da 

Agricultura e dos Recursos Naturais compete: 

 

 I – criar meios para, em conjunto com órgãos do 

Município, do Estado, da União Federal e de Entidades de 

Classe, promover a educação de controle e preservação do meio 

ambiente; 

 II – fiscalizar áreas comprometidas para devastação do 

meio ambiente, convocando o IBAMA para as providências 

cabíveis; 

 III – incentivar o crescimento de áreas de 

reflorestamento e o controle de áreas florestais, 

disciplinando o uso de agrotóxicos e adubos químicos; 

 IV – planejar o desenvolvimento agropecuário no 

município, proporcionando condições para preparo de áreas de 

pequenos produtores, distribuição de sementes selecionadas, 

criação de programas de hortas comunitárias e criação de 

horto florestal; 
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 V – promover a utilização racional de águas superficiais 

e subterrâneas, como também a proteção das águas que possam 

comprometer seu uso atual e futuro; 

 VI – incentivar e dotar a propriedade rural de infra-

estrutura de recursos hídricos disponíveis para o consumo 

humano e animal e o desenvolvimento de pequena irrigação, 

minimizando os efeitos da estiagem; 

 VII – desenvolver políticas de recursos hídricos, tendo 

como prioridade o consumo humano; 

 VIII – promover o acompanhamento das explorações 

minerais realizadas na área do Município; 

 IX – firmar convênios com órgãos estaduais e federais, 

no sentido de incentivar e normatizar a exploração mineral; 

 X – desenvolver políticas de gestão, supervisão e 

controle ambiental em explorações minerais no âmbito do 

Município; 

 XI – promover ações em conjunto com a Secretaria 

Municipal da Infra-estrutura que visem proporcionar melhores 

condições na feira livre e no matadouro do município;  

 XII – desempenhar outras atribuições determinadas pelo 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

 

Subseção I 

Da Divisão Municipal de Desenvolvimento do Meio Rural 

 

Art. 49 – À Divisão Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Rural compete: 

 

 I – acompanhar os trabalhos realizados pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura e dos Recursos 

Naturais, no âmbito da zona rural do Município; 

 II – promover ações que visem a fixação do homem ao 

campo, buscando evitar o êxodo rural; 

 III – desenvolver as atividades da Secretaria junto aos 

pequenos produtores rurais, com o objetivo de proporcionar 

melhores condições para a produção, o transporte e a 

comercialização de produtos da região; 

 IV – implementar ações em conjunto com a Secretaria 

Municipal da Infra-estrutura para melhor atendimento na feira 

livre e no matadouro do município; 
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 V – desempenhar outras atividades que lhe forem 

determinadas pelo titular da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, da Agricultura e dos Recursos Naturais. 

 

 

 

 

Subseção II 

Da Divisão Municipal de Controle do Meio Ambiente 

 

 Art. 50 – À Divisão Municipal de Controle do Meio 

Ambiente compete: 

 

 I – promover a fiscalização do uso dos recursos naturais 

do Município; 

 II – fiscalizar áreas de proteção ambiental; 

 III – acompanhar a exploração de recursos naturais, 

hídricos e/ou minerais, de conformidade com a legislação em 

vigor; 

 IV – promover ações junto aos órgãos competentes, 

estaduais e federais, com a finalidade de proporcionar 

melhores condições de trabalho aos exploradores de recursos 

minerais; 

 V – emitir parecer relacionado à concessão de alvará 

para implantação e funcionamento de empresas ou entidades do 

setor extrativo mineral; 

 VI – desempenhar outras atribuições que forem 

determinadas pelo Chefe do Poder Executivo e/ou Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura e dos Recursos 

Naturais. 

 

 

 

Título III 

Das Atribuições Básicas dos Secretários Municipais 

 

 Art. 51 – São atribuições básicas dos Secretários 

Municipais, as previstas na Lei Orgânica do Município e as a 

seguir enumeradas: 
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 I – planejar as ações dos órgãos sob sua 

responsabilidade e promover a administração da Secretaria com 

observância das disposições legais e regulamentares da 

administração municipal e, quando aplicáveis, das 

administrações Estadual e Federal; 

 II – exercer liderança política e institucional dos 

assuntos de competência da Pasta, promovendo contatos e 

relações com autoridades e organismos dos diferentes níveis 

da administração municipal; 

 III – assessorar o Prefeito Municipal e os demais 

Secretários Municipais em assuntos de competência da 

Secretaria; 

 IV – despachar diretamente com o Prefeito; 

 V – atender às convocações e solicitações da Câmara 

Municipal; 

 VI – emitir parecer de caráter conclusivo sobre os 

assuntos submetidos à sua decisão; 

 VII – expedir portarias e resoluções sobre a organização 

interna da Secretaria, no que não depender de atos normativos 

superiores e sobre a aplicação de Leis, Decretos e outras 

disposições de interesse do órgão; 

 VIII – apresentar ao Prefeito Municipal, mensal, 

semestral e anualmente, relatório de avaliação das atividades 

da Secretaria; 

 IX – promover reuniões periódicas de coordenação entre 

os diversos escalões hierárquicos da Secretaria; 

 X – controlar e avaliar os custos operacionais das 

atividades sob sua responsabilidade funcional, combater o 

desperdício em todas as suas formas e evitar duplicidade e 

superposição de iniciativas. 

 

 

 

Título IV 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

 Art. 52 – Serão remunerados por subsídio, nos termos da 

Lei, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito Municipal, os 

Secretários Municipais e os demais ocupantes dos cargos em 

comissão constantes da presente Lei Complementar, observados 

os valores fixados. 



 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Parelhas 
CGC (MF) 08.087.561/0001-81 

Av. Mauro Medeiros, 97 – CEP: 59360-000 
 

 34 

 

 § 1º – O subsídio de que trata o caput deste artigo será 

fixado em parcela única, na forma da Lei, vedado o acréscimo 

de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória. 

 

 § 2º - Os cargos de Diretor, de Vice-Diretor de 

estabelecimentos de ensino e de Diretor do Centro Municipal 

de Ensino Rural obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 

925/98, de 29.06.1998, somente podendo ser ocupadas por 

servidores efetivos do quadro da municipalidade. 

 

 § 3º - O cargo de Coordenadoria de Creche somente poderá 

ser ocupado por servidor efetivo do quadro da Prefeitura, 

optando este pela maior remuneração, de acordo com o anexo II 

desta Lei Complementar. 

  

 

 Art. 53 – Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os 

demais atos necessários à execução desta Lei Complementar. 

 

 Art. 54 – Fica extinto o Departamento Municipal de 

Trânsito -  DEMUTRAN, criado pela Lei Municipal nº 935, de 

21.06.1999. 

 Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a adotar todas as medidas necessárias a execução 

do disposto no caput deste artigo. 

 

 Art. 55 – Ficam extintos os cargos em provimento de 

comissão não relacionados no Anexo II desta Lei. 

 Art. 56 – Fica revogada a Lei Complementar nº 002/97, de 

02.05.1997. 

 Art. 57 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, Em 15 de janeiro de 200l. 

 

 

 

ANTONIO PETRONILO DANTAS FILHO 

Prefeito Municipal 


