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LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2007, DE 03 DE SETEMBRO DE 2007. 
 

        Altera o art. 6º, inciso II, alínea “a”, sendo extinto a 
coordenadoria de Recursos Humanos e criada a Divisão de 
Recursos Humanos, bem como a alínea “c”, extinguindo a 
coordenação de transportes e criando a Divisão de transportes e 
por fim a alínea “d”, criando a Divisão de Recursos Hídricos. Altera 
o art. 14, passando este a dispor sobre a Divisão de Recursos 
Humanos; Altera o art. 25, passando este a dispor sobre Divisão de 
Transporte, cria o art. 50-A, no qual dispõe sobre a Divisão de 
Recursos Hídricos, na Lei Complementar 006/2001, no que dispõe 
sobre a organização do Poder Executivo do Município de Parelhas, 
Estado do Rio Grande do Norte, 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: 
 

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: 
 

II – Secretarias Municipais: 
 

a) Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos; 
- Divisão Municipal de Informática 
- Divisão Municipal de Administração Geral e Patrimônio 
- Divisão de Recursos Humanos 
- Coordenadoria de Serviços 
 

c) Secretaria Municipal da Infra-Estrutura; 
-  Divisão Municipal de Obras e Serviços 

- Coordenadoria de Limpeza Pública 
- Coordenadoria de Planejamento Urbano 
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- Divisão de Transporte 
- Coordenadoria de Serviços Especiais 
- Coordenadoria de Fiscalização 
 

d) 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 
- Divisão de Recursos Hídricos. 

 
 

Subseção III 
Da Divisão de Recursos Humanos: 

 
Art. 14 – À Divisão 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. 
 
 

Subseção IV 
Da Divisão de Transporte 

 
 Art. 25 – À Divisão de Transportes compete: 
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I – inspecionar, periodicamente, as estradas e rodagens municipais, 
verificando as necessidades de conservação e melhoramento; 

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 II 
 
  Art. 50-A – À Divisão Municipal de Recursos Hídricos compete: 
 
I – criar meios para, em conjunto com órgãos do Município, do Estado, da União 
Federal e de entidades de classe, promover a educação e programas ligados a 
programas de Recursos Hídricos em nosso Município; 
II – fiscalizar as áreas na qual possuem recursos hídricos, 
III – incentivar o crescimento de áreas no qual possuem recursos hídricos no 
Município de Parelhas, 
IV – planejar o desenvolvimento dos recursos hídricos no Município, 
proporcionando condições para o preparo de áreas para ser desenvolvido 
projetos, 
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 – desenvolver políticas de recursos hídricos, tendo como prioridade o consumo 
humano. 
 

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, em 03 de setembro de 2007. 
 
 

ANTONIO PETRONILO DANTAS FILHO 
Prefeito Municipal 


