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Lei Complementar nº. 033/2008, de 18 de dezembro de 2008. 

 

Altera a Lei Complementar de nº.006/2001,  

dispõe sobre a organização do Poder Executivo 

do Município de Parelhas, Estado do Rio Grande 

do Norte, cria cargos comissionados 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. 

 

Art. 2º - Os Secretários Municipais são auxiliares diretos do Prefeito no 

desempenho das funções de direção superior da Administração Municipal. 

 

Parágrafo Único – A Assessoria de Articulação Política e Assessoria Especial 

de Projetos estão diretamente ligados ao Poder Executivo local, sendo estes 
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equiparados a secretários municipais no desempenho das funções de direção e 

assessoramento da Administração Municipal. 

 

Capítulo I 

Dos Princípios e Organização Básica da Administração Municipal 

 

Art. 3º - 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. 4º - As ações do Poder Executivo visam a assegurar prioritariamente: 

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. 

IV – incentivo ao associativismo e cooperativismo com participação direta na 

formulação do orçamento anual do Município de Parelhas. 

V – atendimento as crianças, adolescentes, jovens e idosos com políticas públicas 

voltadas para estas classes. 

VI – incentivo a programas de habitação, urbanização bem como o planejamento 

de ações estratégicas voltadas para o crescimento do Município. 
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VII – incentivo ao esporte, lazer e cultura do Município implementando ações 

culturais através da criação de associações e ONGS, voltadas para o crescimento da 

cultura local e valorizando a diversidade cultural. 

VIII – organização política administrativa do Município de Parelhas, com 

valorização do servidor público através de capacitação, incentivos e reformulação 

do plano de cargos e salários de cada classe funcional.  

IX – Reformulação nos serviços públicos com o escopo de facilitar o atendimento 

dos Munícipes, com criação de central de protocolo e compras com o escopo de 

aperfeiçoar os trabalhos burocráticos da Prefeitura Municipal de Parelhas. 

X – Acesso e total apoio às minorias existentes no Município de Parelhas, sendo 

articulada ações de voltadas para este público. 

  

Art. 5º - 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. 6º - A Administração Direta compreende as atividades típicas do 

Município, constituindo-se dos seguintes Órgãos: 

I – Gabinete do Prefeito. 

II – Secretarias Municipais. 

III – Assessoria de Articulação Política e Assessoria Especial de 

Projetos. 

IV – Procuradoria Jurídica. 
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Capítulo II 

Seção I 

 

Da Estrutura Organizacional Básica da Administração Municipal 

Art. 7º - A estrutura organizacional básica da Administração Municipal 

compõe-se dos seguintes Órgãos: 

 

 I – Gabinete do Prefeito: 

- Secretário Chefe do Gabinete Civil; 

- Coordenadoria de Relações Pública e Comunicação; 

- Sub-Coordenadoria de Comunicação; 

- Sub-Coordenadoria de Serviços do Gabinete Civil. 

 

II – Assessoria de Articulação Política e Assessoria Especial de Projetos 

     - assessora diretamente o Chefe do Poder Executivo Local. 

 

III – Procuradoria: 

  - Procurador Jurídico. 

  - Procurador Administrativo. 

 

IV - Secretarias Municipais: 

a) Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos: 

- Coordenadoria de Compras e Serviços; 

- Coordenadoria de Recursos Humanos; 



 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Parelhas 
CNPJ  08.087.561/0001-81 

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

 5 

- Coordenadoria de Administração e Patrimônio; 

- Sub-Coordenadoria de Informática; 

- Sub-Coordenadoria de Arquivo e Protocolo; 

- Sub-Coordenadoria de Recursos Humanos. 

 

b) Secretaria Municipal de Finanças e da Tributação: 

   - Coordenadoria de Finanças; 

   - Coordenadoria de Tributação; 

  - Coordenadoria de Contabilidade; 

   - Sub-Coordenadoria de Finanças; 

  - Sub-Coordenadoria de Fiscalização e cadastro mobiliário; 

  - Sub-Coordenadoria de Fiscalização e Arrecadação; 

  - Sub-Coordenadoria de Contabilidade e Controle. 

 

c) Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão: 

   - Coordenadoria de Orçamento e Gestão participativa; 

   - Sub-Coordenadoria de Execução Orçamentária. 

 

d) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: 

   - Coordenadoria de Infra-Estrutura; 

  - Coordenadoria de Obras; 

  - Coordenadoria de Transporte; 

  - Coordenadoria de Habitação; 

  - Coordenadoria de Serviços Públicos; 

  - Sub-Coordenadoria de Fiscalização; 
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  - Sub-Coordenadoria de Serviços Urbanos; 

  - Sub-Coordenadoria de Limpeza Pública; 

  - Sub-Coordenadoria de Estradas e Rodagens Municipais. 

 

e)  Secretaria Municipal de Educação: 

- Coordenadoria de Ensino Fundamental; 

- Diretores de Escolas; 

- Coordenadoria de Ensino Infantil; 

- Diretores de Creches; 

- Coordenadoria de Administração Escolar e apoio Pedagógico; 

- Direção do Centro Municipal de Ensino Rural; 

- Sub-Coordenadoria de Suprimentos e Alimentação Escolar; 

- Sub-Coordenadoria de Administração e Serviços. 

 

f) Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania: 

   - Coordenadoria da Assistência Social; 

  - Coordenadoria de Programas Sociais; 

  - Sub-Coordenadoria de Assistência a Infância e Juventude; 

  - Sub-Coordenadoria de Assistência a Mulher e ao Idoso; 

  - Sub-Coordenadoria do PETI; 

  - Sub-Coordenadoria do Bolsa-Família;  

g)   Secretaria Municipal de Saúde: 

  - Coordenadoria de Saúde; 

  - Coordenadoria Administrativa Financeira; 

  - Coordenadoria Hospitalar; 
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  - Coordenadoria de Saneamento; 

  - Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

  - Sub-Coordenadoria Hospitalar; 

  - Sub-Coordenadoria de Epidemiologia e Controle de Doenças; 

- Sub-Coordenadoria do Sistema de  Vigilância Alimentar e  

  Nutricional – SISVAN; 

  - Sub-Coordenadoria de Medicamentos; 

   - Sub-Coordenadoria de Marcação de Consultas e Exames; 

  - Sub-Coordenadoria de Serviços Sociais; 

    - Sub-Coordenadoria de Controle e Estatística. 

 

 h) Secretaria Municipal da Agricultura do Meio Ambiente, e dos 

Recursos Naturais: 

- Coordenadoria de Agropecuária; 

- Coordenadoria de Recursos Hídricos; 

- Coordenadoria de Meio Ambiente; 

- Coordenadoria de Incentivo a Agricultura Familiar; 

- Sub-Coordenadoria de Comercialização e Abastecimento; 

- Sub-Coordenadoria de Abatedouro Público 

 

  i)     Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte: 

  - Coordenadoria de Esporte e Lazer; 

  - Coordenadoria de Cultura; 

  - Coordenadoria de Turismo; 

  - Sub-Coordenadoria de Eventos;   
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Seção II 

Dos Níveis de Atuação dos Órgãos Integrantes  

da Estrutura Organizacional Básica 

 

Art. 8º - A situação dos órgãos integrantes da estrutura básica realiza-se nos 

seguintes níveis: 

 

I – Secretário Municipal, com funções de liderança e articulação institucional 

em sua área de atuação, inclusive, de representação e de articulação entre órgãos e 

entidades da Administração Municipal; 

 II- Assessoria – com funções de coordenação entre os poderes 

constitucionais e com funções de acompanhamento de projetos especiais. 

III – Do Coordenador, representado pelas coordenadorias, com funções de 

execução programática, no âmbito de cada Secretaria, funcionando sob a 

orientação imediata do Secretário Municipal, titular de cada Pasta; 

IV – Do Sub-Coordenador, correspondente a funções de sub-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 
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Dos Órgãos de Apoio e Assessoramento imediato ao Prefeito 

 

Da Secretaria do Gabinete Civil. 

 

Art. 9º - Ao Secretário Chefe de Gabinete Civil compete: 

I – Solicitar aos órgãos da administração do Município providências 

necessárias ao desempenho das funções de coordenação geral das atividades que 

lhe competem; 

II – Coordenar a elaboração da mensagem anual do Prefeito à Câmara 

Municipal; 

III - Assistir e assessorar o Prefeito no trato de matérias e na adoção de 

medidas relacionadas ao seu expediente particular; 

IV – Redigir a correspondência que lhe for cometida pelo Prefeito, assinando 

a que estiver definida como de sua competência; 

V– Atender e fazer caminhar os interessados aos órgãos competentes da 

Prefeitura, para atendimento ou solução de consultas ou reivindicações; 

VI – Desempenhar as demais tarefas que lhe forem cometidas pelo Chefe do 

Executivo. 

 

Da Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação  

 

Art. 10 - Á Coordenadoria de Relações Públicas e Comunicação compete: 

I – Orientar e controlar a divulgação dos programas e das realizações da 

Administração; 
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II – Coordenar as relações dos órgãos da administração com os meios de 

comunicação; 

III– Organizar e dirigir o cerimonial público;  

IV – Desempenhar as demais atribuições pertinentes à função e que forem 

determinadas pelo Secretário Chefe do Gabinete Civil. 

 

Sub–Coordenadoria de Comunicação 

   Art. 11 - Á Sub-Coordenadoria de Comunicação compete: 

  I – Auxiliar o coordenador de relações públicas e comunicação; 

 II – Divulgar os programas das realizações da Administração; 

 III – Distribuir informações e noticiais de interesses da administração do 

Município; 

 IV – Participar e prestar assistência em solenidades organizadas pelo Poder 

Executivo; 

V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Sub-Coordenadoria de Serviços de Gabinete Civil 

Art.12 - Á Sub-Coordenadoria de Serviços do Gabinete Civil compete: 

  I – Receber, organizar, analisar e repassar o expediente ao Secretário Chefe 

do Gabinete Civil; 

 II – Redigir a correspondência que lhe for cometida pelo Secretário Chefe do 

Gabinete Civil; 

 III – Redigir a mensagem anual do Prefeito Municipal; 

 IV – Protocolar e arquivar todos os documentos ligados ao Gabinete Civil. 
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 V – Cumprir encargos e missões e determinados pelo Chefe do Gabinete 

Civil. 

 VI - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Capítulo II 

Assessorias 

 

  Art. 13 - Á Assessoria de Articulação Política: 

I - coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal, 

oferecendo suporte à sua ação junto ao Poder Legislativo Municipal; 

II - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação política e 

nos assuntos de natureza técnico-legislativa; 

III - gerenciar o atendimento aos pedidos de informação do Poder 

Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais; 

IV - acompanhar o cenário político, subsidiando os processos decisórios da 

Administração; 

V - promover a articulação institucional entre o Executivo Municipal e o 

Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades 

da sociedade civil e Conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas 

ou setoriais das Políticas Públicas. 

 

 Art. 14 - Á Assessoria Especial de Projetos: 

 I – Elaborar os projetos do Município de Parelhas; 

 II – Fiscalizar e coordenar todos os projetos existentes; 



 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Parelhas 
CNPJ  08.087.561/0001-81 

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

 12

 III – Retirar as informações e acompanhar os informativos e recomendações 

atinentes aos Projetos a nível Federal e Estadual; 

 IV – Elaborar relatório circunstanciado acerca do andamento dos Projetos 

realizados e a realizar e envia-los ao Prefeito Municipal. 

 

Capítulo III 

Da Procuradoria Jurídica 

 

Art. 15 – À Procuradoria Jurídica compete: 

I – representar o município em juízo, por intermédio do Procurador ou de 

seu delegado; 

II – assessorar o Prefeito e demais órgãos de Prefeitura em assuntos de 

natureza jurídica; 

III – elaborar anteprojeto de lei, de decreto e demais atos normativos; 

IV – preparar veto ou sanção das proposições de lei; 

V – promover a cobrança judicial dos créditos do Município; 

VI – orientar sindicância, inquérito e processos administrativos, disciplinar e 

tributário; 

VII – elaborar e aprovar minuta de contrato, convênio e outros atos 

administrativos; 

VIII –coligir e organizar informações relativas à jurisprudência, doutrina e 

legislação federal, estadual e municipal; 
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IX – encarregar–se do registro e arquivamento dos atos normativos do 

governo municipal; 

X – observar o fiel cumprimento de leis e outros atos normativos por parte 

dos órgãos da administração direta e indireta; 

XI – Desenvolver outras atividades definidas pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

 

Art. 16 - À Procuradoria Administrativa compete: 

 I – Promover a orientação normativa das atividades de assessoramento às 

Secretarias; 

 II – Emitir parecer administrativo sobre todas as consultas realizadas pelos 

Secretários, bem como, servidores públicos do Município de Parelhas; 

 III – Propor ao Prefeito Municipal a anulação de ato administrativo que 

repute lesivo ao interesse e aos princípios constitucionais da administração 

pública; 

 IV – Desempenhar outras atribuições de assessoria, bem como analisar e 

fiscalizar, conjuntamente com o procurador jurídico, emitindo parecer sobre todas 

as licitações efetivadas no Município. 

 V – Acompanhar a legalidade dos empenhos realizados no Município de 

Parelhas. 

 VI – Desenvolver outras atividades definidas pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

  Parágrafo Único – O Procurador Administrativo será nomeado através de 

cargo em comissão pelo Prefeito Municipal, através de Portaria. O cargo de 
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Procurador Jurídico será exercido através de concurso público, sendo este de 

carreira. 

 

Capítulo IV 

Das Secretarias Municipais 

 

Da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos 

 

Art. 17 – À Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos 

tem por finalidade coordenar, planejar e executar as atividades de gestão 

administrativa e de desenvolvimento de recursos humanos, coordenar os 

processos de compras e licitações, executar outras atividades afins visando garantir 

o pleno funcionamento da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e 

promover seu constante aprimoramento organizacional e compete: 

I - Coordenar o sistema de suprimento de pessoal, material permanente e 

de consumo da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo; 

II - Coordenar os programas e atividades de incorporação, manutenção e 

desenvolvimento de recursos humanos da Administração Municipal em geral;  

III - Coordenar as atividades de registro e pagamento de pessoal e zelar 

pela obediência à legislação pertinente;  

IV - Coordenar as atividades de serviços gerais da Administração 

Municipal, inclusive as de protocolo e arquivo 
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V - Coordenar o sistema de gerenciamento do patrimônio da 

Administração;  

VI - Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e da 

Tributação, a política de remuneração e relações de trabalho dos servidores e 

empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;  

VII - Coordenar as atividades relativas à disciplina de servidores 

empregados públicos da Administração quanto ao Regime Jurídico Único;  

VIII - Prestar serviços de apoio necessários ao funcionamento regular da 

administração municipal além de outras atribuições que lhe forem determinadas 

pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Da Coordenadoria de Compras e Serviços 

  Art. 18 - Á Coordenadoria de Compras e Serviços 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 de serviços municipais; 

 III – Organizar e manter atualizado o fichário de fornecedores e prestadores 

de serviços da Prefeitura; 

 IV – Receber faturas, duplicatas ou notas de entrega, conferi-las com o 

material recebido e encaminha-lo à contabilidade, devidamente acompanhado dos 

comprovantes de recepção e aceitação de material; 

 V – executar, na área de material, o plano de compras, com base nas 

previsões e orçamentos, bem como na execução financeira e nos cadastros de 
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fornecedores, para adquirir os materiais e serviços nas melhores condições de 

mercado; 

 VI - proceder a aquisição de serviços de terceiros mediante contratação de 

mão-de-obra, de fornecimento de equipamentos e de manutenção, no contexto de 

sua alçada e articulado com o Comissão de Licitação e da Procuradoria Jurídica do 

Município; 

 VII - proceder ao acompanhamento e controle do suprimento e 

ressuprimento de material, quanto aos parâmetros do cadastro de fornecedores e 

Catálogo de Material, desde o pedido de compra, passando pela emissão da nota 

de empenho, até o recebimento do produto e/ou serviços com a respectiva nota 

fiscal; 

VIII - desempenhar outras atividades necessárias ou correlatas à eficiência 
de suas atribuições específicas. 

  

Da Coordenadoria de Recursos Humanos 

 

Art. 19 – À  Coordenadoria de Recursos Humanos compete: 

I – formalizar editais de concurso público de seleção de pessoal para 

preenchimento de vagas existentes; 

II – selecionar, em conformidade com editais, pessoal classificado em 

concurso público; 

III – promover seminários, cursos e treinamentos, objetivando a capacitação 

e qualificação do quadro de pessoal, de acordo com as necessidades funcionais; 

IV – distribuir funcionários em conformidade com a capacidade individual e 

a função a desempenhar; 
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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 freqüência do pessoal para efeito de pagamento e tempo de 

serviço; 

 VIII - elaborar anualmente avaliação de desempenho dos servidores; 
 
 IX - elaborar a folha de pagamento com todos os proventos e descontos 
obrigatórios e autorizados; 
 
 X - acompanhar e avaliar rigorosamente os limites de gastos com pessoal 
definidos em Lei; 
 

XI – encaminhar o relatório da folha de pagamento mensalmente, por 

secretaria, a todos os secretários para conferência e alteração; 

XI – cumprir outras atribuições que forem determinadas pelo Secretário 

Municipal da Administração e dos Recursos Humanos. 

 

Coordenadoria de Administração e Patrimônio 

Art. 20 – À Coordenadoria de Administração e Patrimônio compete: 

I - Elaborar o cadastro e inventariação sistemática de todo o patrimônio 

municipal e assegurar a sua eficiente gestão; 

II -  Promover a inscrição nas matrizes prediais e na conservatória do 

registro predial de todos os bens imóveis de propriedade do município; 

III - Coordenar os processos de aquisição de imóveis, assegurando a sua 

avaliação e negociação, e eventual encaminhamento aos serviços jurídicos, quando 

se determine o recurso à expropriação; 
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IV - Coordenar os processos de alienação de patrimônio municipal, 

assegurando a sua avaliação e negociação; 

V -  Administrar os bens imóveis municipais, de forma a prevenir e reprimir 

atos atentatórios da respectiva propriedade; 

VI – Promover o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura, 

mantendo-os devidamente cadastrados; 

VII – Registrar a transferência de bens patrimoniais; 

VIII – Providenciar a abertura e o fechamento da sede da Prefeitura nos 

horários regulamentares, bem como providenciar o hasteamento da Bandeira 

Nacional, quando necessário; 

IX – Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas. 

 

Sub-Coordenadoria de Informática 

  Art. 21 - À Sub-Coordenadoria de Informática compete: 

I - Administração e manutenção da rede (acompanhar o perfil da rede, 

cadastrar e orientar os usuários quando solicitado, acompanhamento dos arquivos 

e das pastas, backup de segurança, entre outros);  

II - Suporte de software com desenvolvimento de novos sistemas e 

manutenção dos existentes;  

III - Manter contatos internos e/ ou externos visando possíveis melhorias 

para a Prefeitura, como por exemplo, planejamentos e definições para aquisições 

de equipamentos e desenvolvimentos ou aquisições de software.  

 IV – Implantar e acompanhar o funcionamento do sistema integralizado de 

informática denominado INTRANET; 
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 V – Acompanhar o funcionamento de todos os computadores e requisitar ao 

setor de compras de materiais necessários para o funcionamento dos equipamentos 

de informática; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Sub-Coordenadoria de Arquivo e Protocolo 

 Art. 22 - À Sub-Coordenadoria de Arquivo e Protocolo compete: 

 I – Manter organizado e classificado o arquivo morto; 

 II – Receber todas as petições, requerimentos e outros documentos enviados 

à Edilidade; 

 III – Encaminhar todos os documentos recebidos aos respectivos órgãos; 

 IV – Organizar o almoxarifado para o atendimento da população e dos 

órgãos; 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Sub-Coordenadoria de Recursos Humanos 

Art. 23 – À Sub-Coordenadoria de recursos humanos: 

I – supervisionar e identificar a situação excepcional e temporária que justifique a 

execução de serviço extraordinário; 

II – auxiliar a coordenadoria de recursos humanos na elaboração da folha de 

pagamento de todos os servidores do município; 

III – encaminhar e acompanhar a procuradoria jurídica todo processo 

administrativo dos servidores municipais; 

IV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Secretário 

Municipal da Administração e dos Recursos Humanos. 
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Da Secretaria Municipal de Finanças e da Tributação 

 

Art. 24 – À Secretaria Municipal de Finanças e da Tributação compete: 

I - Coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e 

orçamentária do Município, nos termos da legislação em vigor.  

II - Coordenar o recebimento das rendas municipais, os pagamentos dos 

compromissos do Município e as operações relativas a financiamentos e repasses.  

III - Coordenar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração 

e Recursos Humanos, a política de remuneração e relações de trabalho dos 

servidores e empregados públicos da Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo. 

IV - planejar e coordenar a política fazendária municipal, estabelecendo 

programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas financeira, contábil, 

fiscal e tributária. 

V – controlar o movimento de tesouraria, envolvendo ingressos, 

pagamentos e disponibilidades; 

VI– Coordenar o sistema de informações, em especial as prestações de 

contas do município, para encaminhamentos aos órgãos competentes. 

VII - Elaborar políticas públicas acerca da tributação do Município; 

VIII – Instituir, arrecadar, cobrar e aplicar os tributos do Município de 

Parelhas; 
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Da Coordenadoria de Finanças 

Art. 25 – À Coordenadoria 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 

de Finanças e da Tributação; 

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 – Promover a elaboração, conjuntamente com os órgãos competentes, 

dos programas de aplicação dos fundos federais; 

IX - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

Da Coordenadoria de Tributação  

Art. 26 – À Coordenadoria de Tributação compete: 

I - Coordenar e fiscalizar a cobrança dos créditos tributários e fiscais do 

Município.  
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II - Coordenar as atividades relativas a lançamento, arrecadação e 

fiscalização dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o 

cadastro respectivo.  

III - Coordenar a organização da legislação tributária municipal, para 

orientação aos contribuintes sobre sua correta aplicação; 

IV – Fazer os cálculos necessários à fixação dos valores que servirão de base 

para o lançamento dos impostos e taxas; 

VI– Expedir Alvarás de Licença para Localização e Funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços; 

VII – Conferir, quando preenchidas pelo contribuinte, as guias de 

recolhimento e de outras rendas; 

VIII – Preparar e controlar a arrecadação das taxas de licença e de outras 

rendas; 

IX – Examinar todos os casos de reclamação contra lançamentos efetuados, 

promovendo o atendimento dos que for procedentes e submeter à consideração 

superior em casos de dúvidas; 

X - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Contabilidade 

Art. 27– À Coordenadoria 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; 
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III – elaborar, mensalmente, o balancete da Receita e da Despesa; 

IV – elaborar conjuntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão a 

proposta orçamentária anual; 

V – controlar a execução do orçamento em todas as suas fases; 

VI – comunicar ao Secretário Municipal de Finanças e da Tributação,como 

também a Secretaria de Planejamento e Gestão, 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; 

X – realizar o controle dos créditos adicionais e de transferências de verbas; 

XI – instruir processos sobre pagamentos; 

XII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Finanças   

Art. 28 – Á Sub-Coordenadoria de Finanças compete: 

I – Apresentar ao Prefeito, na época determinada, relatório sobre os 

pagamentos autorizados e realizados; 

II – Registrar em livros e no programa de dados, denominado INTRANET, 

todo o movimento de valores realizados, confrontando diariamente os saldos 

registrados com os saldos reais; 
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III – Propor, diariamente, o boletim do movimento geral de contabilidade, 

encaminhando-o ao Prefeito, ao Secretário de Finanças e da Tributação e ao 

coordenador de contabilidade e das finanças. A esta última com os respectivos 

comprovantes e processos, se for o caso; 

IV – Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas no 

campo das finanças e pagamentos. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Fiscalização e Cadastro Imobiliário 

 Art. 29 - Á Coordenadoria de Fiscalização e Cadastro Imobiliário compete: 

I – Efetuar os lançamentos de tributos e impostos, taxas e contribuições de 

melhorias, nas épocas determinadas, mediante a emissão de Documentos de 

Arrecadação Municipal – DAM; 

II – Fazer a emissão de Guias de Recolhimento à Coordenadoria de 

Tributação; 

III – Efetuar a baixa dos pagamentos dos tributos lançados à vista e dos 

respectivos comprovantes; 

IV – Promover a divulgação, pelos meios próprios, do lançamento de 

tributos e as épocas de cobrança; 

V – Fiscalizar os estabelecimentos de diversões públicas e em especial, 

quanto ao horário de funcionamento e demais obrigações tributárias; 

VI - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Fiscalização e Arrecadação 

Art. 30 - À Coordenadoria de Fiscalização e Arrecadação compete: 
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I – coordenar e fiscalizar os estabelecimentos comerciais, industriais, 

profissionais e similares, a afixação dos Alvarás de Licença e seus respectivos 

prazos de validade; 

II – intimar, notificar e autuar os infratores das obrigações tributárias; 

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 foram procedentes; 

VIII – executar as demais atribuições inerentes ao cargo e as que forem 

determinadas pelo Secretário Municipal de Finanças e da Tributação. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Contabilidade e Controle 

  Art. 31 - Á Sub-Coordenadoria de Contabilidade e Controle compete: 

 

 I – Efetuar a Contabilidade dos bens móveis e imóveis do Município, 

observando as alterações realizadas no patrimônio; 

 II – controlar e organizar os processos de empenho, mantendo-o 

devidamente conforme a legislação e a resolução do TCE; 

 III – Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas, no 

campo da contabilidade. 

 

Da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão 
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 Art. 32 - Ao Secretario Municipal do Planejamento e Gestão compete: 

   I - A formulação e a execução da política de planejamento social, físico e 

econômico;  

   II - Elaborar, implantar, rever o plano diretor e propor políticas municipais;  

   III - Priorizar políticas urbanas ou rurais compatíveis com o plano de 

governo;  

   IV - Compatibilizar programas estaduais, federais com os do município;  

   V - Traduzir anseios da comunidade em programas de governo;  

   VI - Formular o planejamento estratégico municipal;  

   VII - Elaborar, acompanhar e avaliar os planos municipais de 

desenvolvimento urbano e rural, em conjunto com as demais secretarias;  

  VIII - Conhecer o meio urbano e rural, sua situação e tendência;  

  XII - Exercer o controle orçamentário no âmbito das Secretarias;  

   XIII - Elaborar e implantar projetos e acompanhar sua execução em conjunto 

com as demais secretarias, especificamente na Assessoria Especial de Projetos;  

  XIV - Consultar a Secretaria de Finanças e da Tributação sobre a 

disponibilidade e o cronograma de desembolso para execução dos projetos;  

 XV – Implementar o orçamento participativo no Município de Parelhas. 

 



 
Estado do Rio Grande do Norte 

Prefeitura Municipal de Parelhas 
CNPJ  08.087.561/0001-81 

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

 27

Da Coordenadoria de Orçamento e Gestão Participativa 

  Art. 33 - Ao Coordenador de Orçamento e Gestão Participativa compete: 

  I - Acompanhar, controlar e avaliar a execução física orçamentária das 

Secretarias;  

  II - Elaborar Proposta Orçamentária, relatórios periódicos e semestrais, bem 

como efetivar a gestão participativa;  

        III - Organizar o Relatório Geral das Secretarias;  

  IV - Controlar a abertura de remanejamento de créditos;  

  V – Elaborar planos de desenvolvimento econômico e social para o 

Município de Parelhas; 

 VI – Estabelecer os programas de execução orçamentária e de planos 

plurianuais pelas Secretarias Municipais e lei de diretrizes orçamentária; 

 VI – Acompanhar, no âmbito de cada Secretaria, o cumprimento de seus 

programas de trabalho, dos indicadores sociais estabelecidos, dos programas e 

metas planejados, bem como avaliar o grau de execução e realização de tais metas; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenação de Execução Orçamentária 

  Art. 34 - Ao Sub-Coordenação de Execução Orçamentária compete: 

 I – Auxiliar o Coordenador de Orçamento e gestão participativa; 

 II – Organizar e catalogar o orçamento do Município de Parelhas; 

 III – Efetivar uma ponte entre as associações no que se refere à gestão 

participativa do orçamento; 

 IV – Catalogar todas as associações existentes no Município de Parelhas;  
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 V – Organizar e enviar os relatórios periódicos e semestrais de cada 

Secretario; 

 VI – Efetivar a divulgação no site oficial do Município de Parelhas, no que se 

refere à devida publicidade do orçamento. 

   VII - Articular-se com os municípios, objetivando compatibilizar e integrar 

as ações desenvolvidas a nível local e regional às diretrizes municipais de 

desenvolvimento; 

 VIII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

  

Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

Art. 35 – Ao Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos 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 da Agricultura, do 

Meio Ambiente 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; 
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X – desempenhar outras atividades correlatas, que forem determinadas pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Da Coordenadoria de Infra-Estrutura 

Art. 36 – À Coordenadoria de Infra-Estrutura compete: 

I – planejar a realização de obras públicas dentro do esquema geral do órgão 

e das diretrizes estabelecidas pela administração municipal; 

II – Planejar a realização de obras públicas, obedecendo a normatização do 

Código de Obras do Município; 

III – Emitir pareceres nos projetos de loteamentos de terrenos urbanos e 

encaminhar à apreciação do Executivo Municipal; 

IV – Elaborar estudos para extensão da demarcação da área urbana, 

atualizando a planta da cidade e encaminhando para apreciação do Prefeito 

Municipal; 

V – Determinar e aprovar projetos de abertura de ruas, avenidas e 

logradouros públicos; 

VI – Coordenar as ações da administração municipal no tocante a execução 

de obras e/ou serviços, procedendo a projeção e o acompanhamento; 

  VII – Desempenhar outras atividades inerentes, quando determinadas pelo 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

 

Da Coordenação de Obras 

  Art. 37 - A Coordenadoria de Obras compete: 

I - Programar, controlar, executar e fiscalizar as obras viárias e urbanas do 

Município, inclusive gerenciando seus custos, obras e por obras urbanas aquelas 
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executadas dentro do perímetro urbano, pavimentação de vias e logradouros 

públicos, canalização de águas pluviais, obras de contenção de encostas e de 

conservação dos próprios municipais; 

II - elaborar levantamentos topográficos, laudos de avaliação e plantas de 

áreas para fins de desapropriação, doação, venda, permuta, concessão e permissão 

de uso; 

III - fazer aplicar aos desmembramentos, remembramentos, loteamentos e 

construções particulares as normas relativas ao uso do solo, ao controle urbanístico 

e ao Código de Obras; 

IV - programar e fiscalizar a execução das obras públicas contratadas pela 

Prefeitura; 

V - fazer aplicar a legislação relativa às posturas municipais, no que diz 

respeito à ocupação de áreas públicas, inclusive passeios. 

 VI – Executar a recuperação e conservação periódica dos prédios públicos 

municipais; 

 VII – Fazer medição final de todos os trabalhos executados seja por 

administração direta ou empreitada, informando os processos de pagamento dos 

contratos, quando for o caso; 

 VIII – Fornecer o “habite-se” das construções, após verificar se as mesmas 

estão de acordo com as normas do Município de Parelhas; 

 IX - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenação de Transporte 

  Art. 38 - Ao Coordenador de Transporte compete: 
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 I – Promover a conservação e manutenção das máquinas e equipamentos de 

conservação de estradas; 

 II – Controlar os transportes pertencentes à Prefeitura Municipal, em termos 

de viagens e horário de funcionamento no expediente, tabela de trabalho de 

motoristas; 

 III – Providenciar a manutenção e os serviços mecânicos dos veículos da 

Prefeitura; 

 IV – Controlar a mudança de peças dos veículos da Prefeitura e proibir a 

saída de veículos da oficina, fora do expediente, salvo e com autorização da 

autoridade superior; 

V – Controlar o trêfego de veículos pesados na via urbana do Município; 

VI - gerenciar, implantar e manter a sinalização nas vias públicas, no âmbito 

do Município 

VII - autorizar interdições e desvios de tráfego no sistema viário municipal; 

VIII - executar serviço de apoio e fiscalização aos eventos promovidos pelo 

Município; 

IX - promover a preservação dos bens, serviços, instalações e equipamentos 

que integram o patrimônio público municipal e estão sob sua responsabilidade; 

X - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Habitação. 

  Art.39 - Ao Coordenador de Habitação compete: 

 I – Articular e promover políticas públicas de habitação; 

 II – Catalogar os terrenos públicos que possuem condições de serem 

destinados à construção de unidades habitacionais; 
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 III – Trabalhar em parceria com o Conselho Municipal de Habitação; 

 IV – Efetivar um cadastro único em parceria com a Secretaria de Assistência 

Social e da Cidadania, com usuários beneficiários de programas federal,  estadual, 

e municipal; 

 V – Efetivar um plano de habitação e reformas de casas, com metas a serem 

atingidas, delimitando as áreas do Município que possuem precariedade deste 

serviço. 

 VI – Efetivar um plano de regularização fundiária no Município de 

Parelhas.; 

VII - Definir, em conjunto com a Secretaria de Planejamento as políticas 

públicas que objetivem a erradicação das moradias subnormais e o déficit 

habitacional no Município; 

 VIII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Serviços Públicos 

  Art. 40 - Ao Coordenador de Serviços Públicos compete: 

I – Coordenar, zelar, executar tarefas de conservação e limpeza dentre 

outras atividades junto aos cemitérios públicos; 

 II – Supervisionar as lavanderias e caixas d´águas públicas, observando as 

normas de uso, seu controle e manutenção; 

 III – Coordenar as atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no 

tocante à realização dos serviços especiais constantes das atribuições da Secretaria 

ou por necessidade da implantação de outros serviços que visem atender à 

coletividade. 
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VII - coordenação e manutenção dos serviços de limpeza de ruas, praças, 

parques e logradouros públicos; 

VIII - fiscalização das obras particulares; 

IX - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Fiscalização 

  Art. 41 - Ao Sub-Coordenador de Fiscalização compete: 

 I – Auxiliar  a fiscalização nas obras particulares, obedecendo a legislação do 

Município; 

 II – Notificar e autuar os infratores das normas do código de postura 

estabelecido pelo Município de Parelhas; 

 III – Receber plantas de construções, analisar e emitir pareceres, 

encaminhando ao coordenador de Infra-Estrutura para as providencias 

necessárias; 

IV - orientar e fiscalizar a execução de projetos de construção, reforma e 

regularizações de residências unifamiliares, multifamiliares verticais e horizontais, 

edifícios comerciais, industriais e institucionais; 

V - vistoriar obras concluídas; 

VI - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Serviços Urbanos 

  Art. 42 - Ao Sub-Coordenador de Serviços Urbanos compete: 

 I – Auxiliar a Secretaria de forma ordenada o planejamento sobre as 

construções do serviço público; 

 II – Acompanhar e fiscalizar as obras públicas executadas; 
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III – conservação e manutenção de calçamentos nas vias urbanas e rurais; 

 IV – Desempenhar outras atividades correlatas, que forem determinadas 

pelo Prefeito Municipal; 

 

Da Sub-Coordenadoria de Limpeza Pública 

 Art. 43 - Ao Sub-Coordenador de Limpeza Pública compete: 

 I – Coordenar a limpeza pública urbana e rural, visando atender as áreas 

mais carentes de serviços; 

 II – Supervisionar e acompanhar os serviços de coleta de lixo; 

 III – Zelar pela conservação dos materiais e veículos utilizados na limpeza 

púbica; 

 IV – Executar os serviços especiais que venham a surgir no âmbito da 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no tocante a limpeza de vias públicas. 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Estradas e Rodagens 

 Art. 44 - Ao Sub-Coordenador de Estradas e Rodagens compete: 

 I – Inspecionar, periodicamente, as estradas e rodagens municipais, 

verificando as necessidades de conservação e melhoramentos; 

 II – Fiscalizar a execução dos serviços rodoviários e melhoramentos; 

 III – Executar diretamente ou por empreitada, as estradas e caminhos 

municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação; 

 IV – elaborar um cronograma de trabalho para motoniveladora (patrol) para 

manutenção das estradas vicinais; 
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 V – Desempenhar outras atividades correlatas, que forem determinadas pela 

Secretaria. 

 

Da Secretaria Municipal da Educação 

Art. 45 – À Secretaria Municipal da Educação: 

I – planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a política 

municipal de ensino, em consonância com as diretrizes e bases da Educação 

Nacional e segundo as diretrizes pertinentes as Executivo Municipal; 

II – 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; 

III – Apoiar e orientar a iniciativa privada na área de educação; 

IV – Rever e aperfeiçoar, permanentemente, o sistema de ensino; 

V – Assistir a classe estudantil de menor poder aquisitivo, principalmente 

das camadas mais carentes; 

VI – Manter programas de alimentação escolar; 

VII – Manter a Biblioteca Pública Municipal; 

VIII – Executar o que determina o Plano de Cargos e Salário do Magistério. 

 

Da Coordenadoria de Ensino Fundamental 

 Art. 46 - À Coordenadoria de Ensino compete: 

  I – Formular a política educacional do Município, no âmbito de sua 

competência; 
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 II – Entrosar-se com entidades públicas, com o objetivo de manter a sua 

cooperação nas atividades de assistência ao educando; 

 III – Coordenar e Supervisionar a distribuição de material didático e 

uniforme aos alunos da rede municipal de ensino; 

 IV – Manter o cadastro das informações necessárias á visão das atividades 

de assistência ao educando; 

 V – Promover e estimular as iniciativas que favoreçam o movimento 

educacional e recreativo; 

 VI – Desempenhar outras atividades correlatas, que lhe forem determinadas 

pelo superior imediato. 

Diretores de Escolas 

 Art. 47 - Aos Diretores de Escola compete: 

 I – Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; 

  II – Subsidiar o planejamento educacional: 

  III – Elaborar o Relatório anual da escola ou coordenar sua elaboração; 

  IV – Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos  

regulamentos e normas emanadas da administração pública; 

  V – Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

  VI – Promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos humanos, físicos e 

materiais da escola; 

  VII – Garantir a disciplina de funcionamento da organização; 

  VIII – Promover a integração escola-família-comunidade; 

  IX – Organizar e coordenar atividades de natureza assistencial; 

  X – Criar condições e estimular experiência para o aprimoramento do 

processo educativo. 
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Da Coordenadoria de Ensino Infantil 

  Art. 48 - À Coordenadoria de Ensino Infantil compete: 

  I – Elaborar o plano de trabalho das unidades de creches do Município; 

 II – Supervisionar os trabalhos dos professores, com base nos planos de 

trabalhos por ele executados; 

 III – Manter o cadastro das informações necessárias à visão das atividades 

de assistência às crianças atendidas nas unidades de creches; 

 IV – Desempenhar outras atividades determinadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Diretores de Creche 

  Art. 49 - Aos Diretores de Creche compete: 

  I - Administrar internamente as unidades de creches situada na zona urbana 

e rural do Município; 

 II – Acompanhar o desempenho de professores lotados nas respectivas 

unidades, expedindo relatório próprio; 

 III – Promover atividades que visem o melhoramento do atendimento à 

clientela das unidades de creches; 

 IV – Desempenhar outras atividades correlatas, determinadas pelo 

Secretario de Educação. 

 

Da Coordenadoria de Administração e Apoio Pedagógico 

  Art. 50 - À Coordenadoria de Administração e Apoio Pedagógico compete: 

 I – Elaborar o calendário escolar, providenciando o seu fornecimento às 

unidades escolares; 
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 II – Realizar atividades de orientação pedagógica aos professores; 

 III – Organizar e manter atualizado o fichário de professores e demais 

servidores da Secretária de Educação, contendo os dados básicos que interessam às 

atividades os órgãos. 

 IV – Implantar e executar a avaliação de desempenho dos profissionais do 

Magistério; 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Direção do Centro Municipal de Ensino Rural 

Art. 51 - À Direção do Centro Municipal de Ensino Rural compete: 

 I – Coordenar as atividades didático-pedagógicas das escolas de Ensino 

Fundamental (1º. Ao 5º. Ano localizadas no meio rural); 

 II – Gerir administrativamente as escolas do campo, assegurando as 

condições básicas ao seu funcionamento; 

 III – Orientar e monitorar o desenvolvimento de estratégias metodológicas 

voltadas para as turmas multiseriadas presentes nas escolas do campo; 

 IV - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Suprimentos Alimentares 

 Art. 52 - À Sub-Coordenadoria de Suprimentos Alimentares compete: 

 I – Supervisionar a merenda escolar do Município; 

 II – Supervisionar o cardápio oferecido aos alunos da rede Municipal de 

Ensino; 

 III – Supervisionar a qualidade dos alimentos entregues as unidades da rede 

municipal de ensino. 
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 IV – Desenvolver outras atribuições delegadas pelo Secretário de Educação. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Administração e Serviços 

  Art. 53 - A Sub-Coordenadoria de Administração e Serviços compete: 

 I - Manter cadastro atualizado das informações necessárias à visão das 

atividades de assistência educacional; 

 II – Fornecer à Secretária de Administração e Recursos Humanos, relação 

mensal de freqüência dos servidores, para fins de confecção da folha de 

pagamento, contagem de tempo de serviço e demais vantagens; 

 III – Verificar as necessidades das escolas e quaisquer deficiências ou 

irregularidades em suas instalações ou funcionamento, providenciando junto aos 

órgãos de obras, os reparos que se fizerem necessários aos prédios escolares, 

mantendo-os em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

 

Da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania 

Art. 54 – À Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania 

compete: 

I – Desenvolver as atividades relacionadas com a assistência social e o bem 

comum da população, principalmente a mais carente; 

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, assistência social, desenvolvimento e educação 

comunitária; 
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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. 

 

Da Coordenadoria  de Assistência Social 

Art. 55 – À Coordenadoria 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; 

V - Elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;  

VI - Coordenar as estratégias de implementação de planos, programas e 

projetos de proteção social; 

VII - Coordenar as atividades relativas a direitos humanos e cidadania; 

VIII - Coordenar as atividades de política de segurança alimentar e 

proteção social básica; 

IX - Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa 

portadora de necessidades especiais e à pessoa que apresenta dependência 

química, visando à reintegração e readaptação na sociedade; 
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X - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta.  

 

Da Coordenadoria de Programas Sociais 

Art. 56 – À Coordenadoria de Programas Sociais 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 da cidadania e/ou pelo Prefeito Municipal. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Assistência à infância e juventude 

  Art. 57 -  Ao Sub-Coordenador da Infância e Juventude compete: 

 I – Desenvolver atividades para as crianças e a juventude do Município de 

Parelhas; 

 II – Trabalhar em parceria com os programas sociais nos quais possuem 

como usuários crianças e adolescentes; 

 III – Trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar  e Conselho de Direitos 

do Município de Parelhas; 

 IV – Desenvolver atividades que integre as crianças e adolescentes, em 

especial aquelas que estão em estado de vulnerabilidade social; 
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 V – Efetivar um acompanhamento familiar das crianças e adolescentes, 

integrados nos programas sociais existentes no Município; 

VI – elaborar a formulação e a disseminação das políticas e diretrizes 

governamentais para o fomento e desenvolvimento de programas, projetos e 

atividades de integração das ações voltadas para a juventude, incentivo e apoio às 

iniciativas da sociedade destinadas ao fortalecimento da auto-organização dos 

jovens e o desenvolvimento de estudos, além de debates e pesquisas sobre as 

condições de vida da juventude no Município, para implementar ações de 

atendimento social, cultural e profissional; 

VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria da mulher e do idoso 

 Art. 58 - A Sub-Coordenadoria da mulher e do idoso compete: 

 I – Efetivar políticas públicas voltadas para a mulher e o idoso do nosso 

Município; 

 II – Incentivar e assessorar a criação de clube de mães nos bairros; 

 III – Assessorar e incentivar os grupos de idosos existentes; 

 IV – Catalogar todas as associações existentes no nosso Município que 

possuem como finalidade direta a mulher e o idoso; 

 V – Encaminhar as mulheres e os idosos em vulnerabilidade social, para os 

programas assistenciais existentes no Município; 

 VI – Realizar um acompanhamento familiar com mulheres e idosos que 

possuem problemas de ordem social em seu lar; 

 VII – Efetivar ciclos de palestras sobre o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da 

Penha; 
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 VIII – Desenvolver e acompanhar programas para as mulheres grávidas que 

se encontram em vulnerabilidade social; 

 IX - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria do PETI 

 Art. 59 - Ao Sub-Coordenador do PETI compete: 

 I – Coordenar as atividades do programa de erradicação do trabalho infantil 

e cumprir com todas as normas editadas pelo Governo Federal; 

  II – Enviar relatório mensal das atividades exercidas para a Secretaria de 

Ação Social e da Cidadania; 

 III – Fazer vistoria de todos os gêneros alimentícios e demais materiais a 

serem usados pelas crianças, obedecer à legislação referente ao Estatuto da Criança 

e Adolescente;  

  IV – Elaborar o cardápio de lanches e refeições em conjunto com 

profissionais especializados; 

 V – Participar de reuniões periódicas com funcionários, Conselheiros 

Tutelares e Assistentes Sociais; 

 VI – Trabalhar em conformidade com as normas estabelecidas pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania ficando à disposição do 

referido projeto aos sábados, domingos e feriados quando assim for necessário; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria do Bolsa-Família 

 Art. 60 - Ao Sub-Coordenador do Bolsa Família Compete: 
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 I - Coordenar as atividades do programa e cumprir com todas as normas 

editadas pelo Governo Federal; 

 II - Enviar relatório mensal das atividades exercidas para a Secretaria de 

Assistência Social e da Cidadania; 

 III – Operacionalização do acompanhamento das famílias beneficiárias, de 

acordo com a agenda de compromissos; 

 IV - Responsabilidade de enviar os dados periodicamente ao nível 

estadual/federal. 

 V - Responsável pelo funcionamento e operacionalização do cadastro único; 

 VI - Trabalhar em conformidade com as normas estabelecidas pela 

Secretaria de Assistência Social e da Cidadania; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria do Programa AABB Comunidade 

 Art. 61 - Ao Sub-Coordenador do Programa AABB Comunidade Compete: 

 I - assessorar na organização do Projeto AABB Comunidade, secretariando-o 

e assistindo-o em suas atividades; 

 II - assessorar na realização de projetos, preenchimento de formulários, 

pesquisa de dados;  

III - redigir correspondências e auxiliar na condução das mais diversas 

atividades do projeto desenvolvido;  

IV - coordenar, planejar e propor ações que visem melhorar o 

funcionamento dos trabalhos do setor; realizar tarefas de intermediação entre o  

Programa e a Secretaria de Assistência Social e da Cidadania 
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V - controlar freqüência do pessoal lotado no Programa e assessorar na 

realização de todo e qualquer serviço administrativo referente ao Programa AABB 

Comunidade; 

VI - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Secretaria Municipal da Saúde 

Art. 62 – À Secretaria Municipal da Saúde compete: 

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 higiene 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. 

 

Da Coordenadoria de Saúde 

Art. 63 – À Coordenadoria  de Saúde compete: 
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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. 

 

Da Coordenadoria Administrativa Financeira 

 Art. 64 - À Coordenadoria Administrativa 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 
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Humanos os dados para elaboração de folha de pagamento e demais casos 

relacionados aos servidores; 

IV – Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

   

Da Coordenadoria Hospitalar 

  Art.65 - À Coordenadoria 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 do Município; 

 VIII - apresentar mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde o relatório 

das atividades do Hospital; 
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 IX - executar as demais atribuições inerentes ao cargo e as que forem 

determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Da Coordenadoria de Saneamento. 

 Art. 66 - Ao Coordenador de Saneamento compete: 

  I – elaborar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, 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. 

 

Da Coordenadoria de Vigilância Sanitária. 

  Art. 67 - Ao Coordenador de Vigilância Sanitária 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; 
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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 higiene nos ambientes públicos de 

abastecimento, tais como matadouro, centros de abastecimento e nas creches e 

escolar públicas municipais, estaduais e privadas, 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; 

VIII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria Hospitalar 

 Art. 68 - Ao Sub-Coordenador Hospitalar compete: 

  I - assessorar o Coordenador Hospitalar, mantendo-o informado de todas as 

atividades desenvolvidas, solicitando a expedição de instruções e ordens de 

serviços; 
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 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. 

 

Da Sub-Coordenação de Epidemiologia e Controle de Doenças 

  Art. 69 - Ao Sub-Coordenação 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. 

II - Realização de notificação e investigação epidemiológica de casos e surtos 

de doenças transmissíveis;  
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III - Análise e acompanhamento do comportamento epidemiológico das 

doenças e agravos de interesse neste âmbito;  

IV - Elaboração e difusão de boletins epidemiológicos e participação em 

estratégias de comunicação social;  

  

Da Sub- Coordenadoria do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – 

SISVAN 

 Art. 70 - A Sub- 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; 

 VIII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 
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Da  Sub-Coordenadoria de Medicamentos 

  Art. 71 – À Sub-Coordenadoria de Medicamentos compete: 

 I – administrar a farmácia pública municipal, tornando-a eficaz para atender 

as necessidades e prestação de serviço público; 

 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, antes do término do mês, 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 Coordenador de Saúde e/ou pelo Secretário Municipal da 

Saúde. 

Da Sub-Coordenadoria de Serviço Social 

 Art. 72 - À Sub-Coordenadoria de Serviço Social compete: 

 I – orientar aos usuários para utilizarem adequadamente os recursos 

institucionais e da comunidade, face às situações médico-sociais constatadas; 
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 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; 

 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. 

 

Da  Sub-Coordenadoria de Controle e Estatística 

Art. 73 – 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 

Coordenadoria Administrativo-Financeira e/ou pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Marcação de Consultas e Exames 

 Art.74 - Ao Sub-Coordenador de Marcação de Consultas e Exames compete: 

 I – Efetivar a marcação de consultas e exames do Município de Parelhas; 

 II – Catalogar todas as pessoas atendidas pelo Município de Parelhas; 

 III – Efetivar o transporte para as pessoas que tiveram as consultas e exames 

marcados pela Secretaria de Saúde do Município de Parelhas; 

  IV – desempenhar outras atribuições que sejam determinadas pelo titular da 

Pasta. 

 

Da Secretaria Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente  

e dos Recursos Naturais 

 

 Art. 75 – À Secretaria Municipal da Agricultura. do Meio Ambiente 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  e IDEMA para as providências cabíveis; 
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 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; 

 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. 
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Coordenadoria de Agropecuária 

  Art. 76 – À Coordenadoria de Agropecuária : 

 I – acompanhar os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal da 

Agricultura, do Meio Ambiente 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 – desempenhar outras atividades que lhe forem determinadas pelo titular 

da pasta. 

 

Da Coordenadoria de Recursos Hídricos 

 Art.77 - À Coordenadoria de Recursos Hídricos compete: 

   I - Dar suporte financeiro às ações e programas da Política de Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado; 

         II - Promover o desenvolvimento dos recursos hídricos e conseqüente 

melhoria da qualidade de vida da população, em equilíbrio com o meio ambiente; 

        III - Assegurar os meios necessários à execução das atividades dos órgãos do 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos; 

  IV – Desempenhar outras atividades que lhe forem determinadas pelo 

titular da pasta. 
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Da Coordenadoria do Meio Ambiente 

 Art. 78 – À Coordenadoria  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 da Agricultura , do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais. 

 

Coordenadoria de Incentivo a Agricultura Familiar 

  Art.79 - A Coordenadoria de Incentivo a Agricultura Familiar compete: 

  I - Elaborar proposta de política pública de desenvolvimento da agricultura 

familiar e do desenvolvimento agrário, sob a perspectiva do desenvolvimento rural 

sustentável, a ser encaminhada aos órgãos da administração estadual e federal; 

  II - Articular-se com as unidades administrativas dos agentes financeiros, 

com vistas a solucionar dificuldade encontrada no nível municipal para a 

concessão de financiamento fundiário de infra-estrutura e produtivo aos 
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agricultores familiares, relatando ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável os fatos relevantes e os não-solucionados; 

  III - Articular-se com outros conselhos e órgãos que realizam ações que 

tenham como objetivo a consolidação da cidadania no meio rural 

  IV - Promover a divulgação e articular o apoio político-institucional aos 

Programas vinculados ao Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

  V - Promover estudos de avaliação dos programas que integram o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e propor redirecionamentos; 

  VI – Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas.  

 

Da Sub-Coordenadoria de Comercialização e Abastecimento 

 Art.80 - Ao Sub-Coordenador de Comercialização e Abastecimento compete: 

 I – Organizar a feira livre e o mercado público do Município de Parelhas; 

 II – Efetivar a fiscalização da feira livre do Município de Parelhas; 

 III – Implementar e desenvolver atividades da Secretaria junto aos pequenos 

produtores rurais, com o objetivo de proporcionar melhores condições de venda 

dos produtos e transporte; 

 IV – Implementar ações em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos para melhorar o atendimento da feira livre e ao mercado público; 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Sub-Coordenadoria de Abatedouro Público 

 Art.81 - Ao Sub-Coordenador de Abatedouro Público compete: 

 I – Fiscalizar o uso do abatedouro público Municipal; 

 II – Efetivar a manutenção do abatedouro público; 
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 III – Dispor sobre o horário de funcionamento do abatedouro público; 

 IV – Implementar ações em conjunto com a Secretaria Obras e Serviços 

Urbanos para melhorar a estrutura e o funcionamento do abatedouro público; 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte 

 Art.82 - Ao Secretário do Turismo, da cultura e do Esporte compete: 

  I - Definir e implementar as políticas municipais de turismo, cultura, 

esportes e lazer, em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de 

governo, na legislação municipal, estadual e federal. 

   II - Definir e implementar as políticas de cultura, de esportes e lazer para 

democratizar o acesso aos bens culturais, esportivos e lazer do Município; 

  III - Estabelecer políticas de preservação e valorização do Patrimônio 

Cultural; 

  IV - Coordenar a realização de projetos, eventos, atividades e expressões de 

cunho artístico, cultural e esportivo; 

  V - Propor e gerenciar convênios com instituições públicas ou privadas de 

acordo com os objetivos que definem as políticas de cultura, esporte e lazer; 

   VI - Definir e implementar as políticas de turismo no Município; 

 VII – Articular em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e  

Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, as obras de 

urbanização e embelezamento a serem implantadas no Município de Parelhas; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Esporte e Lazer 
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 Art. 83 - Ao Coordenador de Esporte e Lazer compete: 

I - manter as tradições municipais no setor esportivo, fazer do esporte objeto 

de inclusão social, além de oferecer condições e incentivar a prática esportiva como 

meio de aprimoramento da formação integral do cidadão, que tem como foco 

principal apresentar ao jovem a atividade esportiva como importante meio de 

inclusão e participação social e comunitário e até mesmo como perspectiva de 

atuação profissional; 

II - Garantir nos bairros e na zona rural índice de oferta de locais adequados 

para o esporte; 

III - Incentivar a participação da iniciativa privada e outras esferas do 

governo no patrocínio da prática de esporte, na construção dos espaços físicos e na 

aquisição de material e equipamentos de esporte; 

IV - Promover e incentivar competições esportivas, cursos e seminários 

sobre práticas de esporte e lazer; 

V - Elaborar e participar de calendários de eventos esportivos locais, 

regionais e estaduais; 

 VI – Coordenar e executar os jogos escolares do Município, proporcionando 

condições para participação de entidades públicas e particulares, municipais ou 

estaduais; 

 VII - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Cultura 

 Art.84 - Ao Coordenador de Cultura compete: 
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 I – Formular e promover seminários, oficinas, encontros, conferências, 

palestras tendo como eixo principal a cultura do Município; 

 II – Coordenar a realização de eventos culturais, no âmbito do Município; 

 III – Executar um calendário de eventos culturais no Município de Parelhas; 

  IV - Formular e sugerir ações políticas visando a manifestação e a 

preservação de patrimônio cultural, juntamente com os movimentos e entidades de 

representação da População Afro-descendente, respeitadas suas características e 

autonomia; 

 V - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

 

Da Coordenadoria de Turismo 

 Art.85 - Ao Coordenador de Turismo compete: 

 I - Participar das atividades e dos eventos turísticos do Município de 

Parelhas; 

 II – Incentivar projetos de turismo no Município; 

 III – Participar e prestar assistência a todas as solenidades organizadas em 

prol do turismo do Município; 

IV - Assessorar o Secretário na definição de políticas públicas para o 

desenvolvimento da atividade de turismo e de eventos no município; 

V - Supervisionar os projetos de roteiros e eventos turísticos para o 

Município; 

VI - Promover o atendimento turístico especializado, voltado à orientação 

de visitantes no Município. 

 VI – Desempenhar as demais atribuições pertinentes à função e que forem 

determinadas pelo Secretário ou Prefeito. 
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Da Sub-Coordenadoria de Eventos 

 Art.86 - Ao Sub-Coordenador de Eventos compete: 

  I – Organizar os eventos do Município; 

 II – Efetivar um calendário de eventos do Município de Parelhas 

 III – Desempenhar as demais atribuições pertinentes à função e que forem 

determinadas pelo Secretário ou Prefeito. 

 

Título II 

Das Atribuições Básicas dos Secretários Municipais 

 Art. 87 – São atribuições básicas dos Secretários Municipais, as previstas na 

Lei Orgânica do Município e as a seguir enumeradas: 

 

 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; 
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 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 III 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

 Art. 88 – Serão remunerados por subsídio, nos termos da Lei, o Prefeito 

Municipal, o Vice-Prefeito Municipal e os Secretários Municipais, observados os 

valores fixados. 

 Art. 89 – Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os demais atos 

necessários à execução desta Lei Complementar.  

 Art. 90 – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2009, revogadas 

as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, Em 18 de dezembro de 2008. 

 

ANTONIO PETRONILO DANTAS FILHO 
Prefeito Municipal 


