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Lei Complementar Nº 046/2013, de 21 de janeiro de 2013. 

 

Altera a Lei Complementar de nº.033/2008, que  

dispõe sobre a organização do Poder Executivo do 

Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do 

Norte, alterando nomenclatura, extinguindo e 

criando 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: 

 

Art. 1º - Altera a nomenclatura, de modo que, onde se lê Secretaria Municipal de 

Finanças e da Tributação, descrita na alínea b, inciso IV, art. 7°, passando a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea b – Secretaria Municipal das Finanças, do Planejamento e da Tributação”. 

Art. 2º - Altera a nomenclatura, de modo que, onde se lê Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, descrita na alínea h, inciso IV, art. 

7°, passando a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea h – Secretaria Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca”. 
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Art. 3º - Altera a nomenclatura, de modo que, onde se lê Secretaria Municipal de 

Administração e dos Recursos Humanos, descrita na alínea a, inciso IV, art. 7°, passando a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea a – Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas”. 

 Art. 4º - Fica extinto a alínea “c”, inciso IV, do art. 7° da Lei Complementar 

033/2008. 

Art. 5° - Altera a nomenclatura, de modo que, onde se lê Coordenadoria de 

Recursos Humanos, descrita na alínea a, inciso IV, art. 7°, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea a.  

– Coordenadoria de Gestão de Pessoas”. 

Art. 6° - Altera a nomenclatura, de modo que, onde se lê Coordenadoria de 

Recursos Hídricos, descrita na alínea h, inciso IV, art. 7°, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea h.  

– Coordenadoria de Recursos Hídricos e da Pesca”. 

Art. 7º – Fica transferido a Coordenadoria de Saneamento, para a estrutura 

administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com as suas 

respectivas atribuições. 

 Art. 8º – Cria a Coordenadoria de Assuntos Institucionais, no Gabinete do Prefeito, 

no inciso I do art. 7°. 
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“Art. 7º. 

Inciso I.  

Coordenador de Assuntos Institucionais 

Art. 9º – Cria o art. 10-A, que dispõe sobre as atribuições do Coordenador de 

Assuntos Institucionais. 

“Art. 10-A – Ao Coordenador de Assuntos Institucionais, compete: 

I - Coordenar e elaborar o Cerimonial do Governo Municipal em todos os atos oficiais 

e em eventos organizados e, ou, apoiados pelo Poder Executivo Municipal; 

II - Em conjunto com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil conduzir o 

relacionamento institucional do Governo Municipal com os Poderes Legislativo e 

Judiciário, com os Governos Municipais, Estaduais e Federal, Instituições Públicas ou 

Privadas, Associações, Sindicatos, Igrejas, Entidades Filantrópicas, etc. 

III - Em conjunto com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil articular todas as 

Ações do Governo junto as Secretarias Municipais, verificando em loco, os Projetos 

desenvolvidos e os resultados realizados no Município; 

IV - Em conjunto com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil fazer a interlocução 

do Governo Municipal com os Distritos, Povoados, Comunidades Rurais e os Bairros 

do Município; 

V - Em conjunto com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil incumbir-se do preparo 

e despacho do expediente junto ao titular da pasta, a pauta de audiências, bem como da 

administração de documentos, da comunicação administrativa e da publicação e 

divulgação dos atos oficiais das Relações Institucionais junto aos órgãos; 

VI - Em conjunto com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil apoiar e desenvolver a 

realização de eventos governamentais com representações e autoridades locais, 

estaduais e nacionais; 

VII - Articular-se com a Secretaria Municipal do Gabinete Civil e com a Secretaria 

Municipal de Administração e Gestão de Pessoas na elaboração de mensagens do 

Poder Executivo ao Poder Legislativo e na proposição de vetos; 

VIII - Apoiar os órgãos e entidades da administração pública municipal  em seu 

relacionamento com  a Câmara Municipal de Vereadores, em especial quando da 

apreciação dos Projetos de Lei e de suas alterações; 
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IX - Examinar os assuntos atinentes às relações de membros do Poder Legislativo com 

o Governo (requerimentos, indicações e projetos de lei), a fim de submetê-los à 

superior decisão do Secretário Municipal do Gabinete Civil; 

X - Providenciar o atendimento às consultas e aos requerimentos formulados aos 

órgãos institucionais junto ao Secretário Municipal do Gabinete Civil; 

XI - Realizar outras atividades determinadas pelo titular da pasta. 

Art. 10 – Cria os cargos de Sub-Coordenadoria de Projetos e Sub-Coordenadoria de 

Convênios, na Assessoria de Projetos e Convênios, no inciso II do art. 7°. 

“Art. 7º. 

Inciso II.  

Sub-Coordenadoria de Projetos 

Sub-Coordenadoria de Convênios 

Art. 11 – Cria o art. 14-A e 14-B, que dispõe sobre as atribuições do Sub-

Coordenador de Projetos e Sub-Coordenador de Convênios, respectivamente. 

“Art. 14-A – Ao Sub-Coordenador de Projetos, compete: 

I – Organizar, catalogar e acompanhar os projetos existentes no Município de 

Parelhas; 

II – Elaborar mensalmente, cronograma de atividades desenvolvidas e a executar 

dos projetos existentes no Município de Parelhas; 

III – Subsidiar o Assessor Especial de Projetos e Convênios no que for necessário 

para o bom andamento da pasta, sempre que for solicitado. 

“Art. 14-B – Ao Sub-Coordenador de Convênios, compete: 

I – Organizar, catalogar e acompanhar os convênios existentes no Município de 

Parelhas; 

II – Elaborar mensalmente, cronograma de atividades desenvolvidas e a executar 

dos convênios existentes no Município de Parelhas; 

III – Subsidiar o Assessor Especial de Projetos e Convênios no que for necessário 

para o bom andamento da pasta, sempre que for solicitado. 
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Art. 12 – Cria a Sub-Coordenadoria de Contratos e Sub-Coordenadoria de Arquivo 

e Protocolo, na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, alínea a, inciso 

IV do art. 7°. 

“Art. 7º. 

Alínea a 

Inciso IV 

Sub-Coordenadoria de Contratos 

Sub-Coordenadoria de Arquivo e Protocolo.  

Art. 13 – Cria o art. 23-A e 23-B, que dispõe sobre as atribuições do Sub-

Coordenador de Contratos e Sub-Coordenador de Arquivo e Protocolo. 

“Art. 23-A – Ao Sub-Coordenador de Contratos, compete: 

I – Organizar e fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos existentes no 

Município de Parelhas; 

II - Subsidiar o Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas no que 

for necessário para o bom andamento da pasta, sempre que for solicitado. 

 “Art. 23-B – Ao Sub-Coordenador de Arquivo e Protocolo, compete: 

I – Receber todas as correspondências endereçadas ao Município e encaminhá-las 

ao setor competente com o respectivo protocolo, sendo obrigatoriamente em registro 

próprio; 

II – Organizar o arquivo público municipal; 

III – Organizar o início dos procedimentos administrativos, com numeração de 

páginas e encaminhamentos para os setores competentes; 

IV - Subsidiar o Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas no que 

for necessário para o bom andamento da pasta, sempre que for solicitado. 

Art. 14 – Cria o cargo de Sub-Coordenadoria de Tributação, na Secretaria 

Municipal das Finanças, do Planejamento e da Tributação, alínea b, inciso IV do art. 7°. 

“Art. 7º. 
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Alínea b 

Inciso IV 

Sub-Coordenadoria de Tributação 

Art. 15 – Cria o art. 31-A, que dispõe sobre as atribuições do Sub-Coordenador de 

Tributação. 

“Art. 31-A – Ao Sub-Coordenador de Tributação, compete: 

I – Conferir, quando preenchidas pelo contribuinte, as guias de recolhimento e de 

outras rendas; 

II – Preparar e controlar a arrecadação das taxas de licença e de outras rendas; 

III – 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; 

IV - Desempenhar outras atividades determinadas pelo titular da Pasta. 

Art. 16 - Altera a nomenclatura onde se lê Coordenadoria de Ensino Fundamental, 

descrita na alínea e, inciso IV, art. 7°, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea e.  

– Coordenadoria de Ensino Básico”. 

 Art. 17 - Extingue a Coordenadoria de Ensino Infantil, descrita na alínea e, inciso 

IV do Art. 7°, bem como o art. 48 da presente Lei. 

 Art. 18 – Cria o cargo de Sub-coordenadoria de ensino básico, alínea e, inciso IV 

do art. 7°. 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea e. 

– Sub-coordenadoria de Ensino Básico”. 
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 Art. 19 – Cria o art. 53-A, que dispõe sobre as atribuições da Sub-coordenadoria de 

Ensino Básico. 

“Art. 53-A - À Sub-Coordenadoria de Ensino Básico 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”. 

 Art. 20 - Extingue a Coordenadoria Hospitalar e Sub-Coordenadoria Hospitalar, 

descrita na alínea g, inciso IV do Art. 7°, bem como o art. 65 e 68 da Lei supracitada. 

 Art. 21 – Cria o cargo de Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas, Vice-

Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas, Coordenadoria do Centro de 

Especialidades Odontológicas-CEO, Sub-coordenadoria de Suprimentos Hospitalar, alínea 

g, inciso IV do art. 7°. 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea g.  

Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas 

Vice-Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas 

Coordenadoria do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO 

Sub-coordenadoria de Suprimentos Hospitalar 

Art. 22 – Cria os artigos 64-A, 64-B, 64-C, 74-A, que dispõe sobre as atribuições 

do Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas, Vice-Diretor do Hospital Dr. José 

Augusto Dantas, Coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO e Sub-

coordenadoria de Suprimentos Hospitalar, respectivamente. 
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“Art. 64-A  - Ao Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas 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; 

 IX - executar as demais atribuições inerentes ao cargo e as que forem determinadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

“Art. 64-B - Ao Vice-Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas compete 

 I - assessorar o Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas, 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. 

 “Art. 64-C – Ao Coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, compete: 

I - Organizar todas as funções administrativas, inerente ao bom funcionamento do 

CEO; 

II – Requisitar ao setor competente todas as compras necessárias para o seu 

funcionamento; 

III – Participar e orientar os profissionais de saúde lotados no CEO; 

IV – Manter a comunicação permanente com o titular da pasta para solucionar 

possíveis anormalidades e urgências identificadas no CEO; 

V – Apresentar mensalmente relatórios das atividades desempenhadas no CEO; 

VI – Executar as demais atribuições inerentes ao Cargo, bem como as determinadas 

pelo titular da pasta. 

“Art. 74-A – Ao Sub-coordenador de Suprimentos Hospitalar compete: 
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I – Organizar e executar os pedidos de compras no que se refere a material de 

consumo; 

II – Manter atualizado o controle de estoque do material de consumo adquirido, 

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

desperdício; 

III – Efetivar relatório mensal do material de consumo utilizado e em estoque, e 

encaminhar para o Diretor Geral do Hospital Dr. José Augusto Dantas; 

IV - Executar as demais atribuições inerentes ao Cargo, bem como as determinadas 

pelo chefe imediato. 

 Art. 23 - Altera o art. 77, incluindo o inciso V que assim dispõe: 

“Art. 77  

V – Organizar, catalogar, expedir normativos sobre atos alusivos a contenção, 

aumento e preservação dos alevinos existentes nos reservatórios municipais, sejam 

públicos ou privados. 

Art. 24 – Cria o cargo de Sub-Coordenadoria de Serviços, na Secretaria Municipal 

da Agricultura, do Meio Ambiente e da Pesca , alínea h, inciso IV do art. 7°. 

“Art. 7º. 

Inciso IV.  

Alínea h.  

Sub-Coordenador de Serviços. 

Art. 25 – Cria o art. 81-A, que dispõe sobre as atribuições da Sub-Coordenadoria de 

Serviços. 

“Art. 81-A - À Sub-Coordenadoria de Serviços: 

I - Catalogar as terras rurais existentes no município de Parelhas; 

II - Catalogar todas as cisternas existentes no Município de Parelhas; 

III – Catalogar todos os reservatórios existentes na Zona Rural do Município de 

Parelhas;  
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IV – Elaborar relatório acerca das áreas de desertificação existentes na zona rural do 

Município de Parelhas; 

V - Executar as demais atribuições inerentes ao Cargo, bem como as determinadas 

pelo titular da pasta. 

Art. 26 – A codificação dos cargos comissionados do executivo passa a ter vigência 

conforme tabela descrita no Anexo I da presente lei. 

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas 

as disposições em contrário. 

 

Palácio Severino Oliveira da Silva, Parelhas/RN, 21 de janeiro de 2013. 

 

JOSÉ ROGÉRIO DANTAS 

Prefeito Municipal de Parelhas em Exercício. 
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ANEXO I da Lei Complementar Nº 046/2013, de 21 de janeiro de 2013. 

 

CODIFICAÇÃO NOMENCLATURA VALOR (R$) 

CCE-1 

Secretários Municipais, Assessor de 

Projetos Especiais, Assessor de 

Articulação Política e Controladoria 

Geral  

3.500,00 

CCE-2 
Diretor Geral do Hospital Dr. José 

Augusto Dantas 
1.500,00 

CCE-3 
Coordenadores e Vice- Diretor Geral 

do Hospital Dr. José Augusto Dantas 
            1.100,00 

CCE-4 Sub-Coordenadores 800,00 

 

Observação: O valor descrito no código CCE-1, conforme Lei Nº 2274/2012, de 14 de 

dezembro de 2012 e o Decreto Nº 001/2013, de 03 de janeiro de 2013, permanecem 

congelados conforme estabelecidos na legislação anteriormente citada. 

 

 


