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LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2016,                    DE 19 DE FEVEREIRO 2016. 

 

DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS QUE 

COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no 

uso de suas atribuições legais e, ainda, atendendo à iniciativa preliminar da Mesa Diretora 

do Poder Legislativo Municipal,  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1º O quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Parelhas compõe-se 

de: 

I – 01 (um) cargo de Procurador Jurídico Legislativo (P-J), anteriormente denominado 

Assessor Jurídico, cujas atribuições são as seguintes: 

a) Prestar assessoria jurídica nas áreas do direito afetas aos trabalhos do Poder 

Legislativo, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, 

sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança jurídica 

aos atos e decisões tomados pela Presidência da Câmara Municipal. 

b) Administrar o contencioso do Poder Legislativo, em todas as instâncias, 

acompanhando os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, 

impetrando mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para 

garantir os direitos e interesses da Câmara Municipal de Parelhas. 

c) Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Poder Legislativo a e avaliar os 

riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as 

negociações e contratos firmados com terceiros. 

d) Orientar todas as áreas do Poder Legislativo em questões relacionadas com a área 

jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro 

dos limites da legalidade. 

e) Acompanhar a participação nos processos licitatórios, tomando todas as providências 

necessárias para resguardar os interesses do Poder Legislativo municipal, inclusive 

fazendo impugnações quando necessário. 

f) Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as 

atividades do Poder Legislativo dentro da legislação e evitar prejuízos. 

g) Assessorar nas negociações para compra e venda de imóveis. 

h) Intermediar os trabalhos desenvolvidos por escritórios de advocacia especializados 

que eventualmente sejam contratados pela Câmara para a defesa de causa, 

acompanhando processos e dando todo suporte à atuação daqueles em cada caso. 

i) Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes. 
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j) Preparar defesas administrativas de cunho fiscal, junto aos órgãos envolvidos. 

k) Realizar tarefas correlatas àquelas acima descritas. 

II – 01 (um) cargo de Contador (C-T), a quem compete: 

a) Executar funções contábeis complexas. 

b) Efetuar empenhos, registros contábeis, balancetes, balanços; 

c) Acompanhar a execução do orçamento, das dotações orçamentárias; 

d) Emitir pareceres técnicos sobre projetos que tramitam nas comissões Técnicas 

legislativas; 

e) Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; 

f) Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; 

g) Escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica 

ou sistemática; 

h) Fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; 

i) Fazer revisão de balanço; 

j) Efetuar perícias contábeis; 

k) Participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores da 

Câmara Municipal; 

l) Assinar balanços e balancetes; 

m) Preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial da Câmara; 

n) Orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da 

Câmara; 

o) Realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de 

contabilidade da Câmara Municipal; 

p) Planejar modelos e fórmulas para o uso dos serviços de contabilidade; 

q) Elaborar os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentárias e outros exigidos 

pelos órgãos federais e estaduais; 

r) Zelar pela aplicação das normas Contábeis, especialmente: Lei 4.320/64, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), determinações do TCE/RN; 

s) Elaborar projeções e análises sobre a capacidade de pagamento e endividamento da 

Câmara Municipal; 

t) Prestar assessoria em procedimentos relativos a prestações de contas; 

u) Controlar retenções, receitas e despesas; 

v) Registrar a movimentação de recursos financeiros da administração de Pessoal e 

material; 

w) Executar tarefas afins. 

III – 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), cujas atribuições são as seguintes: 
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a) Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas da Câmara, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas 

previamente definidas. 

b) Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para 

mantê-los em condições de uso. 

c) Executar atividades de copa. 

d) Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos. 

e) Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos 

laboratoriais). 

f) Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, em como receber, 

separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais. 

g) Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. 

h) Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 

atuação. 

i) Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata. 

j) Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurança do trabalho. 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 

l) Executar o descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho. 

m) Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

Art. 2º Compõem também a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Parelhas os 

seguintes cargos de provimento em comissão: 

 

I – 05 (cinco) cargos de Assessor Parlamentar (A-P), cujas atribuições passam a vigorar nos 

seguintes termos: 

a) Oferecer subsídios ao Presidente e aos demais Vereadores em relação às proposições 

apresentadas e acompanhar a sua tramitação; 

b) Assessorar os Vereadores em fóruns técnicos; 

c) Levantar informações acerca de temas de interesse da população local, dando 

conhecimento destes aos Vereadores; 

d) Redigir documentos oficiais e despachar o envio das correspondências; 

e) Atender ao público; 

f) Assessorar individualmente a todos os Vereadores, bem como as comissões 

temáticas; 

g) Compilar informações e elaborar relatórios, dentre outras que lhe forem atribuídas; 

h) Exercer atribuições correlatas; 
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II – 01 (um) cargo de Diretor Administrativo (D-A), a quem compete: 

a) Elaborar o planejamento estratégico de metas de cada departamento da Câmara 

Municipal de Parelhas; 

b) Organizar, planejar e orientar o uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e 

humanos da Câmara Municipal de Parelhas, buscando soluções para os mais diversos 

problemas de cunho administrativo; 

c) Criar métodos, planejar atividades, e organizar o funcionamento dos vários setores 

da Câmara Municipal, calculando despesas e garantindo a perfeita circulação de 

informações e orientações; 

d) Realizar tarefas correlatas. 

III – 01 (um) cargo de Diretor Financeiro (D-F), com as seguintes competências: 

a) Gerenciar o departamento contábil e financeiro, desenvolvendo normas internas, 

processos e procedimentos de finanças; 

b) Supervisionar toda parte das funções de suporte administrativo e financeiro; 

c) Realizar o gerenciamento completo da área administrativa e financeira da Câmara, 

contemplando as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e conta a 

receber, cobrança, gestão do patrimônio da Câmara, compras administrativas, 

gerenciamento das atividades de recursos humanos, gerenciamento das atividades de 

tecnologia da informação,  

d) Exercer as atividades de tesouraria e coordenar as atividades da controladoria 

interna, planejar, analisar e acompanhar as execuções orçamentárias, de custo e 

estudos econômico-financeiros, gerir as áreas contábil, financeira e fiscal; 

e) Realizar tarefas correlatas 

IV – 01 (um) cargo de Diretor de Pessoal (D-P), cujas atribuições passam a ser as seguintes: 

a) Reger as relações do Poder Legislativo municipal com seus servidores; 

b) Planejar, organizar, coordenar, comandar, controlar e orientar os órgãos que 

compõem a Câmara Municipal; 

c) Controlar as atividades inerentes à gestão de pessoas da Câmara; 

d) Zelar pelo cumprimento das diretrizes e programas da política de pessoal; 

e) Realizar tarefas correlatas. 

V – 01 (um) cargo de Diretor Legislativo (D-L), com as seguintes atribuições: 

a) Dirigir o trabalho dos assessores parlamentares, proporcionando o correto 

desenvolvimento dos trabalhos do departamento de suporte legislativo; 

b) Coordenar o fluxo da tramitação regimental do processo legislativo e os prazos 

regimentais; 

c) Elaborar, sob a orientação da Mesa Diretora ou do Presidente, a pauta da ordem do 

dia, os expedientes e a agenda mensal de atividades plenárias; 
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d) Supervisionar as atividades de elaboração das atas das sessões plenárias, solenes, 

itinerantes e comissões, bem como das correspondências oficiais da Câmara 

Municipal; 

e) Determinar as atividades de reprodução e publicação dos documentos sob sua 

responsabilidade; 

f) Fazer observar as normas de guarda e consulta de documentos sob sua 

responsabilidade; 

g) Realizar, sob o aspecto técnico-legislativo, a preparação das reuniões ordinárias, 

extraordinárias, itinerantes, de instalação da Legislatura e de eleição da Mesa 

Diretora e Comissões; 

h) Supervisionar a elaboração de requerimentos, indicações e moções e das atas das 

reuniões plenárias, das audiências públicas e das comissões; 

i) Promover medidas visando à publicidade, atualização, catalogação e consolidação da 

legislação municipal; 

j) Coordenar as atividades de redação final dos projetos de lei, resoluções, decretos e 

demais proposições; 

k) Receber, controlar e numerar todas as proposições, inclusive as encaminhadas pelo 

Poder Executivo Municipal; 

l) Coordenar o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal e aos demais órgãos 

municipais, dos projetos de lei e demais proposições aprovadas, verificando prazos, 

protocolo e demais procedimentos; 

m) Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa própria ou 

que lhe forem atribuídas por superior. 

VI – 01 (um) cargo de Controlador Interno (C-I), com as seguintes atribuições: 

a) Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 

cumprimento das metas previstas nas Leis Orçamentárias, no mínimo uma vez por 

ano; 

b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 

economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

c) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional 

d) Examinar a escrituração contábil e documentação a ela correspondente; 

e) Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 

licitações e contratos sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade; 

f) Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e 

“despesas de exercícios anteriores”; 

g) Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios 

e examinando as despesas correspondentes, na forma da alínea “e”; 
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h) Supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo para o retorno da despesa total 

com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, 

caso haja necessidade; 

i) Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar 

processados ou não; 

j) Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de 

acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 464/2012; 

k) Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e 

nominal; 

l) Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos 

de admissão de pessoal, a qualquer título, executadas as nomeações para cargo de 

provimento em comissão e designações para função gratificada; 

m) Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro do Tribunal de Contas; 

n) Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle 

interno, inclusive quando a edição de leis, regulamentos e orientações normativas. 

§ 1º Os Cargos em Comissão referidos nos incisos deste artigo são de livre nomeação e 

exoneração, por ato da Presidência da Câmara de Vereadores, respeitados os requisitos 

legais exigidos para o ingresso no serviço público. 

§ 2º A nomeação e exoneração de pessoal para os cargos em comissão se dará por ato da 

Presidência, precedida de prévia emissão de parecer jurídico que discorra acerca da 

adequação de tal ato aos requisitos estabelecidos pela Súmula Vinculante nº 13, do Supremo 

Tribunal Federal. 

§ 3º Os cinco cargos de Assessor Parlamentar existentes na Câmara Municipal, em razão de 

seu reduzido número, servirão a todos os vereadores de forma indistinta, desempenhando 

suas atribuições visando tão somente à perfeita fruição dos trabalhos desenvolvidos pela 

casa.  

Art. 4º Fica estabelecida a 30 (trinta) horas semanais a carga horária atribuída ao cargo de 

Contador. 

Art. 5º Para o corrente ano, os vencimentos básicos dos cargos que compõem a estrutura 

administrativa da Câmara Municipal de Parelhas, quedam reajustados nos termos no anexo I 

da presente lei, e seus efeitos financeiros se darão a partir de fevereiro de 2016. 

Art. 6º Revoga-se a Resolução nº 001/2013, os incisos I a XV, do art. 4º, da Resolução nº 

002/2013, o Decreto-Legislativo nº 005/2013, bem como as demais disposições em 

contrário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito 



 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 
 GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
E-mail: prefeituradeparelhas@bol.com.br - site: www.prefeituraparelhas..com.br TELEFAX (0xx84) 3471.2540 – 3471.2532 
 

 

ANEXO I 

Altera os vencimentos básicos dos cargos que compõem a estrutura administrativa da 

Câmara Municipal de Parelhas 

Cargo Símbolo Carga Horária Vencimento Básico 

Procurador Jurídico 

Legislativo 

P-J 30h R$ 2.600,00 

Contador 

 

C-T 30h R$ 1.995,84 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

ASG 40h R$ 880,00 

Controlador Interno C-I 30h R$ 1.800,00 

Assessor 

Parlamentar 

A-P 30h R$ 1.472,61 

Diretor 

Administrativo 

D-A 30h R$ 1.664,15 

Diretor Financeiro D-F 30h R$ 1.664,15 

Diretor de Pessoal D-P 30h R$ 1.664,15 

Diretor Legislativo D-L 30h R$ 1.664,15 

 

  

PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA, em 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito 

 


