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LEI N° 2507/2017, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Institui a Galeria de Fotografias dos Ex-
Prefeitos e Vice-Prefeitos do Município de 
Parelhas/RN na sede do Palácio Severino da 
Silva Oliveira e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPÁL DE PARELHAS. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1.º - Fica instituída a Galeria de Fotografias dos Ex-Prefeitos e Vice-Prefeitos 

do Município de Parelhas/RN na sede do Palácio Severino da Silva Oliveira. 
 
§ 1º - A Galeria será formada por fotografias dos cidadãos(ãs), que exerceram os 

cargos de Prefeito ou Intendente Municipal, incluindo seus substitutos, desde que a 
substituição tenha sido de forma oficial, obedecendo a ordem cronológica do exercício do 
cargo. 

Art. 2.º - A Galeria deverá ser padronizada com tamanho e emoldurada em quadro, 
contendo o nome completo do Ex-Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, contendo o ano de 
início e término do mandato. 

 
§1º - Quanto a foto do(a) Vice-Prefeito(a), deverá conter além do estabelecido no 

caput, o número de vezes que assumiu o Município oficialmente durante o período do 
mandato. 

 
Art. 3º - A Galeria deverá ser instalada na sede do Palácio Severino da Silva 

Oliveira, sendo obrigatória sua exposição pública, identificando a galeria dos prefeitos (as) 
e dos vice-prefeitos (as). 

 
Art. 4º - Caberá a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, 

preservar e dar continuidade à Galeria devendo providenciar a fotografia oficial do prefeito 
e vice-prefeito recém-empossado no início de cada mandato, obedecendo aos requisitos 
contidos no artigo 2º desta Lei.  

 
Art. 5º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria. 
 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas, 27 de dezembro de 2017. 

 
ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 


