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AMARANTE - RN
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LEI N" 1.425,D8 22 DE ABRrL DE 2014.
Modifica dispositivos da Lei n 1.36212012, qae..cria
unidades denominadas Gabinete de Vereador,
define sua estrutura de pessoal, cria cargos em
comisseo de apoio e assessoramento aos vereadores
e drfl outras provid6ncias,,.

o

PREFETTO MUNTCIPAL DE

sAo GONCALO Do AMARANTE/RN, no uso

de suas atribuigdes legais,
Fago saber que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.

1o Cria-se, no artigo 3o da

lei no

1.3622012 um cargo de Assessor de
Comunicagdo para cada gabinete de vereador, com remuneragdo de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), sendo suas atribuigSes constantes no rol abaixo que faril parte integrante
do
anexo I da lei n' 1.36212012

I - coordenar, acompanhar
Assess

e supervisionqr as atividades relacionadas d

oria de Imprens a ;

II - auxiliar

promover eventos de interesse do Munic{pio, preservando a
qualidade e conteildo das informaqdes a serem divulgadas;
e

III - formular, integrar e coordenar a politica

de comunicaqdo do Gabinete
do vereador e a publicidade institucional da Prefeitura Municipal;

IV - promover a representaEdo da cdmars Municipal junto aos 6rgdos

de

imprensa;

- coordenar as relaqdes do Gabinete do Vereador com os demais setores
e ve[culos de comunicagdo e assessorar quanto ao processo de
V

funcionamento dos veiculos de comunicagdo;
VI - Sempre verificar se o s{tio do Gabinete do Vereador na internet estd
atualizado com informaqdes gerais sobre seus projetos, ag6es e progrqmas;

vil -

promover

a

divulgaqdo dos assuntos de interesse legislativo,

econ6mico e social do Gabinete do Vereador;

WII - promover entrevistas, confer4ncias e
interesse do Gabinete do Vereador;

debates

sobre assuntos de
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IX - assessorqr o do Gabinete do Vereador nas respostas aos e-mails e
demais mensagens eletr6nicas recebidas;

X - manter contato com Lrgdos de imprensa;
estar a par dos temas das reuni1es convocadas pelo do Presidente da
Cdmara Municipal;

XI

-

XI -

do Gabinete

executar as atividades de comunicaEdo social

do

Vereador;

XIII -

a

cobertura jornallstica de atividades
Vereador, repercutindo as aqdes de maior relevdncia;

providenciar

e atos do

XIV - pesquisar mstLrias veiculadas pela m{dia, de interesse do Vereador;

- manter arquivo de documentos, matirias, reportagens e informes
publicados na imprensa local e nacional, e em outros meios de
XV

comunicaqdo social, e tudo o quefor noticiado sobre o Vereador;

XW - arquivar e registrar fotografias de

interesse

do Gabinete

do

Vereador;

XWI - manter o Vereador informado sobre publicaqdes de seus interesses;

XWil- elaborar pareceres, informes ticnicos e relat6rios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observagdes e sugerindo medidas para
implantaqdo, desenvolvimento e aperfeiqoamento de atividades em sua drea
de atuaQdo;

XX - coletar informaqdes, realizando entrevistas, pesquisas e diagn6sticos,
de opinido e emitir relat6rios, mantendo o Vereador informado, para
permitir a adequaqdo de suas

aqdes ds expectativas da comunidade;

XX - executar outras tarefas coruelatas determinadas pela hierarquia
superior. "

Art. 2o Esta Lei passa a vigorar a partir de sua publicagdo, surtindo seus efeitos
financeiros apartir de 1o de abril de 2014.

Art. 3" 56o revogadas as disposigdes em contr6rio.
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DE ABRrL DE 2014.

'

1.425, DE 22 DEABRIL DE 2014.

Modifica dispositivos da Lei no 1.1 35/2007, que "disp6e sobre

a estrutura organizacional da CAmara Municipal de S6o

Modifica dispositivos da Leino 1.3622012, que.cria unidades
denominadas Gabinete de Veieador, deline sua estrutura de

pessoal, cria cargos em comissio de apoio
assessoramento aos vereadores

e

Gonplo doAmaranle

e

o pneretro uuNtctpAl

d6 outras prbviddncias,.

o pREFEtro MUNtctpAL

DE

sAo ooruqelo DoAIT4AMNTE/RN,

no

uso de suas atribuig6es legais,

Fago saber que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

'Art 30, Omissis
I - Gabinete da Presid6ncia

Cria-se, no artigo 30 da lei no 1.3622012 um cargo deAssessorde
Comunicagao para cada gabinete de vereador, com remuneraFo dehg 2.S@,00 (dois
mile quinhentos reap), gen_09.ry-a!
1{[uigoes constantes no'rotaOaixoquefire parte
integrante do anexo I da lei no l.362201 2:
I - coordenar, acompaoh'ar e supervisionar as atividades relacionadas
Assessoria de lmprensa;
ll - auxiliar e promover'eventos de interesse do Municipio, preservando a
qualidade e conteudo das informag6es a serem divulgadas;
lll - formular, integrar e coordenar a politica de comunicag6o do Gabinete
do Vereadore a publicidade institucional da Prefeilura Municipal;
lV-promovera representagioda Cdmara Municipaljuntoaos 6rg6os de
10

b) 01 (um)Assessorde Comunicag6o
c) 01 (um)Assessorde lmprensa
d) 01 (um)AssessorEspecial

e)01 (um)Assessorl
f)01 (um)Assessorll
g)01 (um)Assessorill
.t) 01 (um)AgenteAdministrativo
i) 02 (dois)AuxiliaresAdministrativos.

.rmprensa;
setores

e

funcionamento dos veiculoe de comunicagao;
Vl - S'empre verificar se o sitio do Gabinete do Vereador na intemet estA
atualizado com informag6es gerais sobre seris projetos, ag6es e programas;

Vll - promover a

divulgagSo dos assuntos

de interesse legislativo,

econOmico e social do Gabinete do Vereador;

Vlll - promover entrevistas, confeGncias e debates sobre assuntos de

\,

interesse do Gabinetedo Vereador;
lX - assessorar o do Gabinete do Vereador nas respstas aos +mails e
'emais mensagens eletr6nicas recebidas;
X - manter contato com 6rg6os de imprensa;
Xl - estar a par dos temas das reuniOes convocadas pelo do Presidente
da Cdmara Municipal;

Xll

-

executar as atividades de comunicaqio social do Gabinete do

Vereador;

Xlll - providenciar a cobertura jomalistica de atividades e atos do
Vereador, repercutindo as a@es de maior rebvancia;
XIV- pesquisarmaterias veiculadas pela midia, de interessedo Vereador;

XV - manter arquivo de documentos, mat6rias, reportagens e inforrps
publicados na imprensa local e nacional, e em outros meios de comunica$o social, e
fudo o quefor noticiado sobre o Vereado;
XVI - arquivar e regisfar fotognafias de interesse do Gabinete do

'..

Vereador
XVll

-

manter

o

Vereador informado sobre publica@es de seus

Art? 0 S" do artQo

pesquisas,

desenvolvimento

e

XIX

"Art.40. omissis

S.2'. 0s Orgaos de Administra@o e Execug6o e os de Apio e
Assessoramento egtSo subordinados Diretoria Geral com excegio do Gabinete da
Presiddncia, da Procuradoria Juridica, da Assessoria Especial e da Gontroladoria
Geral da Cdman que se subordinam a Presidencia.'
Arl 3o Na Lei no 1.135/2007, onde se 16 Ger6ncia de Controle lntemo,
pasa-se a leriControladoria Geral" e onde se l€'Gerente de Controle lntemo' passa a
ler'Controlador Geral'.

i

. Art. 40 A Lei no 1.135/2007 passa a vigorar com o acrdscimo do artigo 6" A,

coma seguinte rcdagdo:

"Art.6o-A-AoAssessordecomunicagsocompete:

.

qualidade e conte0do das informaqdes a serem divulgadas;

lll - formular, integrar e coordenar a politica de comunicag6o da Cdmara
Municipale

a

diagn6stims, de opini6o e emiilr relat6rios, mantendo o Vereador intornndo, para
permitir a adequagSo de suas a@s as expectativas da comunldade;
XX - executar outras tarefas conelatas determinadas

pla

hierarquia

superior'
Art. ? Esta Lei passa a vigorar a partir de sua publicagio, surtindo seus
efeitosfi nanceirosa partirde 1' de abril de2014.
Art. 30 S5o revogadas as disposl@es em contr6rio.
S5o Gongalo doAmaiantdRN, 22 de abril de 2014

imprensa;
V - coordenar as rela@ da Cimara Municipal com os demais selores e
veiculos de cornunicagSo e assmsorar quanto ao prccesso de funcionamento dos
veiculos de porfr unicagSo;

'.Vl

e 126" da Rep0blica

-

Sempre verificar se o sitio da Cdnnra Municipal na intemet esta

atualizado com infornagoes gerais sobre a Cdmara Municipal, seus projetos, a@es e
programas e quando n6o, informar ao setorcompetente;

-. promover

a

divulgagEo dos assuntoo

de interesse legislativo,

econOmico e sricialdo Municipio;

Vlll - fromover entrevistas, conferOncias e debates sobre assuntos de
interesse da Cdnnm Municipal;

.

lX

- programar e prcmover a organizagEo de solenidade e festividades

p0blkxs;

.'X - assessorar

o Gabinete do Presidente da CAmara Municipal nas

respshs'aOs emails e demais mensagens elebOnicas recebidas;
Xl- mantercontatocom 6196os de imprensa;
Xll - preparar reuni6es convocadas pelo do Presidente da C6mara
Municipat;

1930 da lndepend6ncia

publicidade institucional da Prefeitura Municipal;
lV - promover a representagSo da Camara Municipal junto ao6 orgaos de

Vll

coletar informa@es, realizando entrevistas, pesquisas e

..

| - coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas d
Assessoria de lmprensa;
ll - auxiliar e promover eventos de interesse do Municlpio, preservando a

aperfeigoamento de atividades em sua area de atuageo;

-

4o da Lei no 1.135/2007, passa a vigorar com a

seguinte reda96o:

interesses;

XVlll- elaborar pareceres, informes tdcnicos e relatdrios, realizando
entrevistas, fazendo observa$es e sqerindo medidas para implantageo,

assim omposto:

a) 01 (um) Chefe de Gabinete

i

V - coordenar as rela$es do Gabinete do Vereador mm os demais
veiculos de comunicaggo e assessorar quanto ao processo de

no

Fagosaberquea CAnnra Municipal aprovou eeu sancionoa seguinte Lei:
Art.1o 0 inciso I do artigo 3o da Lei no 1.'l35/2007, fica acrescido de 01 (um)
cargodeAssessorde Comunicag6oe passa a vigorarcom a seguinte redag6o:

Lei:

Art.

sAo GoNQALo DoAII,IAMNTE/RN,

af ibui@s legais,

uso de suas

\-

DE

e d6 ouhas provid6ncia$,-

t

Xlll - executar as atividades de comunicagio social do Presidente

da

Gdmara Mqnicipal;

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
Prefeito Municipal

XIV

-

providenciar

a cobefura jomalistica de atividades e atos do

