ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.463
,DE t2 DE JANEIRODE 2015.
Modificadispositivos
da Lei n" 1.13512007,
a
qual "dispõesobrea estruturaorganizacional
da CâmaraMunicipal de São Gonçalodo
Amarantee dá outrasprovidências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE faz
saberquea CãmaraMunicipalaprovoue elesanciona
a seguintelei:
Art.lo - O inciso III do artigo 3oda Lei no 1.13512007
fica acrescidode 01 (um)
cargode ProcuradorAdjunto e passaa vigorar com a seguinteredação:
Art. 3'. São Orgãos de Apoio e Assessoramentoà Presidência:
III - Procuradoria Jurídico;
a) Procurador Geral
b) Procurador Geral Adjunto
Art.2" - Acrescenta-seo artigo l0-A à Lei no 1.13512007,com a seguinte
redação:
"Art. I0-A. O Procurador-GeralAdjunto é o substitutoimedíato
do Procurador-Geral nas suas faltas e impedímentos,
competíndo-lhe,ainda:
I - auxiliar o Procurador-Geral na solução e no
encaminhamento
dos assuntospolítico-instítucionais;
gerir a polítíca de pessoal da Procuradoria Jurídíca
II
medíante normas e diretrízes de valorízacão. controle e
quaI ifi cação func íonal,'
III - coordenar e orientar funcionalmente as atividades dos
Estagíários;
VI - alocar recursos humanos para os diferentes setores das
atívidadesda Procuradoría Jurídica da Câmara Municípal,'
WI - programar a artículação da Procuradoria Jurídíca da
Câmara com órgãos e entidadesdireta ou indíretamentecom ela
relacíonados:
WII - exarar despacho conclusivo sobre os pareceres e
ínformações que tramítem pela Procuradoría Jurídíca da
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câmara Munícípal, quando determinado pelo procuradorGeral;
$ 1% o cargo de Procurador-Geral Adjunto é nomeação em
comissãopelo Presidenteda CasaLegislativa.
s 2" - os cargos de Procurador Geral e procurador Geral
Adjunto serão exercidospor portador de título de Bacharel em
Direíto devídamente ínscrito na ordem dos Advogados do
Brasil. "

Art.3o - Altera-seo anexo II da Lei no 1.135/2007,
euo trata da.,relaçãode
cargosde provimento em comissãoque formam a estrutura organizacionalda Câmara
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,respectivasdenominações,escolaridade
exigida e respectivaremuneração",que passaa vigorar da seguinte forma e com
a
remuneraçãoa seguir fixada:

NOMENCLATURA

SIMBOLOGIA

DIRETORGERAL
CCI
PROCURADORGERAL
ccn
PROCURADOR GERAL CCIIA
ADJIINTO

QUANTIDADE

ESCOLARIDADE
EXIGIDA

REMUNERAÇÃO

0l
0l
01

Nível Superior

Nível Superior

R$6.600.00
R$6.500.00
R$6.000,00

Nível Superior

Art. 4o- EstaLei passaa vigorarapartirde suapublicação.
Art. 5o- Sãorevogadas
disposições
em contrário.
São Gonçalo do Amarante/tr{N,12 de janeirode 2015.
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