
ESTADO DO RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO

DO NORTE

DO AMARANTE

LEI 1.463 ,DE t2 DE JANEIRO DE 2015.

Modifica dispositivos da Lei n" 1.13512007, a
qual "dispõe sobre a estrutura organizacional
da Câmara Municipal de São Gonçalo do
Amarante e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE faz

saber que a Cãmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art.lo - O inciso III do artigo 3o da Lei no 1.13512007 fica acrescido de 01 (um)

cargo de Procurador Adjunto e passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3'. São Orgãos de Apoio e Assessoramento à Presidência:
III - Procuradoria Jurídico;
a) Procurador Geral
b) Procurador Geral Adjunto

Art.2" - Acrescenta-se o artigo l0-A à Lei no 1.13512007, com a seguinte
redação:

"Art. I0-A. O Procurador-Geral Adjunto é o substituto imedíato
do Procurador-Geral nas suas faltas e impedímentos,
competíndo-lhe, ainda :
I - auxiliar o Procurador-Geral na solução e no
encaminhamento dos assuntos político-instítucionais ;
II - gerir a polítíca de pessoal da Procuradoria Jurídíca
medíante normas e diretrízes de valorízacão. controle e
q ua I ifi c a ç ã o func í o n a l,'
III - coordenar e orientar funcionalmente as atividades dos
Estagíários;
VI - alocar recursos humanos para os diferentes setores das
atívidades da Procuradoría Jurídica da Câmara Municípal,'
WI - programar a artículação da Procuradoria Jurídíca da
Câmara com órgãos e entidades direta ou indíretamente com ela
relacíonados:
WII - exarar despacho conclusivo sobre os

ínformações que tramítem pela Procuradoría
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

câmara Munícípal, quando determinado pelo procurador-
Geral;

$ 1% o cargo de Procurador-Geral Adjunto é nomeação em
comissão pelo Presidente da Casa Legislativa.

s 2" - os cargos de Procurador Geral e procurador Geral
Adjunto serão exercidos por portador de título de Bacharel em
Direíto devídamente ínscrito na ordem dos Advogados do
Brasil. "

Art.3o - Altera-se o anexo II da Lei no 1.135/2007, euo trata da.,relação de
cargos de provimento em comissão que formam a estrutura organizacional da Câmara
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, respectivas denominações, escolaridade
exigida e respectiva remuneração", que passa a vigorar da seguinte forma e com a
remuneração a seguir fixada:

Art. 4o - Esta Lei passa a vigorar apartir de sua publicação.

Art. 5o - São revogadas disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/tr{N,

194'. da Independência e 1

12 de janeiro de 2015.

da República.

JAIME CA SANTOS

NOMENCLATURA SIMBOLOGIA QUANTIDADE ESCOLARIDADE
EXIGIDA

REMUNERAÇÃO

DIRETOR GERAL CCI 0 l Nível Superior R$ 6.600.00
PROCURADOR GERAL ccn 0 l Nível Superior R$ 6.500.00
PROCURADOR GERAL
ADJIINTO

CCIIA 0 1 Nível Superior R$ 6.000,00
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEnrrur'ucÍpro or sÃo coNçALo oo Àúnnnrure

LEt í.463, DE í5 DEJANEIRO DE 20í5.

ModiÍica dispositivos da Lei no 1.115t2001, a qual dispÕe
sobre a estrutura organlzacional da Camara Uuniàipal OeóãoGonçalo doAmarante edá outras providèncias,.

o pREFEtro MUNrcrpet oe sÃo eoNçALo DoAMARANïE faz saberque a Câmara Municipalaprovou e ele s*.lona u.ãgú:nlri; 
- " "

Art.10 - 0 inciso ilt do artigo 3, da Lei n;ì.ìãò7àOOl nr. acrescido de 0Í(um) cargo de Procuradorl|djuntoe pajsu, uigoar.o, à rãõuini"rraçao,
^rÍ. J-. ò?o orgãos dgl4polo oAssossofa nento à prosidência:
lll - p rocurado ria Ju rl dica
a)procundor Geral
b) p roc u ra d o r G a ra I Ad i u nt o
Art.20-Aoescenta-sjo artigo ,10-Aà Lei n" 1.135/2007, com a seguinteredação:

P m c u r a d o r- G a ral n a s su a s f a lta s e i m pe d i nu rx r, íí^ p rii ri o liï," à, a aI . auxìliar o procurador-Geral na sotuiao e no iÁàminhamento dosassunÍos políirco-rh sti t ú ci o n a I s :
u,-^,*^- ",1 ,9r,il,apolÍÍr'ca dapesso alda procuradoia Juridica medianle nornas eorctnzesdeualorizeção,controleoquatìlicaçãofuncionat. --

ll 1... co.orQe n a r e orie nt a ì lun cionaln ente í sìiividade s dos esugi ários ;
_ Vl - alocar recursos hunanos pan os diferentas serores das âÍiyidades daProwndoria Jurldica da Câmara Muntcipàl;

..Vll 
. progranar a arliculação da prccundoria JurÍdia da Câmara conotgáos e entidades direta ou indìretamente com eta ratacionaãos;

Vlll . exarar despacho conclusìvo sobrE as jiãceres e intormaçõos quatranlten peta prccurcdotia Jurtdica da arrir- Uirlafii,-q'ia-nãi aeurninaao petoProcundor-Geral:
5 10- O cargo do procurador-Geral Adjunto ê noneação en comissão petoPre sidente d a Ca sa Legi slativa.
$ 20 - 0s cargos de procurador Genl e procuradot GeHt Adjunto seÉoexercidos pot poìrador de trturo do Bacha,et en oir"ito dàviàãnàita insütto na odemdos Advogados do Bra sil."
Art. 30-Altera_se o anexo llda Lei no í. I 35/2007, que trata da _rêlâção de

9:rgos de provimento em comissão que Íormam a estrutura orgànizJonal da CâmaraMunicipal de são Gonçaro doAmaranteinrrr, respecuvãs aeno",n'inãii"s, .rcorarioao.exigìda e respecüva. remuneraçã0", que passa a vrgorar oa ;ôtúiü Íorma e com aremuneração a seguk fi xada:

Art 40-€sla Leipassa âvigorâraparthdesua publicação.
ltn. c-- ü40 Íevogadas disposiçóes em conhárío.

SãoGonçalo doAmaranto/RN, 15 deJaneho ds 201S.
rv+'. oa hdependência e lzlo. da Reoública.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANÏOS
preíeito Municioal

LEI í.464, DE 09 DE JANEIRO DE 201 5.

pl.9p-õ.e.solre a denominação da Unidade Básica de Saúde(UBS) da,Comunidadlde'Serinha, neste Municipio de SããGonçalo do Amarante/lìN.

o PREFE|TO MUNtCtpAL DE SÃO GONçALO D0 /\ÍT4ARANTE/RN, nouso de sua atribrlição legalprevlsta no art lS, if f , O. Iriõffiiú do uunicipio,
r^!. FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovõu e eìe sancioná a seguintelet:

Art. 1". A Unidade Básica de Saúde.(!BS) da Comunidade ds Seninha,neste.Município de São Gonçato oo nmarantelÈru,iasi;À';:" denominada deSeverino José de Lima.
frJ. !1. flevoggm-se as disposições em contrário.
Art 3!. Esta lei entará em üigor na data Oeiúã puif icaçã0.

São .Gongalo do Amarante/RN, 09 de janeiro de 2015.
í940. da lndependènaae 1210. dá Repúblíca.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefoito Municipal

JALMIR SIMÔÊS DACOSÏA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA NO 511, DE 09 DE JANEIRO DE 20í 5

Toma nula portaria no 6g/2015 que nomeia Assistente Técnlo Operacioal l,

0 pREFEtTo MUNtCtpAL DE SÃO coNçALO DoAMARANTE/RN, nouso de suas atribuiçóes legais,
R E S O L V E :
At. 1" Tornâr nula a poÍtaria no 6g/20í5 que nomeia LUCIANO SILVADONAS.IMENï' como Assistente récnico opiúüãniiii àã'õ.r"t'i. Municipar daAdminislração e dos Recursos Humanos, em'exercÍclono eãOúrìutiuir.
Art. 20 Esta portafia entra em úgor na data de sua fubfcaçao.

PREFETTURA MUNlctpAL DE -SÃO GONçALO DO AMAMNTSRN, GAB|NEïE
DO PREFEITO, EM 09 DÊ JANEIRO OE ZOIS.

JAIME CALADO PEREIRADOS SANÏOS
PREFEITO MUNICIPAL

'Republicada por Inconeção

PoRTARIANo534, DE í3DE JANEIRODE2015,

Nomeia Coordenador Gerâl dê Transporte.

o pRÊFEtTo MUNtctpAL DE SÃO eoNçRt_o DoAMAMNTE/RN, nouso de.suas atribuições legais, estabelecidas na Leibrgânica Aó Uunicipio, C'emobserváncia da Let Comptementar,n:.05gfg09j qúe Oiioe sãUiã a reestrururaçãoorganizacionat do poder Execurivo do Municúió á;Èã; ôírçatãããÃrar,ante,
R E S O L V E :
Ârt.  1'  Nomear o Senhor IVANALDO FAGNER MACIEL DONASC|M.ENTO, para exerc'r o cargo.de-coordenaoãr oàüiìe Íransporte daSecretaria Municipat deAdministraçãoïOos nãõrirsos fi;;;.' 

*

Art. 20. Esta portarìa enha 91._vigor nãìrtã'aa sua publlcaçã0,retroagindoosseus efeitosa 02 dejaneiro de 20i5.
Art. 3. - Revogam-se ai disposições em contrário.

pREFEtruRA MUNlctpAL DE sÃo GoNçALo Do AMARANTE/RN, GAB|NETE
DO PREFEITO. EM í3 Di: JANEIRO DC ZOIS]

JAIME CALAOO PEREIRADOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


