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ESTAIX) DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNtc'tpAL DE sÂo pAtrl-o Do prorENGI

CNPJ: 0t 4903)2/000 r-05

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'. OO I. DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI
COMPLEMENTARN'. 1057/202I E DA LEI
N'. 1.05ó/2021 e da l-ei 1.05612021.

A MESA DIRETORA DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI,
no uso de staq atribuições,
Faz sabe que â Câmara aprovou e o Prefeito Municipal sanciona â presente [.ei
Complementar

ArL l' Ficam criados e passam a integrâr a estrúura administraliva da Câmara de
Vereadores de São Paulo do Potengi/RN os cargos de píovimento em comissão de "Chefe
de Gabinete da Presidência" e "Assessor de Gabinete Parlamentar", alteÍando
dispositivos da Lei Complementar no. I -05712021, passando a vigor:[ com a seguinte
Íedação:

"Arí. 3'(...)
L(...)
a(...)
b) CheJia de Gabircte &t Presidêncio-
(...)
ruL.)
a)(..)
b)Assessoria de gobinete parlomeaar.

§1". Altera o anexo I da tei Complementar n" l.057l202l,psartdo a ügorar da seguinte
forma:

CARGO QUANTITATIVO SIMBOLO REMTJNERAÇÃÓ
(R$)

Assessor Juridico t egislaúvo 0l CCI 5.000,00
Contador l.egislativos 0l CCI 5.000,00
Secretiírio de Finanças 0t CC2 3.500,00
Secretário Legislativo OI CC2 3.500,00
Coordenado de Controle Intemo 0l CC3 3.000,00
Diretor da Mesa Diretora 0l CC4 2.000,00
Chefe de Gatlinete da
Presidência

0t CC4 2.000,00

Assistente Operacional de
Serviços Legislativo

04 CC5 r.302,00
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Assessor
Parlamentar

de Gúinete il CC5 1.302,00

ESTAIX) DO RIO GRÂNDE DO NORTE
cÂ*rARA MUNICIPAL Df, sÂo mulo Do ptorENct

§2'Acrescenta as seguíntes intbrmaçôes coÍrespondentes à descri@o dos cargos de
provimento em comissão ao Anexo II a que se refere o capuf do art. l. desfa Lei:

DAS ATRIB|.ilÇÕf,s
(..)
8- C}IEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
8. l. Compete ao Chefe de Gabinete da presidência:
I - recepcionar o publico que visita o gabinete do presidente da câmara Municipal,
realizando a triagem de suas demandas e coletando dados a respeito de suas
reivindicações para as devidas providências, dando o desfecho adequado para o
atendimento, seja diretamente, de acordo com as oríentações dadas do presídente;
II - organizar os compromissos do presíderÍe, agendando horários de reuniões,
entrevishs, visitâs e solenidades, especificando todos os dados e informações pertinentes,
bem como realizando as necessírias anotaçôes em agendas facilitando o cumprimento de
todas as obrigaçôes assumidas;
III - manter contatos verbais, tereÍônicos ou por escrito com quem queÍ que seja para a
obtenção de informações úteis ao bom funcionamento do gabinete da presiàen"ia aemais
expedientes políticos ou legislativos;
IV -conferir textos relativos à atiüdade a ex@ientes e atos do presidente, especialmente
quanto à oíografi4 estetíca, formatação e clareza do texto:
v - exercer atívidades de representação social e de apoio polírico e administrativo ao
Presidente, tanto intermmente quanto externamente junto à comunidade;
VI - zelar pelo sigrlo das informações recebirtas no exercício de 5rras funçsg5.vll - construir, promoveÍ e pÍeservar uma boa imagem púbtica do presidente
assessorado, inclusive a realização de publicaçôes ou administraçâo de websites, páginas
em redes sociais ou poÍ oufios meios semelhantes, zelando sempre pela imigem
institucional da Câmara de Vereadores perante a comunidade exteÍna;
MII - desempenhar outras atividades correratas, conforme determinaçôes dadas pelo
Presidente.

8.2. RequisiÍo para o provimento no cargo em Comissão:
8.2.1. Nível Medi o/superior

9- ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR
9. l. Compete ao Assessor de Gúinete parlamentar:
I assessorar e executar serviços pertinentes iàs atribuições politicas, legais e regimentais
dos vereadores, inclusive ÍepÍesentando ínstitucionalmente a câmara Municipal de sao
Paulo Potengí em eve-Írtos sociais e políticos, reuníôes, entrevistas e solenidades oficiais
quando assim for deÍerminado pela presid&rcia ou Mesa Direora:

"ANI;XO III
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II facilitar o contato entre os vereadores e s€rvidores públicos da câmara de vereadores,
bem como a população, sobretudo mediante a realizzção de atendimento ao público, de
acordo com as instn"lções e determimções da Presidência ou da Mesa Diretora, seja em
gabinete ou mesmo fora das dependências desta Casa de teis;
III zslar rr'la obsewância das disposições legais e regutamentares intemas,
acompanhando e auxiliando o processamento dos expedientes a&ninistrativos e
Iegislativos dos Vereadores, especialmente para ass€gurar boas condiçôes de trabalho, a
celeridade e a normalidade rlas rotinas administrativas e políticas no âmbito da Câmara
de Vereadores de São Paulo do Potengi/RN,

IV- conferir textos Íelativos à atividade a expedientes e atos dos vereadores,
especialmente quanto à ortografia, estética, formatação e clareza do texto;
V - participar ou conduzir a raliza$o de audiências públicas, reuniões e prestar outros
serviços de apoio, dentro de sua área de atrnSo e de acordo com as diretrizes dadas pela
Presidência ou pela Mesâ Diretora, tanto intÊrna qrürnto externamente j unto à
comunidade, sempre que assim lhe for designado;
Vl - guardar sigilo das ínformações recebidas no exercício de suas funções;
VII - desempenhar outras atividades correlatas, conforme determinações dadas pelo
Parlamentar

Art. 29 Cada Parlamentar mm assento na Câmara Municipal de São Paulo do Potengi,rRN
poderá indicar a nomação de 0l (um) agente pa-râ o cargo de provimento em comissão
de "Assessor de Gabinete ParlamentaÍ", de liwe nomeação e exoneração.

§ I " O ato de indicaçâo a que s€ Íefere o presente artigo, funrlado em critérios de confiança,
vincula a nomeaçâo pelo Presidente, a ser realizâdâ na foÍma do Regimento lntemo da
Câmara de Vereadores, desde que inexistentes impedimentos legais ou üolação à Súmula
Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal e tam&m sejam observados os demais
requisitos aplicáveis à investidura dos câryos em provimento em comissão.

§2" Excepcionalmente, mediante ato administrativo devidamentejustificado, o Presidente
da Câmara de Vereadores poderá exoner:r o servidor público indicado por Vereador para
o provimento do cargo em comissâo de "Assessor de Gabinete Parlamentar",
independentemente dâ vontade de quem o indicou, sempre que presentes fundados
índícios de que o agente descumpre com seus deveres e responsabilidades funcionais, não
cumpre com ajomada de trabalho legalmente estabelecida, não exerce com o devido zelo
e dedicação as atribuições que lhe foram conferidas, deixa de observar normas legais e

regulamentadoras, atenta contra a urbanidade, se entretem no honírio de tÍabalho com
atividades estranhas ao serviço, empÍega materiais e bens da Câmara em serviço ou
proveito particular oq de qualquer forma, macula a imagem institucional da Câmara de
Vereadores perante a comunidade externa.

§3o Os ocupantes dos cargos de provimenÍo em comissão de que úata a pÍesente Lei, em
razão de suas atribuições extemas, sâo díspensados da obrigatoriedade de registro e
controle da jornada de trabalho.
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Art- 3sAltera o 
^ÍÍ-3" 

daI-eí 1.056/2021, passando a vigoraÍ com a seguinte Íedação:

"Art. 3o A atuolização dos valores do otsílio-alimenlação cotwtonte no arrcxo I dar-se-

á anualmente, atruwés de Portarid, obsemoda a disponibilidade orÇ*menÍária e

finonceira. "

Art. 3s Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicação-

Cúnha dos

PRESIDENTE

Ãl,* t-4-
Telma Maria Ferreira de Farias

VICE-PRESIDENTE

J*rÇ" fu**.-., rc Aa-s-o-
V João Paulo Evangelista de Medeiros

1'. SECRETÁRIO

{cf?c-*»'r lzvtl lunÊ A 5.LVA
Jefferson Luiz kuício da Silva

2'. SECRETÁRIO
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Mensagem ao Projeto de lei ComplementaÍ n". 001 , de 24 de janeiro de 2023

Senhoras Vereadora e Vereadores,

Encaminhamos a apreciação do plenrário o pÍesente Projeto de tei que dispõe sobre a

alteração da tei ComplemenlaÍ N.,. 1O57n021 e da LEI N". 1.05ó/2021 e da Lei

1.056n0T, acrescendo caÍgos na estruhlra organizacional do Poder l.egislativo do

Munícípio de São Paulo do Potengi.

A presente proposição visa implementar na estrutura organizacional do Poder Legislativo

de São Paulo do Potengi cargos que irão dií o suporte necessiírio na atuação do exercício

do mandato do parlamentar, com a organização da agenda do vereador, serviÍ de elo pâra

o atendimenúo e anotação das demandas entÍe os vereadores e servidores públicos da

Câmara de Vereadores, bem como com a população, sobretudo mediante a realízação de

atendimeflto ao publico, acompanhaÍ e auxiliar o pÍocessâmeíto dos expedientes

administrativos e legislatívos dos Vereadores, especialmeíte para assegurar boas

condições de úab alho, a celenda& e a noÍmalídade das rotinas administratívas da Câmara

dentre outro§.

Ainda, ressalte-se a necessidade da cria$o do cargo de chefe de gabinete da presidência,

cujo objetivo é organinar todas as ações ineÍ€úe as açôes do Presidente, ficando

responúvel pela parte administrativa do gúinete, agenda e demais atos dentre as

atribuições instituidas pela pÍesente IÉi.
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Na verdade o objetivo da presente pÍoposição é da uma melhor condição nas ações do

parlamento potengiense, com objetivo de melhorar as relações entres os munícipes e os

detentores de mandato nestâ casa, os quais são os legitimos represenlantes do nosso povo.

Por fim, confiando no bom senso de Vossas Excelências ao que orâ pÍopomos, esperamos

a aprovação do Projeto de Lei, ora encaminhado para apreciação e votação do legislativo.

*l
Cunha dos Sobrinho

PRESIDENTE ÂuanaC

\all,aÁ^.o"
Telma Maria Ferreira de Farias

l')

VICE-PRESIDENTE

AJA/r)cAl sÉ rl,- (l;rr,=t po'.S

João Paulo Evangelista de Medeiros
I'. SECRETÁRIO

^lC>((ettb- Lvt? 1r41.lp çb, St uiA
Jefferson Luiz lúcio da Silva

2". SECRETÁRIO
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