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SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Finanças 
 
Extremoz/RN, 28 de Junho de 2011. 
Parecer. 
Relato 

O Direito deixou de ser apenas instrumento de garantia dos 
direitos do individuo e passou a ser visto como meio para 
consecução da justiça  social, do bem comum,do bem estar 
coletivo. 
 
Em  decorrência disso, a Administração Pública não pode, por 
simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer 
espécie, criar obrigações ou impor vedações aos 
administrados; para tanto, ela depende de lei. 
 
Pelo principio que hoje serve de fundamento para todo o 
direito público e que vincula a Administração em todas as suas 
decisões; o de que os  interesses públicos tem supremacia 
sobre os individuais. 
 
Sendo parecer ato pelo qual os órgãos consultivos da 
Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou 
jurídicos de sua competência, podendo ser facultativo, 
obrigatório e vinculante, 
 
A organização administrativa é baseada em dois pressupostos 
fundamentais;  a distribuição de competências e a hierarquia, 
O  direito positivo define as atribuições dos vários órgãos 
administrativos, cargos e funções e, para que haja harmonia e 
unidade de direção, ainda estabelece uma relação de 
coordenação e subordinação entre os vários órgãos que 
integram a Administração Pública, ou seja, estabelece a 
hierarquia. 
 
Decorrem para a Administração Pública diversos poderes: 
O de editar atos normativos  (decretos,portarias,resoluções, 
instruções), 
 
O ato administrativo  é valido quando foi expedido em absoluta 
conformidade com as exigências do sistema normativo, Vale 
dizer, quando se encontra adequado aos  requisitos 
estabelecidos pela ordem jurídica. Validade, por isto, é a 
adequação do ato ás exigências normativas. 
 
O  decreto n° 071/2010 que autoriza diárias para viagens, 
contempla Secretário, a lei 557/2009  estabelece  S1 CCI, 
onde e adjunto, com  diferença na simbologia e na 
remuneração. 
 
 
 
 
 

Trata-se de pedido de  nivelamento no valor  da diária 
atribuída  A Secretario, por Secretário Adjunto, 
 
Passo a Decisão 
Não vejo luz no túnel do pedido, para  vislumbrar a 
contemplação, a prova do decreto Municipal e  robusta ,sendo 
uma viagem que  A titular  também  se faz presente, não vejo 
como estender  o pagamento  a nível do pedido  postulado, 
inclua-se  na  nomenclatura de demais servidores. 
 
Por tudo que foi exposto, acolho  os pareceres dos 
Excelentíssimos  Senhores  Controlador  e Procurador Geral 
do Município . 
 
E  este o relatório, SMJ, Submetendo –  Ao Excelentíssimo  
Senhor Prefeito Constitucional do  Município. 
 

Antonio Lisboa Gameleira 
Secretario de Planejamento, Administração e Finanças. 

 

CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

Controladoria Geral 
Memorando: 008/2011 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Solicitação de equiparação do valor da diária 
 
D E S P A C H O 
 
Em resposta ao Memorando/SMS – 351/2011 da Secretaria 
Municipal de Saúde que solicita equiparação do valor da diária 
do grupo II para Secretária Adjunta dessa Secretaria, 
conforme Decreto n° 071/2010 – GP. Para participar do XXVII 
Congresso Nacional de Secretarias Municipal de Saúde em 
Brasília nos dias 09 a 12/12/2011. 
 Informamos que nesse Grupo II, conforme o Decreto n° 
071/2010, só está contemplados os Secretários ou Secretárias 
desse Município. 
 
Portanto, indeferimos o pedido, entendendo que a Secretária 
Adjunta não faz juz ao pleito, conforme Grupo II, do Decreto n° 
071/2010.  
 
Extremoz/RN, em 28 de junho de 2011. 
 

Cláudio Silva de Lira 
Controlador Geral do Município 
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