
\

Rio Grande do Norte
PREFETTURA MUNTCIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - Sio Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
CNPJ/MF No 08.079.402100001 -35

LEI N', 1.439, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Disp6e sobre a denominag6o das Ruas Projetadas do

Desmembramento Campos Verdes, neste Municfpio de

56o Gongalo do Amarante e d6 outras provid6ncias:

o PREF',EITO MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTEIRNI,

uso de suas atribuig6es legais,

FAZ SABER, que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lo Esta Lei define a toponfmia do Desmembramento Campos Verdes,

municipio de 56o Gongalo do Amarante, conforme mapa constante do ANEXO I.

Art.2" Passam as atuais Ruas Projetadas do Desmembramento Campos Verdes, a

denominar-se de:

Rua Campos Verdes

Rua Ant6nio Soares

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo.

Art. 4o Revogadas as disposigdes em contrilrio.

S5o Gongalo do AmarantelRN,23 de julho de2013
193". da Independ6nciae 126o. da Repriblica.

JAIME CALA SANTOS

Meio Ambiente e Urbani



Jorn al Oficial
lnstituido pela Lei Municipal no 1.131 de

ESTADO DO RlO GRANDE
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LEI NO 1.140, DE24 DE JULHO DE 2014.

Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e

Turismo - FUMDET, e o Conselho Municipal de Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo e dd outras
providdncias.

0 PREFE|To MUNtctpAL DE sAo coNQALo D0 AMAMNTE/RN, no
usode suasatribuiFes que lhes6o conferidas porLei,

FMSABER que a Cdmara Municipalaprovou eu sanciono a seguinte Lei:

M. 10. Fica instituldo o "Fundo Municipalde Desenvolvimento Emn6mico
e Turismo - FUMDEI, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econdmico e

Turismo.

M. 2o. O 'Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo -
FUMDET', de que trata o artigo anterior, 6 instrumento de captagio e aplicagdo de
recursos, e tem porobjetivo atender aos encargos deconentes da ag6o do Municipio na

Area de desenvolvimento econ6mico, com destaque para os setores de agroneg6cio;
ind0stfia e com6rcio; turismo; e, ainda, tecnol6gico profissional e empregabilidade,
dentre outros.

Art. 30. 0 "Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo -
FUMDET'tem natureza contdbii, e ficari yinculado diretamente e estrutura
orgamentdria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo -
SEMDET.

ParAgrafo tnico. lncumbe ao 'Conselho Municipal de Turismo e

Desenvolvimento Econ0mico - CMDE'a consulta de recursos oriundos do 'Fundo

Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo - FUMDET', bem como a
supervisio sobre a aplicagSo dos mesmos, conforme mencionado no'caput deste
artigo.

Art.40. O'Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo-
FUMDET' terd vigdncia ilimitada.

Art. 50. Constituirdo receitas do'Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico eTurismo- FUMDET':

l -asdotagoes consignadas no orqamento municipal;
ll - as kansferdncias de recursos estaduais e federais para o

desenvolvimento de atividades vinculadas ao desenvolvimento econ6mico no
Municipio;

lll - as contribuigoes, donativos e legados de pessoas fisicas ou juridicas,

de direito priblico ou privado;

lV - as receitas resultantes de conv6nios, contratos, projetos e parcerias

celebrados com quaisquer pessoas fisicas oujuridicas;
V - as receitas deconentes da cessSo dos espagos p0blicos vinculados d

respectiva Secretaria;
Vl -as receitas deconentes de aplicaq6es financeiras, bem comotodas as

demais geradas pela administragSo do fundo instituido por esta Lei;

Vll - quaisqueroutras receitas que lhe possam serdestinadas.
ParAgrafo 0nim. Todos os recursos previstos na forma deste artigo

deverio ser depositados, exclusiva e obrigatoriamente, em mnta bancCria especifica,
em instituiqdo financeira oficial, sob a denominagSo de 'Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo - FUMDET', bem como contabilizados como
receita orgamenteria, com alocagSo ao referido fundo atrav6s de dotag6es
consignadas na lei pr6pria ou atrav6s de cr6ditos adicionais, obedecendo sua
aplicagSo As normas gerais de direito fl nanceiro.

Art. 60. 0s recunos do'Fundo Municipal de Desenvolvimento Econdmim
e Turismo- FUMDET'serdo aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de planos, programas, proietos e
servigos voltados para a 6rea de desenvolvimento econ6mico, sob todas as
modalidades e formas, dketamente voltados para empreendedores, sejam pessoas
fisicas ou juridicas, incrementados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo- SEMDET, ou por6rgdos conveniados;

ll - repasses para a prestagio de servigos por pade de entidades
conveniadas, de direito p0blico ou privado, com vistas a execugeo de programas e
pro.ietos especifi cos, voltados para o desenvolvimento econ6mico;

lll - aquisigSo de material permanente e de consumo e de outros insumos

necess6rios ao desenvolvimento de programas ligados ao desenvolvimento
econ6mico;

lV - desenvolvimento e aperfeigoamento dos instrumentos de gestSo,

planejamento, administragio e controle das ag6es da 6rea de desenvolvimento

econdmico;
V- desenvolvimento de programas de capacitagSo e aperfeigoamento de

recursos humanos na 6rea do desenvolvimento econ0mico;
Vl- fomento:

a) de iniciativas visando atrair investimentos priblicos ou privados,

nacionais e internacionais, que mmpartilhem o crescimento econ6mico com o
Municipio de S5o Gongalo do Amarante RN na geraqSo de emprego e renda para a
populagSolocal, com a preserva96o do equilibrio s6cioambiental;

b) da busca de novos canais institucionais que contemplem a participagSo

da sociedade civil para o desenvolvimento de ag6es mnjuntas no enfrentamento dos
problemas na 6rea de geragSo de emprego, renda e desenvolvimento econdmico;

c) da criag6o de incubadoras de empresas;

d) deatividades ligadas d indtstria;
e) deatividades afetas ao com6rcio;
f) de atividades ligadas i produgSo agricola;
g) de atividades vinculadas i produgSo horlifrutigranjeira;
h) dasatividades ligadas d 6reaturistjca;
i) das atividades ligadas i irea de prestagiode servigos;
j) do surgimento, crescimento e a consolida96o de empresas inovadoras;
k) da implantagSo de centros de desenvolvimento tecnol6gico e

profissional;

l) da implantagSo de unidades e atividades de ensino tecnoldgim e
capacitagio de recursos humanos;

Vll - outras providdncias ligadas is quest6es de Desenvolvimento
Econdmico.

Par6grafo (nico. A utilizagio de recursos constantes do fundo, a que

alude este artigo, deverd ser previamente autorizada pelo 'Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econdmico- CMDE".

Art. 70. A contabilidade do 'Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo- FUMDEI" serA organizada de forma a permitir o exercicio de
suas fung6es de controle pr6vio, concomitante e subsequente, e informar, apropriar e
apurar custos dos servigos, bem como interpretar e analisaros resultados obtidos.

Art. 80. A escrituragSo contdbil do 'Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econ0mico e TurismeFUMDET" ser6 feita pelo setor contdbilda Secretaria Municipal
de Finangas do Municipio de S5o Gongalo do Amarante que emitird relat6rios
semestrais de gestSo, indusive doscustos dosservigos.

$ 10. Constituem relat6rios de gestSo: os balancetes mensais de receita e
despesa (que dever6o ser mensalmente publicados no Jomal Oficial do Municipio,
ap6s sua apresentagio e aprovagSo pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econ6micoeTurismo) edemais demonstragdesexigidas pela legislaqSo pr6pria.

$ 20. As demonstragoes e os relatdrios produzidos passareo a integrar a
contabilidade geral do Municipio de S5o Gonqalo doAmarante/RN.

Art. 10.0 Chefe do PoderExecutivo poderd delegar, porato pr6prio, d
autoridade respons6vel pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emndmim -
SEMDET, a incumb6ncia de autorizar despesa i conta do "Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo- FUMDET", ficando este como ordenador de
despesas do Fundo, podendo assinar os cheques respectivos em conjunto com o
Tesoureiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo,
respeitada a previsao constante no par6grafo Inico do artigo 60 desla Lei.

M. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cr6ditos adicionais
especiais para atender is disposiqoes desta Lei, que deverSo ser submetidos i
autorizagSo Legislativa.

Art. 12. O Conselho Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econ6mico
6 um 6rgdo de assessoramento do Executivo Municipal nas quest6es relacionadas
com a Politica Municipal de Turismo e Desenvolvimento Emndmico, em car6ter
permanente.

ParSgrafo 0nico. 0 detalhamento da organizagSo do Conselho serd objeto
do respectivo Regimento lntemo, elaborado pelm seus conselheiros e aprovado por
Decreto do Executivo Municipal.
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M. 13. 0 plen6rio do Conselho serd mmposto por 10 (dez) membros
titulares e igual n0mero de suplentes, sendo 05 (cinco) membros representantes de

entidades govemamentais indicados pelo Prefeito Municipal por meio de Portaria e 05
(cino) membros nSogovemamentais, todos com direito a voto, conforme a seguinte
estrutura representativa:

$ 10. O conselheiro suplente devidamente indicado podere substituir o
tilularna plenitude das suasfung6esquando estefaltara reuni6es;

$ 20. 0 mandato de membros do Conselho teri duragSode 02 (dois) anos
e sela contado a padir da nomeagio dos conselheiros pelo Prefeito Municipal, sendo
permitida sua recondugio,

$ 30. Em caso de vacincia, por qualquer motivo do qual deona o
afastamento definitivo do conselheho titular e suplente da entidade, o preenchimento

da vaga se darA, no mdximo, em 30 (trinta) dias conidos ap6s a olicializagSo da
vacincia.

$40. Em caso de vacdncia do representante do Poder P0blico, o chefe do
Poder executivo Municipal Indicard o nome de outro servidor, lotado na mesma
seuetaria ou 6rgio, para preenchera vaga.

$ 50. A entidade participante seri exduida do Conselho quando faltar
injustificadamente a 03 (k6s) reunides consecutivas ou 05 (cinco) reunioes
intercaladas.

$ 60. Em caso de exdusdo de uma entidade, uma nova seri submetida ao
plen5riodoConselhoemAssembleia Geral.

Ari. 13. Para o cumprimento das suas finalidades o Conselho Municipal
deTurismoe Desenvolvimento Econdmicoter6 a seguinte estruturaorganizacional:

l-Plendrio;
ll-Diretorde N0deo Gestor( presidente e seoet6rioneral);
lll-Cdmara Setorial;
M- 6196oAuxiliar;
a) Comiss6oT6cnicas;

Art. 14. O plenirio, instAncia mixima do Conselho MunicipaldeTurismo 6

constituido por todos os representantes regularmente nomeados cabendolhes votar,

pormaioria simples, ostemas constantes na ordem do dia, para deliberag6o.

ful. '15. As deliberag6es do Plendrio serSo devidamente diwlgadas por

meio de Resolug6es do Conselho, as quais ser6o numeradas por ordem cronol6gica,
em s6ries anuais e encaminhadas ao secretirio competente, assim como ao Chefe
Executivo.

Art. 16. 0 N0deo Diretor do Conselho Municipal de Tunsmo ser6 eleito
pelo PlenArio na primeira reuniSo ordindria

$ l0.Areuniao para eleig6o da Diretoria Executiva serd realizada no prazo

mdximo de at6 07 (sete) dias ap6s o ato de nomeagSo dos integrantes do Conselho
Municipal deTurismo e Desenvolvimento Emn6mico.

$ 20. 0 mandato dos seus membros ser6 pelo periodo de 02 (dois) anos,

admitindo-se a reeleigSo por mais um mandato.

$ 30. Os nomes para concorerem aos cargos de Presidente e Secret6rio

Geral serio apresentados por solicitaqao dos interessados, ou por indicagio de seus
parese a esmlha serA porvoto secretoou poradamageo.

$ 40. 0s cargos de Presidente, seri ocupado pelo secret6rio da pasta e

Secret6rioGeral ser6 oolpado de forma nominal por qualquer membro tifular do

Conselho, em caso de vacdncia nos cargos, seri escolhido substituto em Assembleia

especifica paraesse fim.

&t. 17. As CAmaras Setoriais que vierem a ser criadas integrarao o

Conselho Municipal de Turismo e sereo compostas por 06 (seis) membros; 03 (tr6s)

representantes govemamentais e 03 (tr6s) representantes nSogovemamentais.
Par6grafo 0nim. Cada CAmara Setorial terd um relator, escolhido enbe

os conselheiros tem6ticos, para organizar e presidir as disorssdes de sua respectiva

drea, devendo as decis6es ser realizadas porvoto.

M.18. Os seMdores dos diversos 6rg6os da administrag6o direta ou

indireta do Municipio ou de entidades culturais poderSo participar dos kabalhos das

cdmaras, sempre que se tratarde mat6ria pertinente A sua 6rea de atuagSo, mediante

mnvite do Presidente do Conselho.

M. 19. Competem as Cimaras Setoriais:

| - Apreciar processos que lhes forem submetidos e sobre eles emitir
parecer, queserA obleto de decisdodo Plen6riodo Conselho Municipal deTurismo;

ll - Responder as mnsultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho;

lll-Examinar, os relat6rios das instituigoes turisticas e 6rg6osvinculados
ao Poder P0blico Municipal, ligada d respectiva 6rea, sugerindo as provid6ncias

cabiveis;
lV - Tomar a iniciativa de medidas e sugestdes a serem proposlas ao

Plen6rio;
V- Promover estudos, pesquisas e levantamentos na drea de sua

atuagdo, para serem utilizados nos trabalhosdo Conselho;

Vl - Promover a instrugeo dos processos e fazer cumprir as dilig6ncias

determinadas pelo Plen6do do Conselho Municipal doTurismo.
Art. 21. Por decisdo do Plendrio ou do Presidente a mat6ria objeto de

deliberagSo ser6 encaminhada i CAmara conespondente para as providdncias

necessdrias.
M.22. Asecretada do Conselho ser6 dirigida porum ConselheiroTitular,

tendo porfinalidade as seguintes atribuiges:
| - Prestar servigos de apoio administrativo ao funcionamento do

Conselho Municipal de Turismo;

ll- Secretariar as reuni6es ordindrias e extraordinArias;

lll - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio administrativo no

fu ncionamento do Conselho Municipal do Turismo;

lV - Emitir parecer informativo e instruir processos a serem
encaminhados ao Conselho:

V - Manter sistema de documenta$o inerente ao funcionamento do

Conselho;
Vl-Ordenaras resolugoesdoConselho;

Vll- Exerceroutrasatividades nostermos deste Regimento;

Art. 23.AsComissoesT6cnicaspoderSoser:

| - Permanentes;

ll-Especiais;
Paftgnlo rinico. As comiss6es tdcnicas permanentes e especiais suas

mmposigoes e atribuigoes ser6o definidas pelo Plendrio do Conselho, registradas em

ata e divulgadas por meio de ato intemo do mesmo.

Art. 24. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de

Desenvolvimento EconOmico e Tudsmo:

| - Presidiras reuni6es do Conselho e coordenar os debates;

ll - Convocar os conselheiros para as reuni6es ordin6rias e

extraordin6rias;

lll - Representaro Conselho em suas rela@es extemas;

lV-Assinardocumentos, as resoluq6ese dar-lhes publicidade;

V- Promover a negociagao politica e a dinamizagSo operativa, visando d

execugSo dasdecis6es do Conselho;
Vl -Avaliar a pertin6ncia e propor debates sobre quest6es e propostas de

entidades comunitirias, assegurando aos representantes das mesmas o direito i
participagSo nos debates;

Vll - Supervisionar as atividades das CAmaras Setoriais e Comissdes

T6cnicas;

Vlll - Distribuir, estudos, pareceres, relatos, os assuntos submetidos A

apreciaqao do Conselho;

lX - Desempenhar outras atribuigoes pertinentes para o bom

funcionamento do Conselho;
X-Votar;
Xl - Em caso de empate em processos de votagSo do Conselho, o

presidente procederd ao voto de desempate;

Xll-Zelar pelo cumprimento deste regimento.

M. 25. Ao Vice.Presidente compete assessorar o Presidente em suas

atribuigoes e substitui-lo em seus impedimentos, praticando todos os atos que lhe s6o
pertinentes.

Art.26.Ao Secretilrio Geral do Conselho compete;

| - Secretariar as reunioes ordin6rias, extraordinirias e demais trabalhos

do Conselho;
ll - Prestar assist6ncia a Presid0ncia e as Camaras setoriais, no

cumprimenlo de suas atribuigoes;
lll-Articular-se com a SEMDET, visando ao suprimento de materiais de

expedientes, equipamentos e servigos necessirios ao funcionamento satisfat6rio do

apoio administrativo do Conselho;

lV - Transmitjr ordens, informa@es e convites emanados do presidente

do Conselho;
V- Expedk e receber Conespond0ncia;

Vl - Manter sistema organizado de protocolo e arquivamento de

documentos relacionados com o Conselho;
Vll - Emitir parecer informativo, distribuir e instruir processos submetidos

d apreciagSo do Conselho;
Vlll - Coordenar todas as atividades e atribuigoes conferidas ao Apoio

Administrativo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econdmico eTurismo;

lX-Votare servotado;
X- Outras atividades nostermos desse Regimenlo lnterno;

Art. 27. Ao Tesoureiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento

Econ6mico eTurismo-FUMDET
| - Dirigir e fiscalizar os servigos da Tesouraria, mantendo-se em dia a

escrituragio regular da ontabilidade;
ll - Efetuar o recebimento, bem como o pagamento das despesas

autorizadas;
lll - Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo -

FUMDET;
lV- Encaminhar i Diretoria relat6rio anual de suas atividades, ou quando

lhesforexigido;
V-Assinarjuntamenle com o Presidente os cheques e quaisquer oukos

documentos que resultem em responsabilidade financeira ao Conselho.

Art. 28. Aos Conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento

Econ6mico e Turismo competem:
| - Participar dos trabalhos do Conselho, com assiduidade, pontualidade,

espirito participativo e soliddrio, na busca desolu@es mmuns no imbito doConselho;

ll-Participardas Cimaras Setoriais do Conselho com dedicagSo d causa

comunit6ria;
lll - Compatibilizar as proposiqdes da comunidade com a estrat6gia

global de desenvolvimento turistico no municipio;
lV-Cumpriras normas estabelecidas neste Regimento lntemo e em atos
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complementares emitidos pelo Conselho:
V-Votar e serem votados;
Art. 29. 0 prazo m6ximo para apresentag6o de todo e qualquer parecer 6

de 10 (dez) dias [teis.
Art. 30. A SEMDET providenciar6 o apoio t6cnico e administrativo

necess6rio ao bomfuncionamentodo Conselho no cumprimento de suasfinalidades.
Pardgrafo 0nico. A documentagdo pertinente ao Conselho ser6 arquivada

na SEMDET.

Art. 31. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Emn6mico

e Turismo a elaboraqio do seu Regimento lntemo, sendo aprovado pela maioria

simples de seus membros, submetido ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 32.Afunqdode membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento

Econdmico eTurismo serd considerada de relevante interesse ptblico, n6o enselando
remuneragioadicional ou outraforma de vantagem ou disposigdo, tal como preceitua o
artigo 130da Lei n04585 de 14 de agosto de 2009.

Art. 33. As despesas deconentes da presente Lei serSo atendidas por

verbaspropriasdoorgamentomunicipal,que poderiosersuplementadas.
Art. 34. Apresente lei poder6 ser regulamentada atrav6s de Decreto do

PoderExecutivo.
ArL 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagSo, revogada as

disposipes em contrario,

Sio Gongalo do Amarante/RN, 24 de julho de 2014.
I 930 da lndepend6ncia e 1260 da Rep0blica

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito Municipal

KLENIOALVES RIBEIRO
SecretArio Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

' Republicada por inconegSo

t-El ]f rr39, DE A IIC JU[fi O IrE 2011.

Disp6e sobre a denominagSo das Ruas Projetadas do
Desmembramento Campos Verdes, neste Municipio de S5o
Gonqalo doAmarante ed6 outras provid0ncias:

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMAMNTURN, NO

uso de suasatribuig6es legais,
FM SABER, que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

M. 1o Esta Lei define a toponimia do Desmembramento Campos Verdes,
municipiode SdoGongalo doAmarante, conforme mapa constante doANEXO l.

Art. 20 Passam as atuais Ruas Pro.jetadas do Desmembramento Campos
Verdes, a denominar-se de:

Rua CamposVedes
Rua Antdnio Soares
ArL 30 Esla Lei entraem vigorna dah de sua publicagio.
M.4o Revogadas as disposig6es em mntr6rio.

S5o Gongalo do Amarante/RN, 23 de idhode 2014
1930. da lndependdncia e 1260. da RepiUica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

HELIO DANTAS DUARTE
Secretdrio Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

- 
Republicado por inoneqio

PORTARIAI{o.4,f0, DE lE DEAGOSTO 0E2014.

Nomeia Assessoria.

0 PREFETTO MUN|C|PAL DE SA0 GONQALO DO AMARANTE/RN, no
uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei Orginica do Municipio, e em

observincia da Lei Complementar n' 050/2009, que dispde sobre a reesluturaqeo
organizacional do Poder ExeqJtivodo Municipio de Sio GongalodoAmarante,

M. l' Nomear o Senhor LEOMIL DE ANDMDE RODRIGUES, para o
cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Administragio, em exercicio na

Seuetaria Municipal de Servigos Urbanos.
&t. 2' - Esta Portaria enlra em vigor na data da sua publicagSo,

reboagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2014.
Ar1.3o- Revogam-se as disposigoes em contrdrio.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DO AMAMNTE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 18 DEAGOSTO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN".44l, DE ISDEAGOSTODE2(ll4.

Nomeia Assessoria.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO G0N9AL0 DOAMAMNTE/RN, no

uso de suas atribui@s legais, estabelecidas na Lei 0rg6nica do Municipio, e em

observincia da Lei Complementar n" 050/2009, que dispoe sobre a reestruturagSo

organizacionaldo Poder Executivo do Munjcipio de Sio Gongalo doAmarante,

M. 1' Nomear o Senhor JOAO MARIA LIMA DA SILVA, para o cargo de

Assessor da Secretaria Municipal de AdministragSo, em exercicio na Secretaria

Municipal de Servigos Urbanos.
Art. 2' - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaqao,

retroagindoseusefeitosa0l deagostode2014.
M.30- Revogam-se as disposig6es em contr6rio.

PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO GON9ALO DO AMAMNTE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 18 DE AGOSTO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN".412, DE.I8 DEAGOSTO DE 2011.

Nomeia Assistente T6cnico 0peracional ll.

o PREFETTO MUNICIPAL DE SA0 GoNQALo D0 /rlr,lAMNTElRN, no

uso de suas atdbuigoes legais, estabelecidas na Lei Orginica do Municipio, e em

observincia da Lei Complementar n' 050/2009, que dispde sobre a reestruturagSo

organizacional do Poder Executivo do Municipio de S5o Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
M. 1" - Nomear o Senhor BRUNO PIETRO ALVES SIQUEIM para o

cargo de Assistente T6cnico Operacional ll da Secretaria Municipal de Administragdo,
em exercicio na Secretaria Municipal de Servigos Urbanos.

Art. 2" - Esta Portaria entra em vigorna data da sua publicagao.

M.3o- Revogam-se as disposigoes em mntrdrio.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMARANTE/RN,

GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DEAGOSTO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAI{'.143, DE 18 DEAGOSTODE 20I4.

Exonera Assistente T6cnim Operacional l.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DOAMAMNTE/RN, no
uso de suas atdbuigoes legais, estabelecidas na Lei Orginica do Municipio, e em

observincia da Lei Complementar n" 050/2009, que dispoe soble a reestruturagSo

organizacional do PoderExecutivo do Municipio de S5o Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
Art. 1'- Exonerar a Servidora JEANE FERREIRADE FMNQAdo cargo

de Assistente T6cnico Operacional I da Secretaria Municipal de Administrag6o, em

exercicio na Secretaria Municipal de Habitageo e Regularizagiofundi6ria.
Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo,

retroagindo os seus efeitos a 01 de agosto de 2014.
Art.30- Revogam-se as disposi@es em confario.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DEAGOSTO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN'.444, DE lSDEAGOSTO DE2(}11.

Nomeia Assistente T6cnico Operacional l.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN, NO

uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei Orginica do Municipio, e em

observdncia da Lei Complementar n'050/2009, que dispoe sobre a reestruturagSo

organizacional do Poder Executivo do Municipio de SAo Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
ArL 1'- Nomear o Senhor MARCO /NTON|O FERREIRANOBRE para o

cargo de Assistente T6cnico Operacional I da Secretaria Municipal de Administrag6o,
em exercicio na Secretaria Municipal de HabitagSo e RegularizaqSofundiiria.

Art 2" - Esta Portaria enha em vigor na data da sua publicagSo,

retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2014.
Art.3o - Revogam-se as disposiq6es em contrerio.

PREFE|TURA MUN|C|PAL DE SAO GONQALo DO AMAMNTE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DEAGOSTO DE 2014,

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Jornal@ Oticial
Sio Gongalo do Amarante/RN


