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LEI N'1.440,D824 DE JULHO DE 2014.

o

Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo - FUMDET, e o Conselho
Municipal de Municipal de Desenvolvimento

Cria

Econ6mico e Turismo e d6 outras providCncias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO

DO AMARANTE/RII,

no uso de suas atribuigOes que lhe sdo conferidas por Lei,

FAZ SABER que aCirnaraMunicipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

\,-

Art. 1'. Fica instituido o "Fundo Municipal
e Turismo

-

de Desenvolvimento Econ6mico
FUMDET", e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e

Turismo.

Art. 2". O "Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo FUMDET", de que trata o artigo anterior, 6 instrumento de captagdo e aplicagdo de
recursos, e tem por objetivo atender aos encargos decorrentes da ag6o do Municipio na
6rea de desenvolvimento econdmico, com destaque para os setores de agroneg6cio;
indristria e com6rcio; turismo; e, ainda, tecnol6gico profissional e empregabilidade,
dentre outros.

Art. 3'. O "Fundo Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo FUMDET" tem nattxeza cont6bil, e frcard vinculado diretamente dr estrutura
orgament6ria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

-

SEMDET.

Parigrafo fnico. Incumbe ao "Conselho Municipal de Turismo e

-

CMDE" a consulta de recursos oriundos do "Fundo
Desenvolvimento Econ6mico
Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo FUMDET", bem como a
supervisdo sobre a aplicagdo dos mesmos, conforme mencionado no "caput" deste

-

artigo.

Art. 4'. O "Fundo Municipal de Desenvolvimento

Econdmico e Turismo-

FUMDET" ter6 vigOncia ilimitada.

Art.

5o. Constituirdo receitas do "Fundo Municipal
Econ6mico e Turismo - FUMDET":

Desenvol
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I

- as dotag6es consignadas no orgamento municipal;

II

- as transfer6ncias de recursos estaduais e federais para o desenvolvimento
de atividades vinculadas ao desenvolvimento econ6mico no Municipio;

III

- as contribuig6es, donativos e legados de pessoas fisicas oujuridicas,

de

direito priblico ou privado;

IV -

as receitas resultantes de conv6nios, contratos, projetos e parcerias
celebrados com quaisquer pessoas fisicas oujuridicas;

V-

as receitas decorrentes da cesslo dos espagos priblicos vinculados

d

respectiva Secretaria;

VI -

as receitas decorrentes de aplicag6es financeiras, bem como todas as
demais geradas pela administragdo do fundo instituido por esta Lei;

VII - quaisquer outras receitas

que lhe possam ser destinadas.

Pardgrafo linico. Todos os recursos previstos na forma deste artigo deverSo
ser depositados, exclusiva e obrigatoriamente, em conta banc6ria especifica, em
instituigSo financeira oficial, sob a denominag6o de "Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo - FUMDET", bem como contabilizados como
receita orgament6ria, com alocagio ao referido fundo atrav6s de dotagOes consignadas
na lei pr6pria ou atrav6s de cr6ditos adicionais, obedecendo sua aplicagdo is normas
gerais de direito financeiro.

Art. 6". Os recursos do "Fundo Municipal
Turismo

-

de Desenvolvimento Econ6mico e

FUMDET" ser6o aplicados em:

I - financiamento

total ou parcial de planos, progftImas, projetos e servigos
voltados para a rlrea de desenvolvimento econ6mico, sob todas as modalidades e
formas, diretamente voltados para empreendedores, sejam pessoas fisicas ou juridicas,
incrementados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo SEMDET, ou por 6rg6os conveniados;

II

- repasses para a prestag6o de servigos por parte de entidades conveniadas,
de direito pirblico ou privado, com vistas execug6o de programas e projetos
especificos, voltados para o desenvolvimento econ6mico;

i

III - aquisigdo

de material permanente e de consumo e de outros insumos
necess6rios ao desenvolvimento de programas ligados ao desenvolvimento econ6mico;

desenvolvimento e aperfeigoamento dos
planejamento, administragdo e controle das a96es da

de

econ6mico;

:"'''x

IV -

gest6o,

RIO GRANDE DO NORTE
PREFETTURA MUNTCTPAI DE SAO GONGALO DO AMARANTE

Centro Administrativo - Rua Alexandre Cavalcanti,

s/n

-

RN

cep s9.290-ooo - cNPJ/MF Ne

08.079.402100001-3s

V-

desenvolvimento de programas de capacitagio e aperfeigoamento de
recursos humanos na irea do desenvolvimento econ6mico;

VI - fomento:
a) de iniciativas visando atrair investimentos priblicos ou privados, nacionais
e internacionais, que compartilhem o crescimento econdmico com o Municipio de S5o
Gongalo do Amarante RN na geragio de emprego e renda para apopulagSo local, com a
preservagIo do equilibrio s6cio-ambiental;

b) da busca de novos canais institucionais que contemplem a participagio da
sociedade civil para o desenvolvimento de ag6es conjuntas no enfrentamento dos
problemas na 6rea de gerag6o de emprego, renda e desenvolvimento econ6mico;
c) da criagdo de incubadoras de empresas;

d) de atividades ligadas d indirstria;
e) de atividades afetas ao com6rcio;

f) de atividades ligadas

d produgdo agricola;

g) de atividades vinculadas d produgio hortifrutigranjeira;

h) das atividades ligadas d itrea turistica;

i)

das atividades ligadas d irea de prestagdo de servigos;

j) do surgimento,

crescimento e a consolidagSo de empresas inovadoras;

k) da implantag6o de centros de desenvolvimento tecnol6gico

l)

e

profissional;

da implantag6o de unidades e atividades de ensino tecnol6gico e

capacitagdo de recursos humanos;

VII -

outras provid6ncias ligadas

is

questdes

de

Desenvolvimento

Econdmico.

Parigrafo fnico. A utilizagio de recursos constantes do fundo, a que alude
este artigo, dever6 ser previamente autorizada pelo "Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico - CMDE"'

Art. 7o. A

contabilidade do "Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e Turismo- FUMDET" serd 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 analisar os resultados obtidos.
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Art.

A escrituragdo cont6bil do "Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e Turismo- FUMDET" ser6 feita pelo setor cont6bil da Secretaria
Municipal de Finangas do Municipio de 56o Gongalo do Amarante que emitir6
8o.

relat6rios semestrais de gestSo, inclusive dos custos dos servigos.

$ 1o. Constituem relat6rios de gest6o: os balancetes mensais de receita
despesa (que deverdo ser mensalmente publicados no Jornal

sua apresentagdo

e

aprovagEo

Oficial do Municipio,

pelo Conselho Municipal de

e

ap6s

Desenvolvimento

Econ6mico e Turismo) e demais demonstrag6es exigidas pela legislagdo pr6pria.

$ 2'. As

demonstrag6es

e os relat6rios produzidos passardo a integrar

a

contabilidade geral do Municipio de 56o Gongalo do Amarante/RN.

Art. 10. O Chefe do Poder Executivo poder6

delegar, por ato pr6prio, d
autoridade responsiivel pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econ6mico
SEMDET, a incumb€ncia de autorizar despesa d conta do "Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econdmico e Turismo- FUMDET", ficando este como ordenador de

-

do Fundo, podendo assinar os cheques respectivos em conjunto com o
Tesoureiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo,

despesas

respeitada a previsio constante no par6grafo rinico do artigo 6o desta Lei.

Art. 11. Fica o

Poder Executivo autorizado a abrir cr6ditos adicionais
especiais para atender ds disposig6es desta Lei, que deverio ser submetidos d
autorizaqdo Le gi slativa.

Art.12. O Conselho Municipal

de Turismo e Desenvolvimento Econ6mico 6

um 6196o de assessoramento do Executivo Municipal nas quest6es relacionadas com a
Politica Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econ6mico, em car6ter permanente.

Pardgrafo rinico. O detalhamento da organizagdo do Conselho ser6 objeto do
respectivo Regimento Interno, elaborado pelos seus conselheiros e aprovado por
Decreto do Executivo Municipal.
ser6 composto por l0 (dez) membros
titulares e igual nfmero de suplentes, sendo 05 (cinco) membros representantes de
entidades goverrurmentais indicados pelo Prefeito Municipal por meio de Portaria e 05
(cinco) membros nEo-governamentais, todos com direito a voto, conforme a seguinte

Art. 13. O plen6rio do Conselho

estrutura representativa
S

:

1'. O conselheiro suplente devidamente indicado poder6 substituir o titular

na plenitude das suas fung6es quando este faltar a reuniOes;

2". O mandato de membros do Conselho ter6 duragdo de 02 (dois) anos e
serS contado a partir da nomeag6o dos conselheiros pelo Prefeito M
permitida sua recondugSo.
S
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S 3'. Em caso de vacdncia, por qualquer motivo do qual decora

o

afastamento definitivo do conselheiro titular e suplente da entidade, o preenchimento da
vaga se dar6, no m6ximo, em 30 (trinta) dias corridos ap6s a oficializagiio da vacdncia.

$ 4". Em caso de vacdncia do representante do Poder Pirblico, o chefe do
Poder executivo Municipal indicar6 o nome de outro servidor, lotado na mesma
secretaria ou 6196o, para preencher a vaga.

$ 5". A

entidade participante ser5 excluida do Conselho quando faltar
injustificadamente a 03 (tr0s) reuniSes consecutivas ou 05 (cinco) reuniOes intercaladas.

$ 6". Em caso de exclus6o de uma entidade, uma nova ser6 submetida ao
plenrlrio do Conselho em Assembleia Geral.

Art. 13. Para o cumprimento

das suas finalidades o Conselho Municipal de

Turismo e Desenvolvimento Econ6mico terda seguinte estrutura organizacional:

I - Plenririo;

II - Diretor

de Nircleo Gestor ( presidente e secretario-geral);

III -

Cdmara Setorial;

IV

OrgSo

-

Auxiliar;

a) Comissio T6cnicas;

Art. 14. O plenario,

instdncia m6xima do Conselho Municipal de Turismo 6
constituido por todos os representantes regularmente nomeados cabendo-lhes votar, por
maioria simples, os temas constantes na ordem do dia, para deliberag6o.

Art.

15. As deliberag6es do Pleniirio serSo devidamente divulgadas por meio
de Resolug6es do Conselho, as quais ser6o numeradas por ordem cronol6gica, em s6ries
anuais e encaminhadas ao secret6rio competente, assim como ao Chefe Executivo.

Art. 16. O Nricleo Diretor do Conselho Municipal

de Turismo ser6 eleito pelo

Plenririo na primeira reuniio ordin6ria

$ 1". A reuni6o para eleigdo da Diretoria Executiva ser6 realizada no prazo
m6ximo de at6 07 (sete) dias ap6s o ato de nomeagdo dos integrantes do Conselho
Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econ6mico.

$ 2". O mandato dos seus membros ser6 pelo periodo de 02 (dois)

anos,

admitindo-se a reeleigdo por mais um mandato.
$ 3'. Os nomes para concorrerem aos cargos de Presidente e
ser6o apresentados por solicitagSo dos interessados, ou por indicagdo
escolha ser5 por voto secreto ou por aclamagSo.

Geral
pares e a

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIC|PAL DE SAO GON9AIO DO AMARANTE - RN
Centro Administrativo - Rua Alexandre Cavalcanti, s/n cep s9.290-ooo - cNpJ/MF

Ne

08.o79.402100001-3s

$ 4". Os ca"rgos de Presidente, ser6

ocupado pelo secret6rio da pasta e
Secretario-Geral ser6 ocupado de forma nominal por qualquer membro titular do
Conselho, em caso de vacdncia nos cargos, ser6 escolhido substituto em Assembleia
especifica para esse fim.

Art.17. As CAmaras Setoriais que vierem a ser criadas integrardo o Conselho
Municipal de Turismo e ser6o compostas por 06 (seis) membros; 03 (tr6s)
representantes goverrulmentais e 03 (tr6s) representantes nEo-governamentais.

Parigrafo fnico. Cada C6mara Setorial ter6 um relator, escolhido entre os
conselheiros temrlticos, para orgarrizar e presidir as discussSes de sua respectiva itrea,
devendo as decis6es ser realizadas por voto.

Art.18. Os servidores dos diversos 6rg6os da administragSo direta ou indireta
do Municipio ou de entidades culturais poderSo participar dos trabalhos das cdmaras,
sempre que se tratar de mat6ria pertinente d sua area de atuagSo, mediante convite do
Presidente do Conselho.

Art.

19. Competem as Cdmaras Setoriais:

I - Apreciar

processos que lhes forem submetidos e sobre eles emitir parecer,

que ser6 objeto de decisdo do Plen6rio do Conselho Municipal de Turismo;

II -

Responder as consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho;

III -

Examinar, os relat6rios das instituigdes turisticas e 6rg6os vinculados ao
Poder Priblico Municipal, ligada d respectivadrea, sugerindo as provid6ncias cabiveis;

IV -

Tomar a iniciativa de medidas e sugest6es a serem propostas

ao

Plen6rio;

V- Promover estudos, pesquisas

e levantamentos na iirea de sua atuagSo, para

serem utilizados nos trabalhos do Conselho;

VI

-

Promover a instrugSo dos processos e fazer cumprir as dilig6ncias
determinadas pelo Plen6rio do Conselho Municipal do Turismo.

Art. 21. Por decisdo do Plen6rio ou do Presidente a mat6ria objeto de
deliberagEo ser6 encaminhada d C8mara correspondente para as provid6ncias
necess6rias.

Art.22. A secretaria do Conselho

ser6 dirigida por um Conselheiro Titular,

tendo por finalidade as seguintes atribuigdes:

I-

Prestar servigos de apoio administrativo ao

Municipal de Turismo;
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II -

Secretariar as reuni6es ordin6rias e extraordin6rias;

m

Coordenar os trabalhos da equipe
funcionamento do Conselho Municipal do Turismo;

IV - Emitir parecer informativo e instruir

de apoio administrativo no

processos a serem encaminhados ao

Conselho;

V-

Manter sistema de documentaglo inerente ao funcionamento

do

Conselho;

VI

-

Ordenar as resolug6es do Conselho;

VII -

Exercer outras atividades nos termos deste Regimento;

Art.23. As Comiss6es T6cnicas poderdo ser:

I-

Permanentes;

II -

Especiais;

Parigrafo rinico. As comissSes t6cnicas permanentes e especiais

suas

composig6es e atribuig6es ser6o definidas pelo Plen6rio do Conselho, registradas em ata
e divulgadas

por meio de ato interno do mesmo.

Art.24. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo:

I - Presidir as reuniSes do Conselho e coordenar os debates;

II -

Convocar os conselheiros para as reuniOes ordin6rias e extraordin6rias;

III -

Representar o Conselho em suas relagdes externas;

IV - Assinar documentos,

as resolug6es e dar-lhes publicidade;

V- Promover a negociagio politica e a

dinarrizagdo operativa, visando d

execug6o das decisdes do Conselho;

VI

- Avaliar a pertin6ncia e propor debates sobre questOes e propostas de

entidades comunit6rias, assegurando aos representantes das mesmas
participagdo nos debates;

VII -

Supervisionar as atividades das Cdmaras Setoriais

VIII -

Distribuir, estudos, pareceres, relatos,

T6cnicas;

apreciagdo do Conselho;

os

o

e

direito

a

Comiss6es
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IX -

Desempenhar outras atribuigOes pertinentes para o bom funcionamento

do Conselho;

X

Votar;

-

XI

- Em caso de empate em processos de votagSo

do Conselho, o presidente

proceder6 ao voto de desempate;

XII

- Zelar pelo cumprimento deste regimento.

Vice-Presidente compete assessorar o Presidente em suas
atribuigdes e substitui-lo em seus impedimentos, praticando todos os atos que the s6o

Art. 25. Ao

pertinentes.

Art.26. Ao Secret6rio Geral do Conselho compete;

I-

Secretariar as reuniOes ordin6rias, extraordinarias e demais trabalhos do

II -

Prestar assistOncia a Presid6ncia e as Cdmaras setoriais, no cumprimento

Conselho;

de suas atribuig6es;

III -

Articular-se com a SEMDET, visando ao suprimento de materiais de
expedientes, equipamentos e servigos necessdrios ao funcionamento satisfat6rio do
apoio administrativo do Conselho;

IV

- Transmitir ordens, informag6es

e convites emanados do presidente do

Conselho;

V

Expedir e receber Correspond6ncia;

-

VI

- Manter sistema organizado de protocolo e arquivamento de documentos

relacionados com o Conselho;

VII - Emitir parecer informativo, distribuir e instruir processos submetidos

it

apreciagSo do Conselho;

VIII -

Coordenar todas as atividades e atribuigOes conferidas ao Apoio
Administrativo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo;

IX - Votar e ser votado;
X

-

Outras atividades nos termos desse Regimento Interno;

Art. 27. Ao Tesoureiro do
Econ6mico e Turismo - FUMDET:

Conselho Municipal de

nto

V
r\
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I-

Dirigir e fiscalizzlr os servigos da Tesouraria, mantendo-se em dia

a

escriturag6o regular da contabilidade;

II -

Efetuar o recebimento, bem como o pagamento das despesas autorizadas;

III -

Gerir o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo -

FUMDET;

- Encaminhar d Diretoria relat6rio anual de suas atividades, ou quando

IV

lhes for exigido;

-

Assinar juntamente com o Presidente os cheques e quaisquer outros
documentos que resultem em responsabilidade financeira ao Conselho.

V

!

Art. 28. Aos

Conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e Turismo competem:

I-

Participar dos trabalhos do Conselho, com assiduidade, pontualidade,
espirito participativo e solidrlrio, na busca de solugSes comuns no dmbito do Conselho;

II -

Participar das Cdmaras Setoriais do Conselho com dedicagdo d causa

comunit6ria;

III -

Compatibilizar as proposigdes da comunidade com a estrat6gia global
de desenvolvimento turistico no municipio;

IV -

Cumprir as normas estabelecidas neste Regimento Interno e em atos
complementares emitidos pelo Conselho:
V

-

Votar e serem votados;

Art. 29. O prazo miiximo para apresentagdo de todo e qualquer parecer 6 de
10 (dez) dias irteis.

Art. 30. A SEMDET providenciar| o apoio t6cnico e

administrativo
necess6rio ao bom funcionamento do Conselho no cumprimento de suas finalidades.

Parigrafo fnico. A

documentagdo pertinente ao Conselho ser6 arquivadana

SEMDET.

Art. 31. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico

e

Turismo a elaboragSo do seu Regimento Interno, sendo aprovado pela maioria simples
de seus membros, submetido ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.32. A fungio de membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econ6mico e Turismo ser6 considerada de relevante interesse pirblico, n6o ensejando
remuneragEo adicional ou outra forma de vantagem ou disposigdo, tal como preceitua o
artigo 13o da Lei no 4585 de 14 de agosto de 2009.
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Art. 33. As despesas decorrentes da presente Lei

ser6o atendidas por verbas

pr6prias do orgamento municipal, que poderdo ser suplementadas.

Art. 34. A

presente lei poder6 ser regulamentada atrav6s de Decreto do Poder

Executivo.

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagdo,

revogada

disposig6es em contrario.

56o Gongalo do Amarante/RN,24 de julho de2014.
193o da Independ6ncia

JAIME CALA

SecretSrio

M

e 126o da Repriblica

SANTOS

O ALVES RIBEIRO
Desenvolvimento Econ6mico e Turismo

as

Oficlal
lnstituido pela Lei Municipal n01.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

rrrunrcipro

or sAo coNeALo

DoAMARANTE

lll- aquisiSo de material permanonto e de consumo e de oufos insumos
necessdrios ao desenvolvimento de programas ligados ao desenvolvimento

tsr*.{*,9[3lgEg{,fi0 E

econOmico;

2014.

Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Eon6mim e
Tudsmo- FUMDEL e o Conselho Municipal de Municipal de

Desenvolvimento Econ6mico e Turismo e dA ouhas
provid0ncias.
O PREFEITo MUNICIPAL DE SAo GoNOALo DOAMAMNTE/RN, no
uso de suas aldbui@s que lhesio onferidas porLei,
FAZSABER que a CAmana Municipal apovou eu sanciono a seguinte Lei:
ArL 11 Fica instifu ldo o "Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico

e Turismo

-

FUMDET, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econdmico e

Turismo.

-

Ar[ ?, 0 "Fundo Municipal de DesenvolMmento Eco6mico e Turismo
FUMDEr, do que trata o artigo anterior, 6 instrumento de captado e aplicagdo de
recunos, e tem porobjetivo atender aos encargos deconentes da agio do Municlpio na
Area de desenvolvimento econdmio, com destaque para os setores de agroneg6cio;
ind0stia e om6rcio; turismo; e, ainda, tecnol6gio prolissional e empregabilidade,
dentrc oufos,
Art 30. O 'Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mio e Turismo
FUMDET'tom natureza contAbil, e ficar6 vinculado diretamente A estrutura
orgameileda da Secretada Municipal de Desenvolvimento Econ6mio e Turismo

-

lV - desenvdvimento e aperleigoamenlo dos instrumentos de gesEo,
planejamento, administafro e contole das a@es da 6rea de desenvdvimento
econ6mico;
V - desenvoMmento de programas de capacitaFo e aperfeigoamento de

reflrsos humanos na 6rea do desenvolvimento econOmico;
Vl-fomento:
a) de iniciativas visando afair inveslimentos ptblios ou pdvados,
nacionais e intemacionais, que compartilhem o crescimento econ6mico com o
Municipio de Sio Gonglo do Amanante RN na genaSo de emprego e renda para a
popula$o local, om a preserva$o do equilhrio s6cioambiental;
b) da busca de novos canais inst'itrcionais que ontemplem a parlicipafo
da sociedade civil para o desenvolvimento de a$es onjuntas no enfentamento dos
prcblemas na drea de geragSo de emprego, renda e desenvdvimento emn0mico;
c) da oiaqSo de inorbadoras de empresas;
d) de atividades ligadas I ind0stia;
e) de atividades afetas ao com6rcio;
f) de atividades ligadas A produqio agrfola;
g) de atividades vinqrladas A produdo hortiftutigranjeirai
h) das atividades ligadas d 6rea turlstica;
i) das atividades ligadas i Area de prestafro de servigos;
j) do surgimento, crescimento e a consolida@o de empresas inovadoras;

k) da implantagdo de centros de desenvolvimento tecnol6gico

SEMDET.

e

Pardgrafo (nico. lncumbe ao 'Conselho Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econdmio - CMDE a consulta de recursos oriundos do'Fundo
Municipal de DesenvoMmento Econ6mico e Turismo
FUMDEI, bem como a
supervisdo sobre a aplicagio dos mesmos, conforme mencionado no 'capuf deste

prollssional;

artigo.

Eon0mico.

Art 4'.0'Fundo Municipal de Desenvdvimento Econdmico e Turisme
FUMDEI- ter5 vig0ncia ilimitada.
fut 50, Constituirio receitas do'Fundo Municipal de Desenvolvimento

Par6grafo 0nio. d uliliza$o de reqrrsos @nstantes do fundo, a que
alude este artigo, deverd ser previamente autorizada pelo'Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico - CMDE".
Art. 7o, A contabilidade do 'Fundo Municipal de Desenvolvimento
Eon6mico e Turismo- FUMDET'ser6 organizada de forma a permitir o exerclcio de
suas funSes de controle prdvio, concomitante e subsequente, e informar, apropdar e
apuraroslos dos seMqos, bem omo interprehre analisaros resultados obtidos.
Art 80. A esoituragio ontAbil do "Fundo Municipal de DesenvoMmento

-

Eon0mico e Turismo - FUMDEl":
l- as dota$es onsignadas no orgamenh municipal;
ll - as transfer0ncias de recursos estaduais e federais para o
desenvolvimento de atividades vincrladas ao desenvolvimento econOmico no
Munictpio;
lll - as onbibuigoes, donativos e legados de pessoas fisicas oujurldicas,
de dircih p0blio ou privado;
lV - as receitas resultantes de conv6nios, conbatos, projetos e parcerias
celebrados com quaisquer pessoas fi sicas ou juridicas;

V- as receitas deconentes da cesseo dos espaps publios vinorlados

i

respecliva Secrctada;
Vl - as receitas deconentes de aplicagoes fnanceiras, bem comotodas as
demais geradaspela administrafodofundo instituidoporesh Lei;
Vll -quaisqueroubas receitas que lhe possam ser destinadas.

Par6grafo rinio. Todos os recurcos previstos na forma deste arligo
deverio ser depoihdos, exdusiva e obrigatoriamente, em conta bandria especifica,
em institui@o financeira oficial, sob a denominagSo de 'Fundo Municipal de
Desenvdvimenh Econ6mico e Turismo - FUMDEI', bem como contabilizados como
receita orgamentAria, com alocaglo ao referido fundo alrav6s de dotag6es
onsignadas na lei pr6pda ou ataves de cr6ditos adicionais, obedecendo sua

l) da implantaqio de unidades e

Vll - outras provid€ncias ligadas

ArL 6e. os reqlrcos do'Fundo Municipal de Desenvolvimento Econ6mico

eTurismo-FUMDEI'serio

aplicados om:
linanciamento total ou parcial de planos, programas, prcietos e
seMgos voltados pan a fiea de desenvolvimento econ6mico, sob todas as
modalidades e formas, diretamente voltados para empreendedores, sejam pessoas
lisicas ou jurldicas, incrementados pela Secretaria Municipal de Desenvdvimenh

|-

Econ6mio eTurivno-SEMDEL ou por6rgios conveniados;
ll - repasses para a prestagio de servigos por parte de entidades
onveniadas, de dkeito publio ou privado, om vistas exeoSo de programas e
proietos especificos, volados para o desenvolvimento econ6mico;

i

ls

quest6es de Desenvolvimento

Eon0mico eTurismo-FUMDET ser6feita pelo setorcontCbilda Seqetada Municipal
Finangas do Munictpio de 56o Gongalo do Amarante que emitiri relat6rios

de

semestrais de gesEo, indusive dos qJstos dos servigos.
$ 10. Constiluem relat6rios de gestio: os balancetes mensais de receita e
despesa (que deverdo ser mensalmente publicados no Jomal Ofcjal do Municlpio,
ap6s sua apresentat'o e aprovagSo pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento
Eon6mico e Turismo) e demais demonstrages eigidas pela legisla€o prdpria.
$ 20. As demonstrapes e os relat6rios pmduzidos passario a inlegrar a
ontabilidade geraldo Municlpio de 56o Gongalo doAmarante/RN.
&t 10. O Chefe do Poder Execrtivo poder6 delegar, por ato pr6prio,

I
-

autoddade respons6vel pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eondmio
SEMDET, a ino.rmb6ncia de autorizar despesa A conh do'Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econ6mico e Turisme FUMDET', ficando este como ordenador de
despesas do Fundo, podendo assinar os dreques respectivos em conjunto com o

Tesoureho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ0mio e Turismo,
respeitada a previsao constante no pardgrafo

aplicagSo As normas gerais de direito f nanceim.

atividades de ensino tecnol6gim e

capacita96o de rectrsos humanos;

0nio

do artigo 60 desta Lei.

Art

11. Fica o Poder Exeqrtiyo autorizado a abdr cr6ditos adicionais
especiais para atender ds disposi@es desta Lei, que deverdo ser submelidos
autoriza 96o Legislativa,
Art. 12. O Conselho Municipal de Turismo e Desenvolvimento Eon6mio
6 um 6196o de assessoramento do Execulivo Municipal nas quest6es relacionadas

com a Politica Municipal de Turismo

i

e

Desenvolvimento

Eondmio, em

careter

permanente.
Par6grafo tnio. 0 detalhamento da organizaSo do Conselho serd objeto
do respedivo Regimento lnlemo, elaborado pelos seus conselheiros e aprovado por
Decreto do Executivo Municipal.

pAennoz
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&t 13. 0 plen6rio do Conselho serA composto por 10 (dez) membros
tifularcs e igual nfmerc de suplentes, sendo 05 (cinco) membms represenlantes de
entidades govunamentais indicados pelo Prufeito Municipal pr meio de Pofiada e 05
(cino) membros nflogovemamenlais, todos om direilo a volo, cmforme a seguinte
estufu ra representativa:
g '10. O consolheiro suplente devidamente indicado poderl subslituir o
titularna plenifude das suasfun$es quendo estefaltara reuni6es;
(dois)anos
$ P. Omandatode membros do Conselhoteri dura$ode 02
e ser6 onhdo a partir da norneagEo dos onselheiros pelo Prefeho Municipal, sendo

Sio Gongalo do Amarante/RN
- Secretadar as reuni6es ordinAdas e extraordinArias;
lll - Coordenar os fabalhos da equipe de apoio administativo

ll

no

funcionamento do Conselho Municipal doTudsno;

-

lV

Emitir parecer informatiyo e instruir processos a serem

encaminhados ao Conselho:

-

V

Manter sistema de doctmentaSo inerente ao funcionamenlo do

Conselho;

Vl- Ordenaras resolu$es do Conselho;
Vll- Exercerou[as atividades noslermos

pannitida sua rcondug5o.

Art. 23.As ComissdesT6cnicas poderlo

$ 30. Em caso de vacincia, por qualquer motivo do qual decona o
afastamento defnitivo do consdheiro titular e suplente da eatidade, o pneendimento
da raga se dar6, no mAximo, em 30 (Einta) dias wddos ap6s a ofidalizafo da

l-Permanentes;

deste Regimentoi

ser

ll-Especiais;
Par6graIo 0nico. As comiss6es t6cnicas permanenles e especiais suas
e atribuifes seEo definidas pelo Plen6do do Conselho, registadas em
diwlgadas por mdo de alo intemo do mesmo.

conposifes

vadncia,
$ 4o,

Em caso de vacSncia do represenhnte do Poder P[blico, o

defe do

ata e

Art. 24. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de

Poder exeqlivo Municipal indicard o nome de outo servidor, lotado na mesma
seoetada ou 619lo, gam pteendrera vaga.
$ 50, A sntidade participante ser6 exdulda do Cmselho quando faltar
injustificadamenle a 03 (tr€s) reuni6es consecutivas ou 05 (cinco) reuni6es

Desenvolvimento Econ0rnico eTurismo:
l- Presidiras reuniOes do Conselho e oordenaros debates:

intercaladas,

extraordinarias:

$ 8. Em caso de exduslo de uma entidade, uma nova seri submetida ao
plen&iodo Conselho emAssembleia Geral.
Art 13. Para o ompdmento das suas finafidades o Conselho Municipal
deTudsmoe Desenvolvimento Econ6mico terd a seguinte estrufura organizacional:

l-Plenirio;
ll-Diretorde Nideo Gestor ( presidente
lll-Cimara Sebdal;

e

-

ll

Convocar os conselheiros para as reuniOes ordinirias e

lll- Reprcsenhro Cmselho em suas rela$es
lV-Assinardoomentos,
V- Promorer a

exearfo

extemas;

as resolu$es e dar{hes publicidade;

negociat'o polttica

e a dinamizat'o operativa, visando A

das decis6es do C,onselho;

Vl-Avaliara perlinencia e propordebates sobre questoese propostas de
entidades omunMdas, assegurando aog representantes das me$nas o dircito
participagSo nos debates;
Vll - Supervisionar as atividades das Clmanas Setodais e Comiss0es
T6cnicas;
Vlll - Dislrihir, estudos, pareceres, relatos, Gs assuntos submetidos A
apreciagio do Coaselho;

i

seuet6doaeral);

U-OrgaoAunfia[
Comisslo T6cnicas;
I 4. O plenirio, instllncia m6xima do Conselho Municipal de Turismo 6
cortituldo por Mos os reprcsenhnles regulamente nomeados cabendolhes votar,
por maioda simfles, os temas onstantes na ordem do dia, para delibena$o.
fuL '15. As deliberaSes do PlenCdo serlo devidamente diwlgadas por
meio de Resolu$es do Conselho, as quais serio numeradas por udem crond6gica,
em s6des anuais e encaminhadas ao secretSrio competente, assim como ao Chefe
a)

Att

-

lX
fu

Desempenhar outras atribuiqoes pertinenles para

o

bom

ncionamento do Conselho;

X-Votan

- Em caso de empate em proces!rcs

X

de

rch$o

do Conselho, o

presidente pocederl aovoto de desempate;

ExeaIivo.

AL 16. O N0deo Dietor do Conselho Municipal de Turismo
pelo Henado na gimeira reuniio ordinSria

seri eleito

$'lc,Areuniiopara eleigo da Diretoda Exeantiva ser6 realizada no prazo
m6ximo de al6 07 (sete) dias ap6s o ato de nomeapo dos integrantes do Conselho
Municipal de Tudsmo e Desenvolvimento Eon0mio.
$ P. O mandab dos seus membms serd pelo periodo de 02 (dois) anos,
admitindose a reelei$o por mais um mandato.
$ 30. Os nomes para coo@rerem aos cargos de Presidarte e Secret6rio
Genal serlo apresentados pr solicitafo dos interessados, ou por indicagSo de seus
gares e a esodha serAporvoto socreto ou poradamaflo.
$ 40. 0s cargos de Prcidente, serd oopado pelo secretdrio da pash e

SecretfuioGeml ser6 oopado de forma norninal pu qualquer membm tifular do
Conselho, em caso de vadncia nos cargos, ser6 esolhido substiluto emAssembleia
especllica para esse fim.
Aft 17. As Clmaras Setoriais que vielem a ser criadas integraEo o
Consdho Municipal de Tuilsmo e seEo compostas por 06 (seis) membros; 03 (t0s)
repesentantes goomamentais e 03 (tr0s) repnsentantes niogovemamentais.
ParAgrafo 0nico. Cada Cimara Setorial terr6 um relator, escolhido

ente

os conselheims tem6llcos, pana oryanizar e presidk as disossOes de sua rcspeclira
6rea, devendo as decisOes serrealizadas porvoto.

M.18. 0s servidores dos diversos 6rg6os da adminisfafro direta ou
indireh do Municlpio ou de enlidades orlturais poderlo parlicipar dos trabalhos das
c6maras, sempre que se tratar de mat6ria pertinente A sua 6rea de atuagSo, mediante
onvite do Presidente do Conselho.

Art

19. Competem as C6marasSetoriais:
Apreciar processos que lhes forem submetidos e sobrc eles emitir
parecer, que sera obieto de decisio do Plen6rio do Conselho Municipal deTurismo;
ll-Responderas onsuths encaminhadas pelo Presidente do Conselho;
lll-Examinar, os relatdrios das instituiSes turlslicas e 6rglios vinolados
ao Poder ftblico Municipal, ligada respediva 6rea, sugerindo as providOncias
cablveis;
lV - Tomar a iniciativa de medidas e sugestoes a serem propostas ao
Plen6do;

|

-

i

V- Promorer esfudos, pesquisas e levantamenlos na 6rea ds sua
aUaSo, para serem utilizados nosfabalhosdo Conselho;
Vl - Promover a instu$o dos processos e fazer omprir as diligOndas
deteminadas pdo Plen6do do Conselho Municipal doTurisrno.
Art 21. Por decisio do Plendrio ou do presidente a mat6ria ot{eto de
deliberafio serl encaminhada A Gimara conespondente para as pmvidencias
necessdrias.
ArL 22. A sesetada do Conselho ser6 dirigida por um Conselheiro lrfular,
tendo porf nalidadeasseguintes

|

-

atibuisest

Peshr servigos de apoio adminisfalivo ao funcionamento do

Cmselho Municipal deTurismo;

Xl -Zelarpelo oimpdmenh deste egimento.
Art. 25. Ao ViePreidente compete assessorar o Presidente em $as
atibuigOes e substituHo em seus impedimenlos, pralicando todos oo alos que lhe s6o
perlinentes,

Art.26.Ao Secret6rio Geral do Conselho compeh;
|

-

do Conselho;

ll

Secretariar as reuni6es ordindrias, extaordinCrias e demais tabalhos

-

Ptestal assist6ncia

a

Presid6ncia

e as Cdmaras setoriais,

no

ormprimento de suas atdhtidres;

lll-Mfllar-se com a SEMDEI, visando ao suprimento de materiais de
expedienhs, equipamentos e seligos necessdrios ao funcionamento satisht6ri0 do
apoio administrativo do Conselho;
lV

-

Transrnitir odens, informa$es e convites emanados do presidente

doConselho;

VVl

Expedh

-

e

rcceber Conespond6ncia;

Manter sistema organizado de protoolo

e arquivamento de
doatmentos relacionados corn o Conselho;
Vll - Emffi parecer informativo, distribuh e instuir processos submetidos
i ageciagio do Conselho;
Vlll - Coordenar todas as atvidades o alrihriF€s confeddas ao Apoio
Administrativo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Eon0mio eTurismo;
lX-Vohreservotado;
X-Oufas atividades nos termos

Nl

desse Regimento lntemo;

27, Ao Tescxreim do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo- FI.JMDEI:
| - Dirigk e fscalizar os servigos da Tesourada, mantendo€e em dia a
escrifu

ra$o regular da onhbilidade;

ll

-

Efetuar

o rccebimento, bem como o

pagamento das despesas

autorizadas;

lll-Gerlo

Fundo Muddpalde Oesomolyimento Eon6mico eTurismo -

FIJT#ET;
lV

-

Encaminhar

i

Diretoria relat6rio anual de suas atividades, ou quando

lhesforeigido;
V-Assinarjuntamente corn o Presidenle oe dteques e quaisquer orfos
doormentosque resultem em rcsponsatrilidadef nanceira aoConselho.
Art 28. Aos Conselheiros do Conselho Municipal de Desenrolvimento
Eon0mico e Turismo compelem:
l- Padidpardos trabalhos do Conselho, oom assiduidade, pntualidade,
esplrih participalivo e sofidario, na busca de solu@es conuns no tmbito io Conselho;

..

.

ll -Participardas Cdmaras Setoriais do Conselho com dedicafio A causa

comunitdria;

.

. ..

lll

-

Compatibilizar as proposlges da ornunidade corn a estatfuia

global de desenvolvimenlo

lV-

tdstco

no municlSlio;

Cumpriras normas estabelecidas nesle Regimento lntemo e em atos

pAcrnA oo

comdemenlares emitidos peloConselho:
V-Votare serem votados;
Att 29. 0 prazo mdimo para apresentafro de todo e qualquer parecer 6
de 10 (dez)dias0teis.

' '

30. A SEMDET providenciari

AL

o aprio t6cnico e adminisfalivo

necessdrio aobom funcionamento do Conselho no o.lmprimento de suas finalidades.
Padgrafo 0nio. Adoarmenta$o pertinente ao Conselho ser6 arquivada

naSEMDEL
ArL 31. Compete ao Conselho Municipal de Desenvdvimento Econdmico

e Turismo a elabora€o'do seu Regimento lntemo, sendo aprovado pela maioria

sar

membms, submetido ao Chefe do Poder Exeadivo Municipal. . .
32. Afunfro de membm do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ecorfinico e Turismo seri considerada de rclevanle interesse p0Uico, nio enseiando
remuneragBo adicionalou outaforma de vantagern ur disposit'o,lalomo preceifua o
artigo I 3o da Lei no 4585 de I 4 de agosto de 2009.
Att 33. As despesas deconentes da presente Lei ser6o atendidas por
verbas pmprias doorgamento municipal, que poderio sersuplementadas.
Art 34.Apresonb lei poder6 ser rcgulamentada abav6s de Deqeto do

simfles de
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fut

-

Sio Gongalo do Amarante/RN

PORTARIAl{'.II1,

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQATO DOAIVIAMNTE/RN, NO
uso de suas alribui$es legais, estabelecidas na Lei Orgtnica.do Municipio, e em
observincia da Lei ilomplernentar n' 050/20@, que dispde sobrc a reastuturagSo
organizacional do PoderExeolivo do Munjclpio deSlq Qgngalo doAmarante'
Art 1" Nomear o Senhor JoAo MARIA Ll[,lA DA SILVA para o cargo de

'

lrrsessor da Secretaria Municipal de Administrafro, em exerclcio na Seaelaria

'
-

Municipal de SeMgos Ubanos.

fut.

i" - esb Portaria entra em vigu na data da sua publicat'o,

retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2014.
M,30 - Revogam-se as disposi$es em mnb6rio.

PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DOAMARAI'TIE/RN, GABINETE
DO PREFEITO, EM 18 DEAGOSTO DE 2011,
JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Art 35. Esta lei entra em vigor na dah de sua puHicagSo, rcrcgada as

PORTAR|ANc.lil2, 0E I 8 DEAGOSTO DE 2011.

Sdo Gongalo do Amarante8N, 24 de julho de 2011'
1930 da lndependdncia e 126o da Reptblica

KTENIOALVES RIBEIRO

Seoel4do Municipal de Desenvolvimenh Econ0mico e Turismo
RepuUicada

T"EI

]f II39,

pr incore€o

DE 23 DE

Nomeia Assisbnto T6cnico Operacional ll.
O PREFETIO MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DOAIIAMNTE/RN, NO
uso de suas atrihripes legais, estabelecidas na Lei Orglnica do Municlpio' e em
observincia da Lei Complementar n' 0502009, que disp6e sobre a reestrulum$o
organizacionaldo Poder Exeotivo do Munictpio de Sdo Gonplo doAmarante'

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
Prefeito MuniciPal

'

JULHO DE 20I1.

RE S O LVE:
tut. 1'- Nomear o Senhor BRUNO PIETROALVES S|QUE|Mpara o
caroo de Assistente Tdcnio @racional ll da Secretaria Municipal deAdminisbaSo'
emixercicio na Seqrtaria Muiicjpalde S:oMgos Urbanos.
Art.2" - Esta Portaria enlra em vigorna dah da sua publicaSo.
M.3o - Revogarrse as disposi$es em ontrdrio.

Disp6e sobre a denominaqlo das Ruas Prcjetadas do
D$membramento Campos Verdes, neste Municlpio de 56o
Gongalo doAmamnte e d6

'

Vedes, a denominar-ss de:

RuaCamposVedes
RuaAnt0nioSoarcs

Art 3cEsta Leienhaem vigornadata desuapublicaqSo.
AtL 40 Re\ogadas as disposipes em cont6rio.

Sio Goplo doAmarantelRN,23

PREFEIIUR MUNICIPAL DE SAO GON9AIO DOAITARANTE/RN,
GABNETE DO PREFEITO, EM

utras provid6ncias:

O PREFE]TO MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DO AMARANTE/RN, NO
uso de ans atibui$es legais,
Fl.Z SABER, que a Cdmara Municipal aprovot e eu sanciono a seguinte
Lei:
ArL'10 Esta Lei define aloponlmia do Desrnembramento Campos Vedes'
municlpio de Sio Gongalo doAmarante, conforme mapa constante doANEXo l'
Art ? Passam as afuais Ruas Pmietadas do Desmembramento Campos

de julho de 2014

1930. da lndependOncia e 1260. da ReptJblica.

PORTARIANO.I43, DE 18 DEAGOSTO DE

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GON9A[o DOAI{ARAIITE/RN, no
uso de suas atibui@es legais, eshbelecidas na Lei Orglnica do Municipio, e em
obsorvlncia da Lei Complehentar n' 0502009, quo dbp6e sobrc a rcestuhragio
oryanizacional do PoderExeculivo do Municlpio de Sdo Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
'l ' - Exonerar a Servidora JEA|',|E FERREIM DE FMNQ'A do calgo
de Assistente T6cnio Operacional I da Secretaria Municipal de Mminista$o, em
exerclcio na Secretaria Municipal de HabitaSoe RegularizaSofu ndiAda.
Att 2' - Esta Portaria entra em vigor na data da sua puUica@0,

l,rt.

-

PREFEIIURq MUNICIPAI DE SAO G0N0AL0 D0 AIilAMNTE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DE AGOSTO DE 2014.
JAIME CAI.ADO PEREIRADOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

poRTARlAt{o.111, DE lE DEAGOSTO DE 201t

PORTARIAI{',IIO, DE IEDEAGOSTO DE2011.

Nomeia Assistente Tdcnio Operacional l.

Nomeia Assessoda'

o PREFEITo MUNICIPALDE SA0 GON9ALO DOAMAMNTE/RN, no
uso de suas atibuiFes legais, estabelecidas na Lei Org6nica do Municlflo, e em
observincia da Lei Complementar n' 05M009, que disp6e sobe a rcesttlfura$o
oryanizacional do Poder Exeotivo do Municlpio de 56o Goqalo do,Amarante,
&t 1' Nomear o Senhor LEOMIL DE ANDMDE RODRIGUES, para o
cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Administat'o, em exercldo na

-

Secretada Municipal de SeMqos Uhanos.

Esta Portada enta em vigor na data da sua publicafro,

efalc

fuL3o -

a 0'l de agoeto de 201 4.
Revogam'se as disposi$es em ontr6rio.

PREFETUM MUNICIPAT DE SAO GON9ALO DO AI'ARANTEJRN, GABINETE
DO PREFEITO, EM

JAIME

CAljDO

lE DEAGOSTO DE 2011.

PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

201{

Exonera Assistente T6cnio Operacional l.

prinoreSo

Art'2'-

DEAGOSTO DE 2014.

JAIME CATADO PEREIMOOS SAI.ITOS
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO DAI.ITAS DUARTE
SeoetAdo Municipal de Meio Amtiente e Urbanismo

rcfoagindo seus

1E

retrcagindoos seus efeihs a 01 de agosto de 2014.
M.3o - Revogam-se as disposi@es em cmbirio.

JAIME CALAOO PEREIM DOS SAI.ITOS
Prefeito Municipal

'RepuUicado

201I.
Nomeia Assessoria.

PoderExeolivo.
disposi@esemontado.

DE iE DEAGOSTO DE

o PREFETO MUNICIPAL DE SA0 G0N9AI0 DoAIiIARANTE/RN,
afibui$es legais, eshbelecidas na Lei Orglnica do Municipio' e

uso de suas

no
em

n' 050/2009, que dispOe sobr€ a reestruhlra$o
oqanizacional do Poder Exeqrtivo do Municlpio de Sio Gongalo doAmarante'
observlncia da Lei ilomplementar

RESOLVE:
ArL I ' - Nomear o Senhor i,lARCO AI{TONIO FERREIRA NOBRE para o
carqo de Assistente T6cnio Operacional I da Secrehria Munidpd de Mminisrafro'
emixerctcio na Secretaria Municipal de Habitafo e Regulariza$ofundi{ria.

Art 2' - Esh Portaria enfa em vigor na data da sua puUica$o'

retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 201 1.
Art30- Revogamse as disposi@es em conffirio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 G0N9AL0 DO AITARANIE/RN,
GABINETE DO PREFEITO, EM 'I8 DEAGOSTO DE 2011.
JAIME CALADO PEREIRADOS SAT.ITOS
PREFEITO MUNICIPAL

