PORTARIA Nº. 012/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 30 da Constituição Federal
combinado com o Art. 90 da Lei Orgânica e de acordo com a Lei municipal n°330/2013.
RESOLVE:
Art. 1°. Designar o servidor Nilton de Souza Gonçalves, para exercer as funções
de Agente de Desenvolvimento Municipal que está previsto no art. 85-A da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 128 de 19 de
dezembro de 2008,
Art. 2°. A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício
de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e
territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem
ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei Complementar nº
123/2006, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de
desenvolvimento.
Parágrafo único: Será atribuição do Agente de Desenvolvimento, assegurar a
efetividade do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às Micro e pequenas
empresas e aos Empreendedores Individuais, pelo que deverá montar e acompanhar
grupo e plano de trabalho junto às lideranças locais e equipes de governo, com este
foco, utilizando o potencial de desenvolvimento do município para estimular os
pequenos negócios e o desenvolvimento regional.
Art. 3°. O Agente de Desenvolvimento Municipal deverá preencher os seguintes
requisitos:
I – residir na área da comunidade em que atuar;
II – haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a
formação de Agente de Desenvolvimento; e
III – haver concluído o ensino fundamental.
Art.4°. O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a
implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas Lei Municipal
n°330/2013, aprovada no município.
Art. 5°. Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
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Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças
comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições
públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas
como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os
empreendedores do município;
Articular a abertura e o funcionamento de uma sala do empreendedor no
município, com foco no aumento da formalização e da capacitação dos
empreendedores locais, realizando o acompanhando e os registros dos
trabalhos;
Acompanhar e mapear os registros das compras realizadas no município com
foco no aumento da participação das microempresas e empresas de pequeno
porte nas compras municipais;
Manter uma agenda com a secretaria de tributos do município visando a
aplicação e melhorias dos benefícios ficais constante na lei do município.
Manter registro organizado de todas as suas atividades.

Art. 6°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 24 dias do mês
de maio de 2017. 128° da Republica, 29° do Estado e 29° do Município.

Dr. Ladir Machado Alves
Prefeito
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