DECRETO Nº 003/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre designação de funções a
servidora efetiva e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 30 da Constituição
Federal combinado com o Artigo 91, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e com fulcro
na Lei Municipal n°322/2012.
Considerando a necessidade de promover calendário municipal de eventos,
elaborar em conjunto com equipe de trabalho uma agenda para o trato de assuntos
ligados a cultura, desporto e lazer, promovendo capitação de recursos, parcerias,
distribuição de tarefas, organizando eventos oficiais do município, promovendo
intercambio entres os órgãos públicos federais, estaduais e municipais para pratica de
ações em conjunto na elaboração e realização de eventos comemorativos oficiais e
outros que venham a integrar a demanda do município
Considerando ainda a necessidade de designar um servidor para as funções
e atribuições Coordenador de Eventos que tornará responsável pelo planejamento de
festival, cerimônia, competição, festa ou convenção, promover orçamentos,
estabelecer as datas dos eventos e datas alternativas, a seleção e reserva do local do
evento, aquisição de licenças e coordenação do transporte e estacionamento
desenvolvimento do tema ou assunto para o evento, provimento de oradores e
oradores alternativos, apoio à coordenação local (como eletricidade e outros
utilitários), organização de decoração, mesas, cadeiras, tendas, apoio ao evento e
segurança,
alimentação,
policiamento,
bombeiros,
banheiros
portáteis,
estacionamento, sinalização, planos de emergência e profissionais de saúde e limpeza
e ações que visem atender as necessidades do município.
RESOLVE:
Art. 1º. Remanejar a Servidora GISELE DE OLIVEIRA COSTA MACHADO –
Enfermeira Efetiva, para o Gabinete do Prefeito e designar funções de Coordenadora
de Eventos com as atribuições inerentes ao presente Decreto.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor em 03 de janeiro de 2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 02 dias do
mês de Janeiro de 2018. 129° da Republica, 30° do Estado e 30° do Município.
Dr. Ladir Machado Alves
Prefeito
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