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PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

Estado de Mato Grosso do Sul

LEI COMPLEMENTAR N°127 - Sonora/MS, 17 de dezembro de 2020

Altera a Lei Complementar n° 41 de 07 de

abril de 2009, cria a Gerência Municipal de

Fomento ao Desenvolvimento Econômico e

dá outras providências.

PREFEITURA DE SONORA, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a

Câmara municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei complementar:

Ar.t. 1° Fica criada a Gerência Municipal de Fomento ao

Desenvolvimento Econômico, como órgão diretamente subordinado ao Prefeito
Municipal, com as seguintes competências:

I - a promoção, articulação e execução de pesquisas, estudos,
análises e diagnósticos socioeconómicos do Município;

II - a participação na elaboração e monitoramento do Plano
Estratégico, Plano Plurianual de Investimento e da Programação Anual do
Município;

III - a formulação, coordenação e execução de políticas e
planos voltados para o fomento do desenvolvimento dos setores do comércio,
da indústria, do turismo, da agropecuária e de serviços do Município;

IV - a articulação e execução de pesquisas, estudos e
diagnósticos voltados para o fomento do desenvolvimento econômico, ao
empreendedorismo e a geração de emprego e renda no Município,
especialmente relacionados às suas vocações, recursos, possibilidades e
limitações, mercados potenciais, desemprego e qualificação da mão de obra
local;

V - a formação de parcerias e celebração de convênios e
contratos com instituições estaduais, nacionais e internacionais visando à
atração de investimentos e empreendimento para o Município;

VI - a promoção e criação de incentivos, facilidades e medidas
voltados para a captação de oportunidades de negócios, emprego e renda no
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Município, bem como para o fomento às atividades industriais, comerciais,

agropecuárias e de serviços, e na área de turismo, em conjunto com o Núcleo

de Meio Ambiente e Turismo;

VII - a articulação e celebração de convênios e contratos com

instituições empresariais, especialmente as integrantes do Sistema S, entre
outras, visando ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e

fortalecimento dos negócios de pequeno porte no Município;

VIII - a formulação, coordenação e execução da política,
planos, programas e projetos voltados para o fomento do desenvolvimento e
fortalecimento do turismo juntamente com o Núcleo de Meio Ambiente e
Turismo do Município;

IX - em conjunto com o Núcleo de Meio Ambiente e Turismo,

incentivar as políticas e ações relacionadas ao turismo no Município,
especialmente a hotelaria, recepção, culinária e transporte;

X - o desempenho de outras atividades afins.

Art. 2° Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão,

símbolo DAS -1, de Gerente de Área, vencimento de R$ 3.767,92 (três mil
setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois), com representação de

até 100% do vencimento, qualificação de Nível Superior ou experiência
comprovada, com 40( quarenta horas semanais).

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Lei
Complementar correrão por conta das dotações especificadas, no Orçamento
Anual de 2021, suplementadas, se necessário, na forma da Lei.

Art. 4° Fica extinto 06 (seis) vagas do cargo de operador de

máquina I, constante da Lei complementar 50/2010

Art. 5° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
«í publicação, produzindo seus efeitos a partir de janeiro de 2021.

Art. 6° Revogadas as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
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GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N^IZ? - Sonora/MS, 17 de dezembro de 2020

Altera a Lei Corvplementar n° 41 de 07 de abril de 2009, cria a Gerência Municipal de Fomento
ao Desenvolvimento Econômico e dá outras providências.

prefeitura de sonora , Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara
municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei complementar.

Ar.t. 1° Fica criada a Gerência Municipal de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, como
órgão diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, com as seguintes competências.

I  - a promoção, articulação e execução de pesquisas, estudos, análises e diagnósticos
socioeconômicos do Município;

II - a participação na elaboração e monitoramento do Plano Estratégico, Plano Plurianual de
Investimento e da Programação Anual do Município;

III - a formulação, coordenação e execução de políticas e planos voltados para o fomento do
desenvolvimento dos setores do comércio, da indústria, do turismo, da agropecuária e de
serviços do Município;

IV - a articulação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos voltados para o fornento do
desenvolvimento econômico, ao empreendedorismo e a geraçao de emprego e ̂  no
Município, especialmente relacionados às suas vocaçoes. recursos, possibilidad
limitações, mercados potenciais, desemprego e qualificação da mao de obra local,

V - a formação de parcerias e celebração de convênios e contratos com instituições estaduais
nacionais e internacionais visando à atração de investimentos e empreendimento para o
Município;

VI - a promoção e criação de incentivos, facilidades e medidas voltados para a captação de
oportunidades de negócios, emprego e renda no Município, bem Pf ̂
atividades industriais, comerciais, agropecuárias e de serviços, e na area de turismo,
conjunto com o Núcleo de Meio Ambiente e Turismo,

VII - a articulação e celebração de convênios e contratos com instituições empresariais,
especialmente as integrantes do Sistema S. entre outras, visando ao desenvolvimento
econômico, geração de empregos e fortalecimento dos negocios de pequeno porte no
Município;

VIII ■ a formulação, coordenação e execução da política, planos, programas e Pfielos voltados
pL o fomento do desenvolvimento e fortalecimento do turismo luntamente com o Núcleo de
Meio Ambiente e Turismo do Município;

IX - em conjunto com o Núcleo de Meio Ambiente e Turismo, incentivar as políticas e ações
relacionadas ao turismo no Município, especialmente a hotelaria, recepção, culinaria e
transporte;

X - o desempenho de outras atividades afins.



Art. 2° Fica criado o Cargo de Provimento em Comissão, símbolo DAS -1, de Gerente de Area,
vencimento de R$ 3.767,92 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois), com
representação de até 100% do vencimento, qualificação de Nível Superior ou experiencia
comprovada, com 40( quarenta horas semanais).

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por
conta das dotações especificadas, no Orçamento Anual de 2021, suplementadas, se
necessário, na forma da Lei.

Art. 4° Fica extinto 06 (seis) vagas do cargo de operador de máquina I, constante da Lei
complementar 50/2010

Art. 5° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de janeiro de 2021.

Art. 6° Revogadas as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Matéria enviada por Cristiano Benicio Costa


