
PORTARIA SEMDEC – N.º 001/2018 - Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, de 24 de 

outubro de 2018. 

Designa Servidores como Agentes Municipais de 

Desenvolvimento.  

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Conselheiro Lafaiete, no 

exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições que são conferidas na forma da lei, 

tendo em vista a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008; 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, Jordana Vieira de Assis, CPF nº 

035597076-76, Lídia Silva de Oliveira, CPF n° 121623785-71 e Nayara Thaís Barbosa 

Sacramento, CPF n° 107119276-00 como AGENTES MUNICIPAIS DE 

DESENVOLVIMENTO. 

Art. 2º - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a 

efetivação no Município da implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

em pareceria com o SEBRAE/MG, que tem como objetivo a promoção de ações que 

facilitem a abertura de empresas, a desburocratização e simplificação de processos, e 

também o desenvolvimento local. 

Art. 3º - Os Agentes Municipais de Desenvolvimento atuarão de forma a: 

I – fomentar a participação de MEI’s, ME’s e EPP’s nas aquisições municipais; 

II – organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de 

implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa; 

III – identificar as lideranças locais nos setores públicos e privado e lideranças 

comunitárias que possam agir em conjunto com os agentes na realização do trabalho; 

IV – montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições 

publica e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial; 

V – manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas 

e micros e pequenos empresários do município; 

VI - manter relatórios de todas as atividades realizadas. 

VII - auxiliar o poder Público Municipal no cadastramento e engajamento dos 

empreendedores individuais. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                  Rafael Castro Lana 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 


