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Lei Municipal nº 585/2013. 

 

Dispõe sobre alteração da Lei 
Municipal nº 550/2011. 

 

O Prefeito Municipal faz saber; 
Que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito sanciona a presente lei com 
fundamento nos incisos  III, IV e XVI do Art. 45 da Lei Orgânica do 
Município. 
 

     Art. 1º Encarta-se os seguintes artigos na 
Lei Municipal nº 550/2011: 

     “Art. 6º   - A pessoa física ou jurídica 
credora administrativa ou que postula crédito na esfera judicial, com 
decisão em definitiva ou não, poderá apresentar administrativamente 
suas postulações, dando entrada em expediente, devidamente 
documentado, perante o protocolo da municipalidade.” 

     “Art. 7º - O processo será encaminhado 
para a Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete Civil, que despachará 
saneando o processo, com as certidões financeiras e orçamentárias, será 
encaminhada para a Consultoria  Geral do Município para emitir parecer 
sobre a regularidade” 

     “Art. 8º - Com o parecer emitido o Prefeito 
Municipal submeterá ao Conselho de Desenvolvimento Econômico para 
apreciação e seguinte decidirá, concluindo o processo administrativo, que 
será encaminhado para a Secretaria Municipal de Finanças”. 

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.



 

 

2 Prefeitura Municipal de Guamaré 
Rua Luiz de Souza Miranda, 116 | Centro | Guamaré/RN 
CNPJ nº 08.184.442/0001-47 
CEP: 59598-000 | Telefone: (84) 3525.2960 
 
 

     “Art. 9º -  Em face do caput do Art. 5º da 
Lei Municipal nº 550/2011, autoriza-se a instituição do elemento de 
despesas denominado – satisfação de crédito administrativo e judicial, na 
orbita da Secretaria Municipal de Finanças “. 

     Art. 2º - O Art. 7º da Lei Municipal nº 
550/2011 passa a vigorar com o seguinte teor: 

     “Art. 10 – Revogam-se as disposições em 
contrário.” 

     “Art. 11 – A presente Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.’ 

     Sala das Sessões, à sede da Prefeitura 
Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré em, 04 de janeiro de  
2013. 

 

Hélio Williamy Miranda da Fonsêca. 

Prefeito Municipal 
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