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GABINETE DO PREFEITO

LErNo3gTl2{}19.
SMENTA: Institui o programa
"PRE§EITURÂ NOS BÂIRROS' e dá
outras providências.

S PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, E§TADO D§

==etââüBUCo, 
usando de suas atribuições legais, faz saber que a câmara

#-:===Fl.*PROVOU e §U sanciono e promulgo a seguinte LEI:

á,rL 1s - Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa
Ê=fs:tura nos Bairros" no âmbito do Município de Nazaré da Mata-pE,

ÂrL 2e - O Programa "Prefeitura nos Bairros" vâi possibilitar que os
ii=*=cs setores da Prefeitura possam realizar seus atendimentos diretamente ao
;'=É=dã* nazareno, no bairro em que reside.

Ârt. 3s - üs atendimentos aos munícipes, realizados por Secretários,
Diretores e pelo Prefuito Municipal serão realizados, preferencialmente, em
prédios escolares, de acordo com a ordem de chegada, mediante a distribuição de
fichas de controle,

Parágrafo úniço - A Prefeitura Municipal divulgará com antecedência
mínima de 15 (quinzeJ dias, por meio do site oficial, redes sociais e outros meios
de comunicação, a data na qual os atendimentos serão realizados no bairro ou na
comunidade.

Art. 4e - Todos os setores da administração anotarão as reivindicações
*+s moradores sobre sua pastâ para tomar as deüdas providências.

Art. 5q - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficand
-+=+gadas todas as disposições em contrário.

ito, em 2 de abri
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LErF[o39712019.
§MENTA; Institui o programa
"PREF'EITURÂ NOS BÂIRR0S" e dá
outras providências.

C PR§FEITG DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DÁ, MÁTÀ ESTADO D§

===t+{BUCo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a câmara
$==-!;=pal ÂPRovou e su sanciono e promulgo a seguinte tEI:

ArL 1e - Autoriza o Poder Execuüvo Municipal a instituÍr o programa
-fufeitura nos Bairros" no âmbito do Município de Nazaré da Mata-pE,

ArL 2q - o Frograma "prefeitura nos Bairros', vai possibilitar que os
ãiç*rcas selores da Prefeitura possam realizar seus atendimentos diretamente ao

==*=dão nazareno, no bairro em que reside.

Art. 3s - Os atendimentos aos munícipes, realizados por Secretários,
Diretores e pelo Prefuito Municipal serão realizados, preferencialmente, em
prêdios escolares, de acordo com a ordem de chegada, mediante a distribuição de
fichas de controle,

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal divulgará com antecedência
mínima de 15 fquinzeJ dias, por meio do site oficial, redes sociais e outros meios
de comunicaçáa, a data na qual os atendimentos serão realizados no bairro ou na
comunidade.

Art. 4p - Todos ôs setores da administração anotarão as reivindicaçôes
das moradores sobre sua pasta para tomar as devidas proüdências.

Art. 5s - Esta Lei entra em vigor
r=';*gadas todas as disposições em contrário.

na data de sua publicação, ficand

2 de abri
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