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    LEI MUNICIPAL Nº 397/2006 
 
 
 
    SÚMULA:  Cria   a    Secretaria    de   Industria e    Comércio   no   
    Sistema organizacional do Município de Paranaíta-MT e dá outras 
    providências. 
 
 
 
 
    PEDRO DE ALCÂNTARA, Prefeito Municipal de Paranaíta, Estado 
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e o que dispõe o § 1º do Artigo  9º da Lei Estadual 
8059 de 29-12-2003, faz saber que a Câmara Municipal aprovou  e eu sanciono a seguinte : 
 
 
 
    Art. 1º – Fica criado no Sistema Organizacional do Município de 
Paranaíta-MT, a Secretaria de Industria e Comércio, com a finalidade de promover ações que visem 
uma adequação da estrutura Industrial e Comercial existente e de sua expansão, com adoção de uma 
político de criação de Pólos Industriais e feiras, objetivando: 
 
    I – Ampliar e desenvolver o Distrito Industrial do Município; 
 
    II – Implantar política para a criação de mini-distrito industrial, através 
da formação de micro-pólos em diversas região do Município, dando incentivo, infra-estrutura e 
apoio técnico gerencial; 
 
    III – Desenvolver estudos e ações para a implantação de projetos com 
objetivos do crescimento industrial; 
 
    IV – Desenvolver ações para implantação de cooperativas e c]micro-
empresas na rede do Município. 
 
    Art. 2º – O Município implantará programa de apoio a micro-industria 
caseira, a serem desenvolvidas por pequenos produtores rurais nas suas respectivas propriedades, 
inclusive através da parceria com entidades governamentais e do setor privado. 
 
      Art. 3º – O Município desenvolverá prioritariamente, programas e 
projetos que visem: 
 
    I – Fomentar e aprefeiçoar a atividade artesanal, criando e ampliando 
espaços para a comercialização de seus produtos; 
 
    II – Implantação de um Centro Comercial o “Mercado Municipal”, 
visando a comercialização de hortifrutigranjeiros, peixes, cereais, pequenos animais, artesanatos, 
confecções entre outro produtos, com praça de lazer e estacionamento; 
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    III – Implantar um programa de diagnóstico das pontencialidades 
comerciais, industriais e de serviços, através de convênio com entidades públicas e privadas de ensino 
superior, associações e sindicatos; 
 
    IV – Implantar Feiras Livres no Município; 
 
    V – Normatização e regularização do comércio ambulante, buscando 
criar um espaço adequado para instalação e fixação dos mesmos. 
 
    Parágrafo Único – O Município considerará o turismo como uma 
atividade estratégica para o seu desenvolvimento econômico, para tanto, desenvolverá política 
institucional em parceria com entidades ligadas ao turismo e da inciativa privada, buscando 
acrescentar novos fluxo  turísticos e criando alternativas, objetivando uma maior permanência do 
turista na cidade, fortalecendo a Industria e Comércio local. 
 
    Art. 4º – esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 
 
 
 
 
    Paranaíta-MT, 02 de maio de 2006. 
 
 
 
 
    _____________________________________ 
    PEDRO DE ALCÂNTARA 
    Prefeito Municipal 
 


