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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer- 

SMICTCDL 

Responsável: Diretora Shaiane Grigoletto Dotto 

E-mail: shaianedotto@restingaseca.rs.gov.br 

 

                   Órgão responsável pelas políticas de desenvolvimento, implantação de planos e 

execução de serviços, referentes ao Comércio e Indústria do Município; por promover o turismo 

local, bem como as ações de manutenção e desenvolvimento da cultura e desporto municipal. 

                 Promover e coordenar a execução e supervisão das atividades desportivas e de lazer 

do município; Estimular a participação da comunidade nas atividades da Secretaria; 

                Coordenar e fiscalizar, em conjunto com as outras Secretarias afins, a utilização das 

áreas públicas para fins de recreação e lazer, priorizando os programas educativos e aqueles 

direcionados às pessoas carentes e portadoras de algum grau de deficiência; Promover e difundir 

a prática desportiva, de lazer e recreação junto à comunidade; Emitir pareceres nos processos 

administrativos de sua competência; Assessorar os demais órgãos, na área de competência; 

Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; Fiscalizar, acompanhar e 

controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias, na área 

de suas responsabilidades; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

 

A SMICTCDL está localizada no Recinto da Estação Ferroviária. 

Atendimento de segunda a sexta-feira: 

Manhã – 8h às 12h 

Tarde – 13h às 17h 

Telefone para contato: (5)3261-1835. 

 

 

                 Departamento Administrativo: responsável por desenvolver ações diretamente 

ligadas ao Secretário; manter as atividades administrativas da secretaria; 

 

                 Departamento de Turismo: implantar e desenvolver programas e atividades voltados 

à promoção do turismo local, descobrindo e divulgando novos pontos turísticos do município; 
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                 Departamento de Desporto e Lazer: responsável por todas as atividades desportivas 

no Município, estimulando e desenvolvendo trabalhos na área; coordenando, orientando e 

acompanhando a execução de atividades e projetos esportivos de recreação e lazer, permitindo o 

desenvolvimento de novos talentos nas diversas modalidades, sendo responsável, também, pelo 

intercâmbio com outros municípios, desenvolver ações junto ao Centro Municipal de Eventos, 

oferecendo condições de uso do mesmo para diversas práticas desportivas. 

 

Localizado no Ginásio Municipal Romano Cantarelli, Rua: Emílio Henrique Nagel, nº 791. 

Atendimento de segunda a sexta-feira: 

Manhã: 7:45h às 11:30h 

Tarde: 13h às 20h 

Telefone para contato: (55)99129-0300 

 

 

                   Departamento de Indústria e Comércio: responsável pelo assessoramento, 

coordenação, execução e manutenção de programas voltados ao desenvolvimento industrial e 

comercial do município, inclusive quanto à implantação e relocalização de novas indústrias ou das 

já existentes no município; promover intercâmbio com outros municípios, estabelecendo planos 

de ação conjunta para o desenvolvimento de setores da produção primária; desenvolver ações 

para implantação do Distrito Industrial com infraestrutura adequada ao funcionamento de 

indústrias que queiram se estabelecer no local. 

 

Serviços Ofertados: 

 Sala do Empreendedor – Abertura de empresa: MEI (micro empreendedor individual), 

baixa, alteração de dados cadastrais, emissão de guias, parcelamento de débitos 

atrasados e declaração anual; 

 

 Para receber os serviços, é necessário trazer os seguintes documentos: 

Para abertura, alteração de dados e fechamento da empresa – CPF, RG, comprovante de 

endereço (residencial e comercial), título de eleitor, (em caso de declarar imposto de renda nos 

últimos 2 anos, trazer n° do recibo), caso ainda não possua cadastro no GOV.BR, deverá ser 

estar com seu celular em mãos e um e-mail ativo; 

 Para gerar guias e fazer a declaração de faturamento, é necessário o CNPJ 
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 Processo de viabilidade – para empresas ME, EPP e empresas de grande porte, através 

do portal da JUCIS/RS 

 

 PRODESE – Programa de Desenvolvimento Econômico, visa fomentar a economia de 

empresas do Município - LEI Nº 752 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Localizado no Recinto da Estação Ferroviária. 

Atendimento presencial de segunda a sexta-feira: 

Manhã -  8hs às 12hs 

Tarde -  13hs às 17hs 

Telefone para contato: (55)3261-1835. 

  

 Departamento de Cultura: é o departamento encarregado de administrar a cultura da 

população local, coordenando e promovendo eventos culturais e o intercâmbio entre as 

diversas áreas da cultura. 

 

     No Departamento de Cultura e Turismo temos: 

 Biblioteca Pública Municipal - empréstimo e consulta ao acervo bibliográfico municipal 

 Cine Orion; - sessões gratuitas, abetas ao público e as escolas (mediante agendamento); 

Localizados na Avenida Júlio de Castilhos, nº 776. 

Atendimento de segunda a sexta-feira: 

Manhã - 8h às 12h 

Tarde - 13h às 17h 

Telefone para contato: (55)3261-1091 

 

 Veraneio no Balneário das Tunas - espaço de camping e estrutura, para lazer ( temporada 

de dezembro a março). 

Para informações entrar em contato com a SMICTCDL (55)3261-1835. 

 

 

 


