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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000

AUTORIZACAO

Na qualidade de Secretdria Municipal de Administracao e Finangas,
AUTORIZO a abertura de processo licitat6rio, tendo por objeto o Registro de Pregos, para
eventuais contratap6es de pessoa(s) juridica(s) para fomecimentos brinquedos
pedag6gicos diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapao
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Junto aos autos do presente Processo Administrativo n° 0311001/2021, na
modalidade Pregao Eletr6nico com a flnalidade de Registro de Pregos, os Atos de
designag5o dos Secretdrios Municipais de Administragao e Finangas, Educapao,
conforme segue em anexo.

Mat6es do Norte -MA, 09 de novembro de 2021.
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"Disp6e

sobre

nomeacao

da Secretaria Municipal de
Administracao e Financas e das
outras disposi96es."

0 Exmo. Senhor Solimar Alves de Oliveira, Prefeito do Municipio de Mat6es do
Norte -MA, no uso de suas atribuig6es legais com feridas por lei, com fulcro no art. 58
da Lei Organica do Municipio de Mat6es do Norte - MA

A
RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado (a) para o cargo comissionado o (a) Sr. (a) Marlene Serra
Coelho, brasileiro (a) portadora do RG de n° 000058123396-4, portadora (a) da CPF n°
124.888.103-63 para o cargo Secretaria Municipal de Administracao e Financas.

Art. 20 As func6es, atribuig5es e prerrogativas do cargo constam na Lei Municipal

que disp6e sobre a estrutura administrativa, outorgando-se por ocasiao do presente poder
de representatividade e execucao dos atos e ag6es da gestao referentes a respectiva pasta,
para todos os fins legais.

Art. 3° A remunera95o sera feita na forma de subsidio, de conformidade com o
que disp6e a Lei de Estrutura Administrativa do Municipio.

fl

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se os
normativos e disposig5es legais anteriores.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE"A, EM
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"Disp6e

Secretario
Educacao

sobre nomeacao

e

do

Municipal
de
das
outras

disposi96es."

0 Exmo. Senhor Solimar Alves de Oliveira, Prefeito do Municipio de Mat5es do
Norte -MA, no uso de suas atribuig6es legais conferidas por lei, com fulcro no art. 58 da
Lei Organica do Municipio de Mat6es do Norte - MA

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado (a) para o cargo comissionado o (a) Sr. (a) Domingos
Aradjo Casa Nova, brasileiro (a), portadora (a) do RG de n° 86359197-3 e CPF n°
272.405.173-49 para o cargo Secretario Municipal de Educagao.

Art. 20 As func5es, atribuic6es e prerrogativas do cargo constam na Lei Municipal

que disp6e sobre a estrutura administrativa, outorgando-se por ocasiao do presente poder
de representatividade e execugao dos atos e ac6es da gestao referentes a respectiva pasta,
para todos os fins legais.

Art. 3° i da compet6ncia da Secrefaria Municipal de Educacao a ordenagao das
despesas de sua Secretaria e a gestao do Fundo Municipal de Educacao

Art. 4° A remuneracao sera feita na foma de subsidio, de conformidade com o

a

que disp6e a Lei de Estrutura Administrativa do Municipio.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se os
normativos e disposig6es legais anteriores.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
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