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Prefeitura lllunicipal de santa lzabel do paú

PORTÁruACONIUNTA NS 10, DE 31 DE IANEIRO DE2O22.

o senhor EI/ANDRO BAaRos WATANABE, pREFEITo MUNIcIpAL DE sANTA üilrBEL DoPARá' amparado ao que dispõe o art 70, vl da Lei orgânica do Município e os sEGRETÁRIos
MUNICIPAIS DE §ANTA urBfl Do pAR[, no uso úu", ahibuições legais;

GoNSIDEnANDO o disposto na Constiürição da República Federariva do Brasil de 19gg, bemcomo lei Federal no. 8.666, de ZL de junho de 1993,-

coNsIDDnANDo a Lei complementar ns 372 de 17 de dezembro de 2021, a qual reorganiza aestruulra administrativa do Município de santa Izabel do pará e dá oubas providências.

coN§IDEnANDo o Decreto ns 04 de 03 de pneiro ae znzn,que nomeia interinamen6, peloperíodo de 30 (trlntal dias a sra. fosINEIDE DE lEsus LIMA FoNsECA AssAF como secrerária
dA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMÇÂO, PLANEIAMENTo E FINÂNÇÁ5 - 5EMAPF.

coNsIDERANDo o Decreto no 218 de L7 de dezemb ro de 202L, o qual nomeia o sr. ANTôNIoRICARD0 AMARAL HOLANDA, como secretário municlpal da sECRETARLA MuNIcIpAL DE

coNsIDERANDo o Decreto ne 279 de L,7 de dezembro de 2021, o qual nomeia o sr. pEDRo
PAUIO DE MAGALHÂES BEZERRA, como secretário municipal da SECRETARTA INTEGMDA DE
INFRAESTRUTURA" OBRAS, URBANISMO E SERVIçOS PÚtrcOS - SEINFRA,

coNsIDEnáNDo o Decreto ns 220 de 1"7 de dezembro de 202L,o qual nomeia o Sr. MIMUND9
ROBERTO sANTos FMNçA, como secretário municipal da sECRETARIA MuNICIpAt DE
DEFESA SOCI,AL - SEMDS.

RESOLVEM:

Art 1s 'DE§IGNAR, 
"P1ST-q9 

ot1o2/2o22, o servidor abaixo citado para exercer o cargode FÍscal do Contrato ne 052/ZOZX., firmado pelo MunicÍpio a" Santa tzabei do pará, abavés dasecretarla 
-Mqrigipal de Adrylnisuaçãg Éhne;ameú e Ftnanças [sEMApF), secrerarta

I$eeqada de Infraestrutura, obras, urbanismo'e seMços púb[áos figiúrMl, secretariaMunlcipal de Defesa social [SEMDS),^-s_::o?Ii3 Iraunúpar de produçã. 
" ãg;;;;;ã;(SEMPAG), com a empresa T T ITDA; CNp| no 03.SSS.314iiOOO1"-49,, que têm por obfeto aAQUISIçÂO DE COMBUSTíYEL PARA ATENDER AS DEúNDAs DE ABAsTEcIMENTo DAFRorA DE vEÍculos DA PREFEITURA uunriqpar,bíiar,rra TZABEL Do pARÁ-É ón;uAs

SECRETARIAS.
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Prefeitura ltlunlcipal de Santalzabel do paní

I - SANDRA ANTONIA ALVES DA srLVA, rnarícula no 123909.

ArL2s- Esta portaria enha em ügor na data de sua pubricação,

ArL 3s - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

DÊ-§E CIÊNCIA, REGISTRE.§E, CUMPRA-SE E PUBUQUE.SE.

secretarias Municipais de santa Izaber do pará, em 31 de Janeiro de2022.
EVANDRO BARROS, - ,! nssinaao de forma digitat
wATANABE:3oa+ r oseftãi iüÀú õnõüÀãnos53 .; ",trfteNABE:30,M1056253

EYANDRO BARROS WATANABE
Prefeito Municipal de Sanra lzabel do pará
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DE M. BEZERRA

evrômo HOI.ANDA

Púlicado rn Quadro de Avisos da Prsfdtura Muniopal, conforÍne o art. 92 da Lei orgânica do MunicÍpio de sanra lzabsl do pará ro d6ilty1mn.
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