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GABINETE DO PREFEITO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 508, DE 17 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa, e dá outras providências”.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,  no  uso das
atribuições que lhe confere o art. 57, IV, da Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu,
no  uso  das  atribuições  que  me  foram conferidas  por  lei,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art.1°.  Fica  instituído  o  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da
Pessoa  Idosa,  como instrumento  de  captação,  repasse  e
aplicação  de  recursos  destinados  a  propiciar  suporte
f inance i ro  para  a  imp lan tação,  manutenção  e
desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas à
pessoa idosa no âmbito do Município de Açailândia.
 
Art. 2°. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será
gerenciado  pela  Secretaria  Municipal  a  que  se  vincula  o
Conselho  Municipal  dos  Direitos  do  Idoso,  sendo  de
competência  deste  a  deliberação  sobre  a  aplicação  dos
recursos  em  programas,  projetos  e  ações,  com  vistas  a

assegurar os direitos da pessoa idosa e criar condições para
promover a sua autonomia, integração e participação efetiva
na sociedade.
 
Art. 3°. Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa:
 
I  -  as transferências e repasses da União, do Estado, por
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta,
bem como dos Fundos Especiais de ambos;
 
II - as transferências e repasses do Poder Público Municipal;
 
III - os auxílios, legados, valores, contribuições e doações,
inclusive de bens móveis e imóveis, que lhe forem destinados
por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  públicas  ou  privadas,
nacionais ou internacionais;
 
IV-  produtos  de  aplicações  financeiras  dos  recursos
disponíveis;
 
V - os valores das multas previstas na Lei nº 10.741, de 01 de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
 
VI - as contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas
deduzidas  do  Imposto  Sobre  a  Renda,  conforme  a  Lei
Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010;
 
VII - recursos oriundos de Convênios;
 
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
 

1°. Os recursos que compõem o Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa serão depositados em conta
especial  sob a  denominação “Fundo Municipal  dos
Direitos  da  Pessoa  Idosa”,  e  sua  destinação  será
realizada para a realização de atividades, projetos e
programas aprovados pelo  Conselho Municipal  dos
Direitos  do  Idoso,  sem  isentar  a  Administração
Municipal  de  previsão  e  provisão  de  recursos
necessários para as ações destinadas a garantir os
direitos da pessoa idosa, nos termos da lei.

 

2°. Os recursos de responsabilidade do Município de
Açailândia  destinados  ao  Fundo  Municipal  dos
Direitos  da  Pessoa  Idosa,  serão  programados  de
acordo  com  a  Lei  Orçamentária  do  respectivo
exercício financeiro, para promover ações de proteção
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e promoção aos direitos da pessoa idosa.

 
Art.  4º.   Os recursos do Fundo Municipal  dos Direitos da
Pessoa Idosa destinam-se a:
 
I  -  despesas com projetos,  programas e serviços voltados
para a promoção, proteção e defesa do idoso, especialmente
aqueles em que o Estado constitucionalmente se obriga à
cooperação com organizações não-governamentais;
 
II  -  despesas com consultoria, projetos de pesquisa ou de
estudo, relacionadas à melhoria de vida do idoso;
 
I I I  -  despesas  com  programas  de  t re inamento  e
aperfeiçoamento  de  recursos  humanos;
 
IV  -  pagamento  ou  ressarcimento  de  despesas,  diárias  e
passagens  a  representantes  do  Conselho  Municipal  dos
Direitos  do  Idoso  em  eventos  e  atividades,  mediante
aprovação do Conselho;
 
V  -  pagamento  de  serviços  técnicos  de  assessoria,  de
comunicação  e  de  divulgação  de  interesse  do  Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso;
 
VI - apoio na realização de eventos, estudos e pesquisas no
campo da promoção, proteção, defesa, controle e garantia
dos direitos da pessoa idosa;
 
VII - manutenção de banco de dados com informações sobre
programas,  projetos  e  atividades  governamentais  e  não-
governamentais  de  âmbito  municipal,  estadual,  federal  e
internacional relativos ao idoso; e
 
VIII  -  aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo,
necessários ao desenvolvimento dos programas referidos no
inciso I, além de custear as despesas com a estruturação e
funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
 
Parágrafo  Único.  Os  recursos  do  Fundo  Municipal  dos
Direitos  da  Pessoa  Idosa  somente  serão  utilizados  ou
aplicados em programas, projetos, serviços e ações voltadas
à promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso, assim
como, ao estudo, à pesquisa e garantia destes direitos.
 
Art.  5°.  A  Secretaria  ou  órgão  municipal  gestor  prestará
contas  ao  Conselho  Municipal  do  Idoso  sobre  o  Fundo
Municipal  dos Direitos da Pessoa Idosa,  e dará vistas da
situação  financeira  e  patrimonial  do  Fundo  prestará
informações  quando  for  solicitado  pelo  Conselho.
 
Art. 6°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
 
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do
Maranhão, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano
de 2017 (dois mil e dezessete).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 758/2017-GAB      

DESIGNA OS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO PARA
ATUAR  EM  LICITAÇÕES  PÚBLICAS  NA  MODALIDADE
PREGÃO (PRESENCIAL E/OU ELETRÔNICO) NO ÂMBITO
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
(MA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA,  MUNICÍPIO DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Açailândia,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. DESIGNAR PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO da
Prefeitura Municipal  de Açailândia (MA),  com a função de
realizar  os  processos  licitatórios  relativos  às  licitações
públicas na modalidade pregão (presencial e/ou eletrônico) e
praticar  demais  atos  sob  a  égide  da  Lei  nº  10.520/02  e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais
legislações vigentes, com as funções que seguem:
 

Sr. MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, servidor1.
comissionado, matrícula nº 18538-1, para exercer a
função de PREGOEIRO;

 

Sr.  JARDEL  SOUZA  BEZERRA,  servidor  efetivo,1.
matrícula  nº  2770-1,  para  exercer  a  função  de
PREGOEIRO;

 
III.   Sra.  SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS,
servidora efetiva, matrícula nº 7087-1, para exercer a função
de MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO;
 

Sra.  ADELANE DA CRUZ RODRIGUES,  servidora1.
efetiva, matrícula nº 6127-1, para exercer a função de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO;

 

Sra.  CLAUDENE  SILVA  CARDOSO,  servidora1.
efetiva, matrícula nº 3180-1, para exercer a função de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO; e

 

Sr.  EVANDRO  CARDOSO  DA  COSTA,  servidor1.
efetivo, matrícula nº 0313-2, para exercer a função de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO.

 
Art. 2º. Cabe ao pregoeiro a condução do pregão e à equipe
de apoio auxiliá-lo em todas as fases do processo licitatório,
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que
couber,  as  disposições  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, bem
como demais legislações vigentes e instruções normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA que
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tratem da matéria.
 
Art.  3º.  A  sessão  pública  para  condução  do  pregão  será
realizada,  obrigatoriamente,  por  01  (um)  pregoeiro
devidamente auxiliado por, no mínimo, 02 (dois) membros da
equipe  de  apoio  sendo  a  maioria  deles,  servidores
qualificados  e  pertencentes  ao  quadro  permanente  desta
administração.
 
Art. 4º. Ao pregoeiro responsável pela condução do pregão
caberá, em especial:
 

Coordenação do processo licitatório;1.

 

Condução  dos  trabalhos  da  equipe  de  apoio,  da1.
sessão pública do pregão, presencial ou eletrônico, e
da etapa de lances;

 
III.        Recebimento, exame e decisão das impugnações e
consultas  a  licitação,  com apoio  do  setor  requisitante  do
objeto e do responsável pela elaboração do edital;
 

Recebimento  das  propostas,  ofertas,  lances,1.
negociação de preços, bem como, respectiva análise
de aceitabilidade e classificação;

 

Verificação  da  conformidade  da  proposta  com  os1.
requisitos estabelecidos no ato convocatório;

 

Verif icação  e  julgamento  das  condições  de1.
habilitação;

 
VII.       Recebimento,  exame  e  decisão  dos  recursos
encaminhados a autoridade competente quando for mantida
a decisão;
 
VIII.     Deliberação sobre o vencedor do pregão;
 

Adjudicação do objeto, quando não houver recurso; e1.

 

Encaminhamento do processo devidamente instruído1.
a autoridade superior com proposta de homologação.

 
Art.  5º.  Os  servidores  especificados  nesta  portaria
desempenharão suas atribuições concomitantemente com as
de  seus  respectivos  cargos  no  período  de  01  (um)  ano,
conforme estabelecido no art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
 
Art.  6º.   Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições contrárias.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito de Açailândia, município do Estado
do Maranhão, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (06) do

ano de dois mil e dezessete (2017).
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PORTARIAS

PORTARIA Nº 867/2017 - GAB      

DESIGNA OS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO PARA
ATUAR  EM  LICITAÇÕES  PÚBLICAS  NA  MODALIDADE
PREGÃO (PRESENCIAL E/OU ELETRÔNICO) NO ÂMBITO
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
(MA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA,  MUNICÍPIO DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Açailândia,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. DESIGNAR PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO da
Prefeitura Municipal  de Açailândia (MA),  com a função de
realizar  os  processos  licitatórios  relativos  às  licitações
públicas na modalidade pregão (presencial e/ou eletrônico) e
praticar  demais  atos  sob  a  égide  da  Lei  nº  10.520/02  e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais
legislações vigentes, com as funções que seguem:
 

Sr. MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, servidor1.
comissionado, matrícula nº 18538-1, para exercer a
função de PREGOEIRO;

 

Sra. SIMONE PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS,1.
servidora efetiva, matrícula nº 7087-1, para exercer a
função de PREGOEIRA;

 
III.  Sra.  ADELANE  DA  CRUZ  RODRIGUES,  servidora
efetiva,  matrícula  nº  6127-1,  para  exercer  a  função  de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO;
 

Sra.  CLAUDENE  SILVA  CARDOSO,  servidora1.
efetiva, matrícula nº 3180-1, para exercer a função de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO;

 

Sr.  EVANDRO  CARDOSO  DA  COSTA,  servidor1.
efetivo, matrícula nº 0313-2, para exercer a função de
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO;

 

Sr. FREDERIKO AUGUSTO CARVALHO HOLANDA,1.
servidor  comissionado,  matrícula  nº  0049-1,  para
exercer  a  função  de  MEMBRO  DA  EQUIPE  DE
APOIO;

 
VII.   Sr.  JARDEL  SOUZA  BEZERRA,  servidor  efetivo,
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matrícula nº 2770-1, para exercer a função de MEMBRO DA
EQUIPE DE APOIO;
 
VIII.  Sra.  MARIA  JORDANA  DE  VASCONCELLOS,
servidora comissionada, matrícula nº 6648-1, para exercer a
função de MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO; e
 

Sra.  TAMYRIS  SILVA  RIBEIRO  LEAL,  servidora1.
comissionada, matrícula nº 22092-2, para exercer a
função de MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO.

 
Art. 2º. Cabe ao pregoeiro a condução do pregão e à equipe
de apoio auxiliá-lo em todas as fases do processo licitatório,
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que
couber,  as  disposições  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, bem
como demais legislações vigentes e instruções normativas do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA que
tratem da matéria.
 
Art.  3º.  A  sessão  pública  para  condução  do  pregão  será
realizada,  obrigatoriamente,  por  01  (um)  pregoeiro
devidamente auxiliado por, no mínimo, 02 (dois) membros da
equipe  de  apoio  sendo  a  maioria  deles,  servidores
qualificados  e  pertencentes  ao  quadro  permanente  desta
administração.
 
Art. 4º. Ao pregoeiro responsável pela condução do pregão
caberá, em especial:
 

Coordenação do processo licitatório;1.

 

Condução  dos  trabalhos  da  equipe  de  apoio,  da1.
sessão pública do pregão, presencial ou eletrônico, e
da etapa de lances;

 
III.        Recebimento, exame e decisão das impugnações e
consultas  a  licitação,  com apoio  do  setor  requisitante  do
objeto e do responsável pela elaboração do edital;
 

Recebimento  das  propostas,  ofertas,  lances,1.
negociação de preços, bem como, respectiva análise
de aceitabilidade e classificação;

 

Verificação  da  conformidade  da  proposta  com  os1.
requisitos estabelecidos no ato convocatório;

 

Verif icação  e  julgamento  das  condições  de1.
habilitação;

 
VII.       Recebimento,  exame  e  decisão  dos  recursos
encaminhados a autoridade competente quando for mantida
a decisão;
 
VIII.     Deliberação sobre o vencedor do pregão;
 

Adjudicação do objeto, quando não houver recurso; e1.

 

Encaminhamento do processo devidamente instruído1.
a autoridade superior com proposta de homologação.

 
Art.  5º.  Os  servidores  especificados  nesta  portaria
desempenharão suas atribuições concomitantemente com as
de  seus  respectivos  cargos  no  período  de  01  (um)  ano,
conforme estabelecido no art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
 
Art.  6º.   Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogada a PORTARIA Nº 758/2017 – GAB.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito de Açailândia, município do Estado
do Maranhão, aos cinco (05) dias do mês de julho (07) do
ano de dois mil e dezessete (2017).

 
 

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

PORTARIAS

PORTARIA Nº 888/2017-GAB

DESIGNA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO –  CCL PARA ATUAR EM LICITAÇÕES
PÚBLICAS  NO  ÂMBITO  DO  PODER  EXECUTIVO  DO
MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA  (MA),  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
 
 
O PREFEITO DE AÇAILÂNDIA,  MUNICÍPIO DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Açailândia,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
constituírem a COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
com as funções que seguem:
 

Sr. MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA, servidor1.
comissionado, matrícula nº 18538-1, para exercer a
função de PRESIDENTE DA CCL;

 

Sra.  ADELANE DA CRUZ RODRIGUES,  servidora1.
efetiva, matrícula nº 6127-1, para exercer a função de
MEMBRO DA CCL;

 
III.  Sr. EVANDRO CARDOSO DA COSTA, servidor efetivo,
matrícula nº 0313-2, para exercer a função de MEMBRO DA
CCL.
 
Art. 2º. A Comissão Central de Licitação – CCL da Prefeitura
Municipal  de  Açailândia  (MA),  tem  a  função  de  receber,
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examinar,  e  julgar  todos  os  documentos  e  procedimentos
licitatórios  relativos  às  licitações  e  cadastramento  de
licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados
aos respectivos vencedores e praticar demais atos dispostos
na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 123/2006 e
alterações  posteriores,  bem  como  demais  legislações
vigentes e instruções normativas do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão – TCE/MA que tratem da matéria.
 
 
Art.  3º.  Os  servidores  especificados  nesta  portaria
desempenharão suas atribuições concomitantemente com as
de  seus  respectivos  cargos  no  período  de  01  (um)  ano,
conforme estabelecido no art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
 
Art.  4º.   Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogada a PORTARIA Nº 766/2017 - GAB.
 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
 
Gabinete do Prefeito de Açailândia, município do Estado
do Maranhão, aos dezessete (17) dias do mês de julho (07)
do ano de dois mil e dezessete (2017).
  
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
 

IPSEMA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 200/2017 – IPSEMA - EXONERAR -
VIVIANE VIANA LIMA BATISTA

PORTARIA Nº 200/2017 – IPSEMA A Presidente do IPSEMA
- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, Sra. Josane Maria Sousa Araújo, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe a Lei
Municipal  324  de  18  de  dezembro  de  2009  RESOLVE
EXONERAR  do Cargo Comissionado de COORDENADOR
ADMINISTRATIVO  E  FINANCEIRO,  do  Instituto  de
Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia
– IPSEMA, a Sra. VIVIANE VIANA LIMA BATISTA, inscrita
no CPF sob nº 021.704.062-47, a partir do dia 18 de julho de
2017.  CUMPRA-SE  E  PUBLIQUE-SE.  Gabinete  da
Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Açailândia, aos dezoito (18) dias do mês de
julho (07) do ano de dois mil  e dezessete (2017). Josane
Maria  Sousa  Araújo,  Presidente  do  IPSEMA,  Portaria  nº
020/2017 - GAB.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 201/2017 – IPSEMA - NOMEAR -
RITIELE CRISTINI COELHO

PORTARIA Nº 201/2017 – IPSEMA A Presidente do IPSEMA
- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, Sra. Josane Maria Sousa Araújo, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe a Lei
Municipal  324  de  18  de  dezembro  de  2009  RESOLVE

NOMEAR  para  responder  pelo  Cargo  Comissionado  de
COORDENADOR  ADMINISTRATIVO  E  FINANCEIRO,  do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, a Sra. RITIELE CRISTINI COELHO, CPF nº
968.715.043-20, a partir de 18 de julho de 2017. CUMPRA-
SE E PUBLIQUE-SE. Gabinete da Presidente do Instituto de
Previdência  Social  dos  Servidores  do  Município  de
Açailândia, aos dezoito (18) dias do mês de julho (07) do ano
de dois mil e dezessete (2017). Josane Maria Sousa Araújo,
Presidente do IPSEMA, Portaria nº 020/2017 - GAB.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 202/2017 – IPSEMA - EXONERAR -
RITIELE CRISTINI COELHO

PORTARIA Nº 202/2017 – IPSEMA A Presidente do IPSEMA
- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, Sra. Josane Maria Sousa Araújo, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe a Lei
Municipal  324  de  18  de  dezembro  de  2009  RESOLVE
EXONERAR  do  Cargo  Comissionado  de  DIRETORA  DE
DEPARTAMENTO  DE  BENEFÍCIOS  E  COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA,  do  Instituto  de  Previdência  Social  dos
Servidores  do  Município  de  Açailândia  –  IPSEMA,  a  Sra.
RITIELE  CRISTINI  COELHO,  inscrita  no  CPF  sob  nº
968.715.043-20,  a  partir  do  dia  18  de  julho  de  2017.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. Gabinete da Presidente do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, aos dezoito (18) dias do mês de julho (07) do
ano de dois mil  e dezessete (2017).  Josane Maria Sousa
Araújo, Presidente do IPSEMA, Portaria nº 020/2017 - GAB.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 203/2017 – IPSEMA - NOMEAR -
VIVIANE VIANA LIMA BATISTA

PORTARIA Nº 203/2017 – IPSEMA A Presidente do IPSEMA
- Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
de Açailândia, Sra. Josane Maria Sousa Araújo, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe a Lei
Municipal  324  de  18  de  dezembro  de  2009  RESOLVE
NOMEAR  para  responder  pelo  Cargo  Comissionado  de
DIRETORA  DE  BENEFÍCIO  E  COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA,  do  Instituto  de  Previdência  Social  dos
Servidores  do  Município  de  Açailândia,  a  Sra.  VIVIANE
VIANA LIMA BATISTA, CPF nº 021.704.062-47, a partir de
18  de  julho  de  2017.  CUMPRA-SE  E  PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidente do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Açailândia, aos dezoito (18) dias
do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2017).
Josane Maria Sousa Araújo, Presidente do IPSEMA, Portaria
nº 020/2017 - GAB.
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