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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS
CUNHãS

DECRETO N° 007 DE 31 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N° 007 DE 31 DE MARÇO DE 2020
 
DISPÕE  SOBRE  MEDIDAS  DO  MUNICÍPIO  DE  OLHO
D’ÁGUA  DAS  CUNHAS  -  MARANHÃO  PARA  O
ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA E PREVENÇÃO DE
SAÚDE  PÚBLICA  DE  IMPORTANCIA  MUNDIAL
DECORRENTE  DA  TRANSMISSÃO  DA  COVID-19  E  DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
A  PREFEITA  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS  CUNHÃS  -
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o disposto na Lei Orgânica do Município:
 
CONSIDERANDO  a  existência  de  pandemia  do  COVID-19
(Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização
Mundial de Saúde (ON), em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério
da Saúde em 13 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Município de Olho d’Água das Cunhãs - Maranhão,
CONSIDERANDO  inteiro  teor  do  Decreto  Municipal  n°
006/2020, de 17 de março de 2020, ora reiterado e ratificado,
no que não expressamente alterado pelo presente DECRETO,
CONSIDERANDO  que,  em  razão  do  Poder  de  Policia,  a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercicio
de liberdades individuais, com vistas a ajustá –los aos interesses
coletivos e ao bem – estar social da comunidade, em especial
para garantir o direito à saúde e a redução de doenças e de
outros agravos.
 
DECRETA:
Art. 1º -  Fica determinada a atencipação das férias escolares
do  mes de julho de 2020, no âmbito de toda a rede pública
municipal de ensino, para o periodo de 01 de Abril de 2020 à 30
de abril de 2020. Os ajustes necessarios para os imprecindiveis
minimos 200 (duzentos), dias de aulas no period letivo serão
feitos mediante máximo esforço de toda comunidade de ensino,
 uma vez superada a fase critica de prevenção por que passa a
coletividade, em que o bem maior, a vida, estar na superior
prevalência das prioridades.
Art.  2º -  Fica  determinado  que  os  servidores  da  Educação
devam ter  suas  atividades  regulamentadas  em virtudes  das
férias  escolares  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  de
forma que não haja prejuizo educacional, resguardando – se a
possibilidade  de  chamamnetos  dos  profissionais  a  qualquer
momento para realização de ações, grupo de trabalho e outras
tarefas a bem do planejamento pedagógico.
Art.  3º  -  As  medidas  previstas  nesse  Decreto  poderão  ser
reavaliadas a  qualquer momento,  de acordo com a situação
epidemiológica do municipio.
Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
REGISTRE –SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA –SE .
GABINETE  DA EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIPAL  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS  CUNHÃS  –
MARANHÃO, AOS 31 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
 
VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: f0161583d7ea20ac42b16563af3d80c2

DECRETO Nº 008, DE 31 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 008, DE  31 DE MARÇO DE 2020
 
INSTITUI  O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO E
MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA COVID – 19.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  OLHO  D’  ÁGUA  DAS
CUNHÃS - MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere
a Lei Orgânica do Município.
 
DECRETA:
 
Art. 1º - Fica instituído o Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da
Covid-19.
 
Art.  2º  -  O  Comitê  é  órgão  de  art iculação  da  ação
governamental e de assessoramento ao Presidente da República
sobre  a  consciência  situacional  em questões  decorrentes  da
pandemia da covid-19.
 
Art. 3º - O Comitê é composto pelo:
 
I -  Secretário Municipal de Saúde;
II -  Secretário adjunto de Saúde
III - Secretário Municipal de Administração;
IV - Assessoria de Comunicação;
VI - Coordenador de Vigilância Epidemiológica;
VII - Diretor do Hospital Municipal;
VIII - Coordenador de Atenção Primária;
X -  Policia Militar;
XII-  Conselho Municipal de Saúde;
XIII- Coordenador do Serviço de Urgência e Emergência;
 
§ 1º - Os membros do Comitê poderão se fazer representar nas
reuniões:
 
I - pelo seu substituto na função;
 
§ 2º - O Comitê será coordenado pelo Secretário Municipal de
Saúde ou seu substituto eventual;
 
§  3º  -  O  Coordenador  poderá  convidar  para  participar  das
reuniões do Comitê, de acordo com o tema a ser discutido:
 
I - Secretários Municipais que não componham o Comitê, com
direito a voz e a voto na reunião para a qual forem convidados;
II -  Membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do
Ministério Público, com direito a voz e sem direito a voto; e
III - outras autoridades públicas e especialistas, com direito a
voz e sem direito a voto.
 
Art. 4º - O Comitê se reunirá sempre que convocado pelo seu
Coordenador.
 
§ 1º - O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta e o
quórum de aprovação é de maioria simples.
 
§ 2º - Além do voto ordinário, o Coordenador terá o voto de
qualidade em caso de empate.
 
Art.  5º  -  O  Comitê  poderá  instituir  grupos  de  trabalho
temporários com o objetivo de auxiliar no cumprimento de suas
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atribuições.
 
Art. 6º - A participação no Comitê e nos grupos de trabalho
será considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada.
 
Art.7º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
REGISTRE –SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA –SE .
GABINETE  DA EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIPAL  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS  CUNHÃS  –
MARANHÃO, AOS 31 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
 
VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: 4cbb8aad1fa61ac7277f3dd59e7ff402

DECRETO N° 009 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

DECRETO N° 009 DE 30 DE MARÇO DE 2020.
 
“Dispõe sobre a Alteração do Decreto Municipal 006 de
17 de Março de 2020”.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  OLHO  D’  ÁGUA  DAS
CUNHÃS - MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, na
forma da Lei Orgânica do Município, observando a Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e o Decreto Estadual
35.662, de 16 de março de 2020 e,
 
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família
de  vírus  que  podem  causar  desde  resfriados  comuns  até
Síndromes Agudas Graves (SARS);
 
CONSIDERANDO  que  o  COVID-19  em  humanos  pode  ser
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses
e  espirros)  e  por  contato  (mãos  e  objetos  contaminados),
afetando  principalmente  pessoas  com  baixa  imunidade  ou
idosos;
CONSIDERANDO  o  reconhecimento  pela  Organização
Mundial de Saúde (OMS) de tratar-se, no estágio atual, de uma
Pandemia;  CONSIDERANDO  a  indicação  da  Organização
Mundial de Saúde (OMS) quanto à necessidade da mudança de
hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com
as mão; manter uma distância de aproximadamente 02 (dois)
metro entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar;
evitar  contato  com  pessoas  com  sintomas  respiratórios  da
supramencionada  doença;  evitar  locais  com  aglomerações
humanas,  permanecendo mais  tempo em casa  ou  em locais
abertos, com ventilação ampla, entre outros;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
propagar-se,  levando  os  sistemas  de  saúde  a  receber  uma
demanda  muito  acima  de  sua  capacidade  de  atendimento
adequado;
CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e
o aumento abrupto dos casos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério  da  Saúde,  que  declarou  Emergência  em  Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de
2020 do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização  do  disposto  na  Lei  nº  13.979,  de  6  de
fevereiro  de  2020,  que  estabelece  as  medidas  para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
 
CONSIDERANDO,  por fim, a necessidade de nova avaliação
quanto  a  conduta  de  suspenção  das  aulas  como  forma  de
combate ao COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º - A suspenção das aulas na rede pública e privada de
educação  do  Município  de  Olho  d’Água  das  Cunhãs  -  MA,
instituída pelo decreto 006 de 17 março de 2020, estender-se-á
ao dia 30 de abril de 2020, quando o Comitê de Combate ao
COVID-19 procederá avaliação de risco e efetiva necessidade de
manutenção da medida.
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação editará as normas
eventualmente  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do  presente
instrumento.
Art.  3º  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
REGISTRE –SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA –SE .
GABINETE  DA EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIAPAL  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS  CUNHÃS  –
MARANHÃO, AOS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
 
VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: 6f2aa44d839ac2ec3c295d1bc4e75bcb

DECRETO N° 010 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

DECRETO N° 010 DE 30 DE MARÇO DE 2020.
 
“DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
E  ATIVIDADES  ESSENCIAIS,  OS  QUAIS  NÃO  PODEM
SOFRER INTERRUPÇÃO”.
 
A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  OLHO  D’  ÁGUA  DAS
CUNHÃS - MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, na
forma  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Olho  D’Água  das
Cunhãs – MA, observando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro  de  2020,  os  Decretos  Presidenciais  10.282/2020 e
10.292/2020, e
 
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família
de vírus que podem causar
desde resfriados comuns até Síndromes Respiratórias Agudas
Graves (SARS);
 
CONSIDERANDO  que  o  COVID-19  em  humanos  pode  ser
transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses
e  espirros)  e  por  contato  (mãos  e  objetos  contaminados),
afetando  principalmente  pessoas  com  baixa  imunidade  ou
idosos;
 
CONSIDERANDO  o  reconhecimento  pela  Organização
Mundial de Saúde (OMS) de tratar-se, no estágio atual, de uma
Pandemia;
CONSIDERANDO  a  indicação  da  Organização  Mundial  de
Saúde (OMS) quanto à  necessidade da mudança de hábitos
diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com as mão;
manter uma distância de aproximadamente 02 (dois)  metros
entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar;  evitar
contato  com  pessoas  com  sintomas  respiratórios  da
supramencionada  doença;  evitar  locais  com  aglomerações
humanas,  permanecendo mais  tempo em casa  ou  em locais
abertos, com ventilação ampla, entre outros;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em
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propagar-se,  levando  os  sistemas  de  saúde  a  receber  uma
demanda  muito  acima  de  sua  capacidade  de  atendimento
adequado;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020,
Ministério  da  Saúde,  que  declarou  Emergência  em  Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
 
CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de
2020 do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização  do  disposto  na  Lei  nº  13.979,  de  6  de
fevereiro  de  2020,  que  estabelece  as  medidas  para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil.
DECRETA:
Art. 1º- Este Decreto define os serviços públicos e as atividades
essenciais, no âmbito do Município de Olho D’Água das Cunhãs,
os quais não poderão ser interrompidos.
 ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art.  2º-  A  presente  norma aplica-se  às  pessoas  jurídicas  de
direito  público  interno  municipal,  aos  entes  privados  e  às
pessoas naturais.
SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS
Art.  3º-  As  medidas  previstas  na  Lei  nº  13.979,  de  2020,
deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços
públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.
§  1º-  São  serviços  públicos  e  atividades  essenciais  aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade,  assim  considerados  aqueles  que,  se  não
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou
a segurança da população, tais como:

-  assistência  à  saúde,  incluídos  os  serviços  médicos,I.
hospitalares e odontológicos;
- assistência social e atendimento à população em estadoII.
de vulnerabilidade;
- atividades de segurança pública e privada, incluídas aIII.
vigilância, a guarda e a custódia de presos;
- atividades de defesa civil;IV.
-  transporte  intermunicipal  e  o  transporte  deV.
passageiros  por  táxi  ou  aplicativo,  os  quais  deverão
observar  suas  respectivas  lotações  e  adotar  medidas
protetivas  de  higienização  dos  veículos,  seguindo  as
orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde e
do Ministério da Saúde, a fim de evitar contágio entre
passageiros;
- telecomunicações e internet;VI.
- serviço de call center;VII.
- captação, tratamento e distribuição de água;VIII.
- captação e tratamento de esgoto e lixo;IX.

X-  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,
incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e
a  manutenção  das  centrais  geradoras  e  dos  sistemas  de
transmissão  e  distribuição  de  energia,  além  de  produção,
transporte e distribuição de gás natural; 

- iluminação pública;I.
-  produção,  distribuição,  comercialização  e  entrega,II.
realizadas  presencialmente  ou  por  meio  do  comércio
eletrônico,  de  produtos  de primeira  necessidade,  tais
como  saúde,  higiene  e  alimentos,  observando-se,  no
atendimento  presencial,  as  recomendações  da  OMS
Organização  Mundial  de  Saúde  e  do  Ministério  da
Saúde, destacando que o atendimento deve ser realizado
com equipes reduzidas e com restrição ao número de
clientes atendidos concomitantemente, como forma de
controle  da  aglomeração  de  pessoas,  devendo  ser
respeitada ainda a distância mínima de 02 (dois) metros

entre os consumidores em caso de fila, a higienização
extrema  do  ambiente  e  a  utilização  de  EPI’s  –
Equipamentos de Proteção Individual;
- serviços funerários;III.
- guarda, uso e controle de substâncias radioativas, deIV.
equipamentos e de materiais nucleares;
- vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;V.
-  prevenção,  controle  e  erradicação  de  pragas  dosVI.
vegetais e de doença dos animais;
- inspeção de alimentos, produtos e derivados de origemVII.
animal e vegetal;
- vigilância agropecuária;VIII.
- controle de tráfego;IX.
- serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporteX.
prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco
Central do Brasil, observando-se as recomendações da
OMS - Organização Mundial de Saúde e Ministério da
Saúde, destacando que o atendimento deve ser realizado
com equipes reduzidas e com restrição ao número de
clientes atendidos concomitantemente, como forma de
controle  da  aglomeração  de  pessoas,  devendo  ser
respeitada ainda a distância mínima de 2 (dois) metros
entre os consumidores em caso de fila, a higienização
extrema  do  ambiente  e  a  utilização  de  EPI’s  –
Equipamentos de Proteção Individual; 
- serviços postais;XI.
- transporte e entrega de cargas em geral;XII.
- serviço relacionados à tecnologia da informação e deXIII.
processamento de dados (data center) para suporte de
outras atividades previstas neste Decreto;
- fiscalização tributária;XIV.
- fiscalização ambiental;XV.
-  produção  de  petróleo  e  produção,  distribuição  eXVI.
comercialização  de  combustíveis,  gás  liquefeito  de
petróleo e demais derivados de petróleo; 
-  monitoramento  de  construções  e  barragens  queXVII.
possam acarretar risco à segurança;
- levantamento e análise de dados geológicos com vistasXVIII.
à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio
de alerta de riscos naturais, de cheias e inundações;
- cuidados com animais em cativeiro;XIX.
-  produção  agropecuária,  atividades  extrativistas  eXX.
serviços relacionados;
- atividade de assessoramento em resposta às demandasXXI.
que continuem em andamento e as urgentes;

XXXII - atividades médico-periciais;

– fiscalização das relações de consumo; I.
- fiscalização do trabalho; II.
-  atividades  de  pesquisa,  científicas,  laboratoriais  ouIII.
similares relacionadas com a pandemia de que trata este
Decreto; 
-  atividades  de  representação  judicial  e  extrajudicial,IV.
assessoria  e  consultoria  jurídicas  exercidas  pelas
advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e
tempestiva dos serviços públicos; 
- atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidasV.
as determinações da OMS – Organização Mundial  de
Saúde e do Ministério da Saúde, notadamente quanto ao
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre pessoas
e os cuidados extremos com a higienização do ambiente;
e 
-  unidades lotéricas,  observando-se as recomendaçõesVI.
da OMS - Organização Mundial de Saúde e Ministério da
Saúde, destacando que o atendimento deve ser realizado
com equipes reduzidas e com restrição ao número de
clientes atendidos concomitantemente, como forma de
controle  da  aglomeração  de  pessoas,  devendo  ser

OLHO D'ÁGUA DAS CUNHãS, QUARTA * 01 DE ABRIL DE 2020 * ANO IV * Nº 772

4/6www.olhodaguadascunhas.ma.gov.br



respeitada ainda a distância mínima de 2 (dois) metros
entre os consumidores em caso de fila, a higienização
extrema  do  ambiente  e  a  utilização  de  EPI’s  –
Equipamentos de Proteção

Individual. 
§  2º  Também  são  consideradas  essenciais  as  atividades
acessórias,  de  suporte  e  a  disponibilização  dos  insumos
necessários  a  cadeia  produtiva  relativa  ao  exercício  e  ao
funcionamento  dos  serviços  públicos  e  das  atividades
essenciais.
§ 3º É livre à circulação de trabalhadores cuja restrição possa
afetar  o  funcionamento  de  serviços  públicos  e  atividades
essenciais,  e  de  cargas  de  qualquer  espécie  que  possam
acarretar  desabastecimento  de  gêneros  necessários  à
população.
§ 4º Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, o
Município  disponibilizará  equipes  de  servidores,  sob  a
orientação do Comitê de Enfretamento ao COVID-19, a fim de
promover o monitoramento e à fiscalização.
§5º  As  limitações  de  serviços  públicos  e  de  atividades
essenciais,  inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas
somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que
em  articulação  prévia  com  o  Comitê  de  Enfretamento  ao
COVID-19.
§  6º  Na  execução  dos  serviços  públicos  e  das  atividades
essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as
cautelas  para  redução  da  transmissibilidade  da  COVID  -19,
dispostas pela OMS – Organização Mundial de Saúde bem como
pelo Ministério da Saúde.
§ 7º Os estabelecimentos comerciais classificados como
não  essenciais  permanecerão  fechados  ao  público,
podendo  efetuar  atendimentos  de  entrega  “delivery”,
pegue e leve “take away” ou mesmo sistema “drive-thru”,
caso a atividade comporte, restringindo-se ao máximo o
contato físico.
Art.  4º  Portaria  do  Comitê  de  Enfretamento  ao  COVID-19
poderá  definir  outros  serviços  públicos  e  atividades
considerados  essenciais  e  editar  os  atos  necessários  à
regulamentação  e  à  operacionalização  do  disposto  neste
Decreto.
Vigência
Art.  5º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
REGISTRE –SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA –SE .
GABINETE  DA EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEITA
MUNICIAPAL  DE  OLHO  D’ÁGUA  DAS  CUNHÃS  –
MARANHÃO, AOS 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
 
VILIANE NUNES OLIVEIRA DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL
 

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: a949df82f93f782fd93373f50b60975d

PORTARIA Nº 339/2020 

PORTARIA Nº 339/2020
 
A  Prefeita  Municipal  de  Olho  D`Água  Das  Cunhãs,
Maranhão ,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e,  em
conformidade com o que determina o inciso X do Art. 73 da Lei
Orgânica Municipal.
 
 RESOLVE:
 
Art.  1º  -  Fica  Exonerada  a  Sra.  Sandra  Maria  de  Jesus
Mendes, portadora do RG nº 000088817096-0/SSP-MA e CPF
nº  008.480.593-52,  do  Cargo  em  Comissão  de  Secretária
Municipal de Assistência Social deste Município.
Art.  2º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Dê-se Ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Olho d`Água das Cunhas –
MA em 30 de Março de 2020.
 
Viliane Nunes Oliveira da Costa
Prefeita Municipal

Publicado por: AYRTON PEREIRA ARAUJO CARVALHO
Código identificador: 3e7f994c570cfd27a0e464f514af8ff5

PORTARIA Nº 340/2020 

PORTARIA Nº 340/2020
 
A  Prefeita  Municipal  de  Olho  D`Água  Das  Cunhãs,
Maranhão ,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e,  em
conformidade com o que determina o inciso X do Art. 73 da Lei
Orgânica Municipal.
 
 RESOLVE:
 
Art.  1º  -  NOMEAR  a  Sra.  Antônia  Morgana Mendes  de
Sousa, portadora do RG nº 032248722006-0 SSP/MA e CPF nº
041.123.633-46,  para  exercer  o  Cargo  em  Comissão  de
Secretária Municipal de Assistente Social, conforme Plano de
Cargos em Comissão deste Município.
Art. 2º -  Atuar na Função de Ordenadora de Despesas, Gestão
de Fundos, Convênios e Prestação de Contas.
Art.  3º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se Ciência, registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Olho d`Água das Cunhas –
MA em 31 de Março de 2020.
 
Viliane Nunes Oliveira da Costa
Prefeita Municipal
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