GABINETE DO PREFEITO
CNPJ nº 06.450.191/0001-70

PORTARIA Nº 211/2021-GAB, de 20 de outubro de 2021.

Dispõe sob a designação do servidor público
municipal para impulsionar publicações no Diário
Oficial dos Municípios e dá outras providencias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAIOSES, Estado do Maranhão, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 6º, inciso VI c/c art. 20, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Araioses (MA) e

CONSIDERANDO a necessidade de promover a publicidade e transparência dos Atos
Administrativos,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) servidor (a) público municipal a Srª ALINNE CARVALHO SILVA, CPF n.º
011.254.231-02, Matrícula 8204, ocupante do cargo SECRETÁRIA DE FINANÇAS E
INTERINA DE ADM, lotada na Prefeitura Municipal. Para impulsionar as publicações dos

atos administrativos expedidos por este município no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Maranhão, administrado pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
– FAMEM, adotado por este poder como órgão de imprensa oficial.
Art. 2º O servidor(a) aqui designado(a) terá acesso ao painel administrativo do Diário Oficial
da FAMEM, para impulsionar as publicações encaminhadas pela autoridade administrativa
superior, recaindo sobre o mesmo a responsabilidade pessoal por eventual alteração que
venha fazer no conteúdo dos respectivos atos.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Mando portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente
Portaria pertencerem, para que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Araioses (MA), 20 de outubro de 2021.
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