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ANO I Nº1 NAZARÉ DO TOCANTINS-TO, QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017 

 

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

 

PORTARIA N° 001/2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, sobretudo a Lei Orgânica do 

Município de Nazaré/TO. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica NOMEADO para responder pelo cargo SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA FAZENDA, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NAZARÉ/TO, a partir da data de 01/01/2017, o Sr. PEDRO LEONARDO DE 

ARAÚJO FILHO inscrito no CPF n° 807.154.191-53, onde irá gerir os 

recursos da PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL conjuntamente com a 

Prefeita Municipal, a Senhora MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚJO, 

inscrito no CPF n° 884.398.871-91, ou conjuntamente com outro servidor por 

ela designado. 

 

Art. 2° - Serão atribuições conjuntas dos gestores: emitir cheques, abrir 

contas de deposito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, 

solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, retirar 

cheques devolvidos, endossar cheque, movimentar conta corrente com cartão 

eletrônico, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, 

efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, 

efetuar saques - conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos 

por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar 

movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplicações, programas 

repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, 

solicitar saldos/extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar 

transferência para mesma titularidade, efetuar transferência eletrônica para 

alivio de numerário, encerrar contas de deposito, consultar obrigações do debito 

direto autorizado. Na qual dou poderes a mesma de representar O FUNDO 

MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ, junto ao Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal e demais instituições financeiras autorizadas 

pelo Banco Central. 

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado 

do Tocantins, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(01/01/2017). 

 

 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚO 

Prefeita Municipal 

 

 

PORTARIA Nº 003 /2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município e da Lei de Estrutura 

Administrativa, a qual cria e regulamenta os cargos comissionados em nível da 

Administração Municipal. 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º NOMEAR o Senhor, RUBENS AMANOEL SOARES 

SOUSA para exercer a função SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE a partir desta data. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado 

do Tocantins, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(02/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚJO 

Prefeita Municipal 

 

PORTARIA Nº 004 /2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município e da Lei de Estrutura 

Administrativa, a qual cria e regulamenta os cargos comissionados em nível da 

Administração Municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º NOMEAR o Senhor, EURIVALDO GONÇALVES 

TORRES para exercer a função SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, a partir desta data. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado 

do Tocantins, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(02/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚJO 

Prefeita Municipal 
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PORTARIA N° 005/2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, sobretudo a Lei Orgânica do 

Município de Nazaré/TO. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica NOMEADA para responder pelo cargo de 

SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, junto ao FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ/TO, a partir da data 

de 01/01/2017, a Senhora DOMINGA VILA NOVA DE OLIVEIRA, inscrito 

no CPF n° 005.851.171-79. 

 

Art. 2° - O Secretário nomeado no artigo anterior, além das atribuições 

determinadas pela Lei Orgânica Municipal, possui atribuição conjunto com o 

Secretário Municipal da Fazenda, o Senhor Pedro Leonardo de Araújo Filho 

inscrito no CPF nº 807.154.191-53 nomeado pela portaria nº 001/2017 da Chefa 

do Executivo Municipal de: emitir cheques, abrir contas de deposito, autorizar 

cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e 

comprovantes, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, 

endossar cheque, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, 

sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar 

resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 

saques - conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio 

eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação 

financeira no RPG, consultar contas/aplicações, programas repasse recursos, 

liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar 

saldos/extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar transferência 

para mesma titularidade, efetuar transferência eletrônica para alivio de 

numerário, encerrar contas de deposito, consultar obrigações do debito direto 

autorizado. Na qual dou poderes a mesma de representar O FUNDO 

MUNICIPAL SAÚDE DE NAZARÉ, junto ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e demais instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

Central. 

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ Estado 

do Tocantins, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(02/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚO 

Prefeita Municipal 

 

PORTARIA N° 006/2017 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, sobretudo a Lei Orgânica do 

Município de Nazaré/TO. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica NOMEADO para exercer o cargo de SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO, e GESTOR FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ/TO, a partir da data de 01/01/2017, 

o Senhor ARLEY MATIAS RODRIGUES, inscrito no CPF n° 038.738.991-

16, bem como FICA nomeado pelo cargo de TESOUREIRO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 01 de janeiro de 2017, o Senhor PEDRO 

LEONARDO DE ARAUJO FILHO, inscrito no CPF: 807.154.191-53, onde 

justos irão gerir os recursos do FUNDO.  

 

Art. 2° - O Secretário nomeado no artigo anterior, além das atribuições 

determinadas pela Lei Orgânica Municipal, possui atribuição conjunto com o 

Secretário Municipal da Fazenda, o Senhor Pedro Leonardo Araújo Filho 

inscrito no CPF nº 807.154.191-53 nomeado pela 001/2017 da Chefe do 

Executivo Municipal de: emitir cheques, abrir contas de deposito, autorizar 

cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e 

comprovantes, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, 

endossar cheque, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, 

sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar 

resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 

saques - conta corrente, efetuar saques – poupança, efetuar pagamentos por meio 

eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação 

financeira no RPG, consultar contas/aplicações, programas repasse recursos, 

liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar 

saldos/extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar transferência 

para mesma titularidade, efetuar transferência eletrônica para alivio de 

numerário, encerrar contas de deposito, consultar obrigações do debito direto 

autorizado. Na qual dou poderes a mesma de representar O FUNDO 

MUNICIPAL SAÚDE DE NAZARÉ, junto ao Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e demais instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

Central. 

 

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado 

do Tocantins, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(01/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚO 

Prefeitura Municipal 

 
PORTARIA Nº 008 /2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município e da Lei de Estrutura 

Administrativa, a qual cria e regulamenta os cargos comissionados em nível da 

Administração Municipal. 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º NOMEAR o Senhor, MOISÉIS BATISTA DO 

NASCIMENTO para exercer a função SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, a partir 

desta data. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ Estado 

do Tocantins, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(02/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚJO 

Prefeita Municipal 

 

PORTARIA Nº 009 /2017 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ – ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições legais e constitucionais e em 

conformidade com a Lei Orgânica do Município e da Lei de Estrutura 

Administrativa, a qual cria e regulamenta os cargos comissionados em nível da 

Administração Municipal. 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º NOMEAR a Senhor, Mario de Sousa Carvalho para 

exercer a função Diretor de Esporte, a partir desta data. 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ Estado 

do Tocantins, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 

(02/01/2017). 

 

MARIA ELVIRA CHAGAS DE ARAÚJO 

Prefeita Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

 

A Prefeitura Municipal de Nazaré – TO, torna público que fará realizar 

na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017, Tipo: REGISTRO DE 

PREÇOS - MENOR PREÇO POR LOTE, com abertura dia 07 de junho 2017, 

às 08:00 horas, visando a Contratação de empresa para fornecimento de 

materiais de construção diversos para atender necessidades da Prefeitura 

Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social 

pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta do Edital e seus anexos 

 

O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta e retirada 

pessoalmente por meio de protocolo, na sala de licitações da Prefeitura 

Municipal. Maiores Informações através do telefone (63) 3455-1185, durante o 

horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas. 

 

 Estado do Tocantins, aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete, (24/05/2017).  

 

KLEBERSON CORRÊA DE SOUSA 

Pregoeiro 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 

 

A Prefeitura Municipal de Nazaré – TO, torna público que fará realizar 

na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura: 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, Tipo: MENOR PREÇO 

POR LOTE, com abertura dia 12 de junho 2017, às 08:00 horas, visando a 

Contratação de empresa para locação de estrutura de som, palco, iluminação, 

banheiros químicos, tendas, serviços de locução e contratação de bandas 

musicais para festividades juninas do município de Nazaré. 

O edital e seus anexos estão disponíveis para consulta e retirada 

pessoalmente por meio de protocolo, na sala de licitações da Prefeitura 

Municipal. Maiores Informações através do telefone (63) 3455-1185, durante o 

horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas. 

Estado do Tocantins, aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete, (24/05/2017). 

KLEBERSON CORRÊA DE SOUSA 

Pregoeiro 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO PM Nº 012/2017  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins -TO  

CNPJ: 25.064.007/0001-06 

CONTRATADA: ALVARO CAYRES FILHO CONSTRUTORA - ME  

CNPJ: 15.492.196/0001-56  

OBJETO: Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços para a 

eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de 

materiais elétricos e correlatos para manutenção da iluminação pública 

municipal. 

O Município de Nazaré, Estado do Tocantins, comunica a adesão total 

do processo acima descrito. 

Estado do Tocantins, aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de 

dois mil e dezessete, (24/05/2017). 

 

MARIA ELVIRA DAS CHAGAS ARAÚJO 

Prefeita Municipal 

 

 

 
PUBLICADO 

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Nazaré do Tocantins 

ANO I Nº1 de 24 de Maio de 2017. 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 


