PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 115/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO,
cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral,
Registro no CONFEA/CREA/PA N° 15152302-I, RG 2859763—SSP/PA e CPF n° 625.907.232-53,
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de Construção da Rede de Drenagem de
Aguas Pluviais na cidade de Bragança, Estado do Pará — Recurso Próprio.
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
H - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
prestados
e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
serviços
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito

em 09 de junho de 2022.

OLIVEIRA
RAIMUNDO ONA TO
Prefeito Municipal de Bragança
O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de
Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei
Municipal n° 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n° 022/2018.
CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Senhora da Glória, s/n°, Samaumapara.
CEP: 68600-000 — Bragança — Pará
Site: www.braganca.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 116/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: FABIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO,
cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral,
Registro no CONFEA/CREA/PA N° 15152302-1, RG 2859763—SSP/PA e CPF n° 625.907.232-53,
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de Pavimentação de Vias no município de
Bragança, Estado do Pará — Convênio Estadual - SEDOP
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal

A, em 09 e,- junho de 2022.

NA
a E OLIVE
RAIMU "S
Prefeito Municipa de Bragança
O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de
Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei
Municipal n°4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n°022/2018.
CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Senhora da Glória, s/no, Riozinho.
CEP: 68600-000 - Bragança - Pará
Site: www.braganca.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 117/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: FABIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO,
cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral,
Registro no CONFEA/CREA/PA N° 15152302-1, RG 2859763—SSP/PA e CPF n° 625.907.232-53,
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de Pavimentação do Ramal do Caeté PA
458, Estado do Pará — Convênio Estadual — SETRAN.
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Munic' i ai de Bragança 'A, e V 09 de junho de 2022.

RAI

i i O NO ' ODE O, I VEIRA
Prefeito Munici ..1 de Bragança

O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de
Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei
Municipal n°4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n°022/2018.
CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Senhora da Glória, s/n0, Riozinho.
CEP: 68600-000 - Bragança - Pará
Site: www.braganca.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 118/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: GELSON DA SILVA MONTEIRO, cargo de
Arquiteto, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, Registro no
CAU/BR N° A70520-9, RG 2703175—SSP/PA e CPF n° 615.412.732-49, para acompanhar e
fiscalizar a execução da obra de Construção de 06 Pontes em concreto armado, na cidade de
Bragança-PA — Recurso Próprio.
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito M icipal de Br' : ança-P / em 09 de junho de 2022.

NDO N1 A TO ' E OLIVEIRA
Prefeito M cipal de Bragança
O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de
Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei
Municipal n° 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n° 022/2018.
CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Senhora da Glória, s/no, Riozinho.
CEP: 68600-000 - Bragança - Pará
Site: www.braganca.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRAGANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DEFESA SOCIAL

PORTARIA N° 119/2022.
O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL
DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor: GELSON DA SILVA MONTEIRO, cargo de
Arquiteto, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, Registro no
CAU/BR N° A70520-9, RG 2703175—SSP/PA e CPF n° 615.412.732-49, para acompanhar e
fiscalizar a execução da obra de Reforma do Campo de Futebol da Vila do Treme, na cidade
de Bragança-PA — Emenda Parlamentar.
Art. 2° - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais
fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades
legalmente estabelecidas;
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos
serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para
pagamento.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário..
Dê-se ciência ao servidor designado e;
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Gabinete do Pref o Municipal i , : ragança- 'A, em 09 de junho de 2022.

IMUN ►O NONA TO S E OLIVEIRA
Prefe o Municipal de Bragança
0 presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de
Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei
Municipal n° 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto n° 022/2018.
CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Senhora da Glória, s/no, Riozinho.
CEP: 68600-000 - Bragança - Pará
Site: www.braganca.pa.gov.br

