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CAMARA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA-MS

O Vereador Professor Ademilson Junqueira de Paula solicitou
para que fosse encaminhado expediente indicatório ao senhor Marcelo Vinhaes Monteiro,
Diretor Presidente da ENERGISA, solicitando-o para que determine ao setor competente
para que faça a substituição do poste localizado na Avenida 1 no Distrito de São Pedro,
que poderá cair a qualquer momento e danificar a casa residencial edificada próximo ao
local.
A Vereadora Alinete Rodrigues Corrêa Parecis solicitou para
que fosse encaminhado expediente indicatório ao senhor José Arnaldo Ferreira de Melo,
Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Adair Lourenço de Paula, Secretário Municipal
de Infraestrutura, solicitando-os para faça a reforma das pontes localizadas nas estradas
que dão acesso as Fazendas Buritizal e Santo Agostinho, respectivamente. Solicitou, ainda,
ao senhor Prefeito para que determine ao setor competente para que faça a roçada do
Rancho Público Pantaneiro.
O Vereador Gerson Mariano de Queiroz solicitou, em nome de
todos os Edis, para que fosse encaminhado expediente indicatório ao senhor Marcelo
Vinhaes Monteiro, Diretor Presidente da ENERGISA, solicitando-o para que tome
providências no sentido de manter a continuidade, qualidade e estabilidade do
fornecimento de energia elétrica em nosso município - zona urbana e rural - haja vista as
constantes quedas e interrupções de energia.
O Vereador Professor Adair Aparecido de Freitas solicitou ao
senhor Prefeito para que regularize ás áreas verdes ocupadas por moradores, a fim de
garantir-lhes o titulo de propriedade. Para tanto, a Prefeitura deverá repor a área verde em
outro espaço, com aquisição de local de área verde, já que estas são consideradas as
principais estratégias na perspectiva da sustentabilidade ambiental e consequentemente na
qualidade de vida associadas ao meio ambiente urbano.
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O Vereador Silviano Calixto dos Santos solicitou para que fosse
encaminhado expediente ao Diretor Presidente da Energisa solicitando-o para que
determine ao setor competente para que proceda a poda uma árvore localizada na Rua
Secundino Garcia Maia esquina com a Rua Cel. Gustavo Rodrigues da Silva, Jardim
Bocaina, tendo em vista que seus galhos estão tocando a rede de energia.
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Nº. 091/2017

Autor: Vereador: Ademilson Junqueira de Paula.
Senhor Presidente
O Vereador signatário da presente, com assento nesta Casa Legislativa, e no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento Interno vigente, e depois de ouvido o Colendo
Plenário, e se aprovada, seja encaminhado expediente ao Senhor José Arnaldo Ferreira
de Melo, Prefeito Municipal, solicitando-o contratar ou disponibilizar um funcionário
para atuar na área de limpeza e manutenção dos banheiros da Feira do Produtor
“José Maria Albino”, nas quartas feiras e domingos.
JUSTIFICATIVA
A presente Indicação merece acolhida uma vez que o local mencionado no preâmbulo
desta proposição tem grande aglomeração de pessoas nos dias mencionados e com o uso
em alta rotatividade os banheiros acabam se tornando merecedores de cuidados. Por ser
um local público a limpeza e manutenção são obrigação do Poder Público, razão pela qual
entendemos que o mesmo deve disponibilizar um servidor bem consciente de sua
responsabilidade pelo funcionamento e manutenção da limpeza, e provimento do material
de consumo, para que nada falte. Conquanto, solicitamos que seja dada a atenção que o
pedido em tela exprime.
Inocência-MS, 01 de novembro de 2017.
Ademilson Junqueira de Paula.
Vereador
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Nº.
089/2017

Autor: Vereador: Ademilson Junqueira de Paula.
Senhor Presidente
O Vereador abaixo assinado, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos
Regimentais vigente, e depois de ouvido o Colendo Plenário, e se aprovada, seja
encaminhado expediente indicatório ao Senhor José Arnaldo Ferreira de Melo, Prefeito
Municipal, com cópia para o senhor Wander Fábio Dias Junqueira, Secretário Municipal
de Saúde, solicitando-os para que reative o atendimento médico odontológico do Posto
de Saúde no Distrito de São Pedro município de Inocência-MS.

Autor: Vereador: Ademilson Junqueira de Paula.
Senhor Presidente
O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, e no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Interno vigente, e depois de ouvido o Colendo
Plenário, e se aprovada, seja encaminhado expediente ao Senhor José Arnaldo Ferreira de
Melo, Prefeito Municipal, solicitando-o para que determine ao Departamento competente
para que faça com urgência recuperação do sistema de iluminação pública no Distrito
de São Pedro com a reposição das Luminárias e lâmpadas queimadas nas ruas e
avenidas.
JUSTIFICATIVA
A rede de iluminação do Distrito de São Pedro está em boas condições, porém com várias
luminárias quebradas e com muitas de suas lâmpadas queimadas. Tal fato tem ocasionado
reclamações dos munícipes residentes no Distrito, pois a situação além dos inconvenientes
normais que provoca, coloca em risco a segurança da população. É importantíssimo que o
Poder Público ofereça um serviço de iluminação de qualidade, pois além de ser essencial
para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do
munícipe, estes pagam a taxa de iluminação pública, logo não pode ficar sem este
melhoramento. Portando, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, gerando
tranquilidade as pessoas residentes no Distrito.
São estes os motivos da presente proposição.

JUSTIFICATIVA
A presente Indicação na verdade se trata de uma reiteração da Indicação nº 036/2017,
aprovada nesta Casa e encaminhada através do Ofício nº 105/2017 de 18 de abril de 2017 e
Indicações Verbais propostas e aprovadas nas Sessões Ordinárias dos dias 10/07/2017 e
28/08/2017, respectivamente. A persistência se prende ao fato de estar a comunidade do
Distrito sem atendimento médico/odontológico. Esclareço que referido serviço era
prestado de forma satisfatória e no momento não esta sendo mais realizado, já que foi
interrompido a meses. É inaceitável que os moradores do Distrito de São Pedro tenham
que se deslocar até Inocência em busca de atendimento médico/odontológico, já que temos
um posto devidamente equipado, faltando, apenas os profissionais da área. Diante disto
solicito para que seja prestado atendimento médico/odontológico a população do Distrito
pelo menos uma vez por semana.
São estes os motivos da presente proposição.
Inocência-MS, 01 de novembro de 2017.
Ademilson Junqueira de Paula
Vereador

Inocência-MS, 01 de novembro de 2017.
Ademilson Junqueira de Paula.
Vereador
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Emenda
Autor: Vereadora: Alinete Rodrigues Corrêa Parecis.
Concede o Título de Cidadã Inocenciense a “Professora Danusa Martins Leal Leonel” e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
INOCÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais e
regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto
Legislativo:
DECRETA:
Art. 1º - Concede-se a “Professora Danusa Martins Leal Leonel” o título de cidadã
Inocenciense, pelos seus relevantes serviços prestados a comunidade Inocênciense.
Art. 2º - A Concessão do título a que se refere o artigo anterior far-se-á em sessão solene, a
ser agendada pelo 1º secretário desta Câmara.
Art. 3º - A Câmara Municipal de Inocência adotará todas as providências cabíveis para
efetivar o presente Projeto de Concessão da honraria.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

03.342.938/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Inocência MS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de
outro lado à empresa EVALDO JOSÉ MANTELATO - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o
n.º 10.655.463/0001-45, ora denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e
decidido Pregão Presencial nº 024/2017, Processo Administrativo nº 057/2017 com base
na Lei 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, vem apresentar a seguinte NOTIFICAÇÃO pelos
motivos a seguir expostos:
Considerando a situação de inadimplência da CONTRATADA no que tange às cláusulas
do Contrato administrativo oriundo do Pregão Presencial nº. 024/2017, Processo
Administrativo nº 057/2017, que visa à contratação de empresa para o fornecimento de
materiais de expediente para a prefeitura municipal.
Considerando que a CONTRATADA não está entregando os itens objeto deste contrato
que foram devidamente solicitados à empresa notificada, a administração municipal
resolve:
Item 1. Notificar a empresa EVALDO JOSÉ MANTELATO - ME, inscrita no CNPJ-MF
sob o n.º 10.655.463/0001-45, que tem contrato com esta administração a fim de realizar o
fornecimento de materiais de expediente para a prefeitura municipal, em razão do
descumprimento das condições previstas no contrato administrativo em questão.
Item 2. Pelo fato de não ter entregue os materiais solicitados, conforme documento de
atesto que está devidamente juntado aos autos do Processo Administrativo nº 057/2017,
levando desta forma à sua completa inexecução do objeto do contrato. Tal fato acarreta,
nos termos do edital, a rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos
serviços, bem como a imputação de pena de multa conforme descritos no contrato
firmado entre as partes, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração, por um período de doze meses (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).
Item 3. Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº
8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de 05(cinco) dias
úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento, cuja penalidade poderá ser
relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou, se
inexistente tal justificativa, poderá ainda ser compelida ao pagamento da multa acima
expressa e prevista no contrato assinado entre as partes, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Município. A comprovação do pagamento da pena de multa ou a interposição de
recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas
diretamente na Central de Licitações, situada no andar térreo do endereço acima descrito.
Lembrando-se que não havendo no prazo legal para a justificativa ou que essa seja dada
por insuficiente, o contrato com a empresa será rescindido.

Inocência-MS, 07 de novembro de 2017.
Henrique César Líria Alves
Presidente
Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal, na data supra.
Ademilson Junqueira de Paula
1º Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA-MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPUBLICA-SE A MATÉRIA DO DIARIO OFICIAL DE INOCENCIA-MS, ANO IV,
DION Nº DCCV, QUARTA FEIRA, 08/11/2017, PROCESSO Nº 169/2017
ONDE-SE LÊ:
Partes: Município de Inocência – MS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SANDRO ROGÉRIO ROCHA
R$ 2880,00 (oitocentos e oitenta reais).
LEIA-SE:
Partes: Município de Inocência – MS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, luiz Claudio Bernardes de Sales
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
HOMOLOGAÇÃO
O Município de Inocência através de sua Comissão de Licitação, torna
público o resultado do processo.
Processo: 163/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em reparo na cobertura e
estrutura de madeira com substituição no prédio do paço municipal, (com fornecimento de
material e mão de obra), conforme cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e
memorial descritivo
Vencedor: MARIA JOSÉ MACHADO DE PAULA - ME
Valor: R$ 12.385,92 (doze mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
Adjudico e Homologo o resultado proferido pela Comissão de Licitação.
Inocência-MS, 08 de novembro de 2017
MUNICIPÍO DE INOCÊNCIA-MS
José Arnaldo Ferreira de Melo
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA, ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua:
João Batista Parreira n.º 522, centro, em Inocência/MS, inscrito no CNPJ sob o n.º

Item 5. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude de eventual rescisão
contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento
posterior, será concedido prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes
estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93; advertindo-se que a não
apresentação de defesa no prazo legal pode implicar na pena de suspensão do direito de
participar de futuras licitações no município de Inocência/MS.
Item 6. Este procedimento tem como base legal os artigos 77, 78, incisos I c/c 79, inc. I da
Lei Federal no. 8.666/93 e no artigo 476, do Código Civil Brasileiro, bem como as
cláusulas do contrato presente no Pregão Presencial nº 024/2017, Processo Administrativo
nº 057/2017.
A Presente Notificação será publicada na forma resumida, através de Extrato, em veículo
de divulgação do Município.
Inocência – MS, 08 de novembro de 2017.
JOSÉ ARNALDO FERREIRA DE MELO
Prefeito Municipal
LICITAÇÃO PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua: João
Batista Parreira n.º 522, centro, em Inocência/MS, inscrito no CNPJ sob o n.º
03.342.938/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Inocência MS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de
outro lado à empresa NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA EIRELI ME, inscrita no
CNPJ-MF sob o n.º 21.148.535/0001-84, ora denominada CONTRATADA, tendo em
vista o constante e decidido Pregão Presencial nº 024/2017, Processo Administrativo nº
057/2017 com base na Lei 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, vem apresentar a seguinte
NOTIFICAÇÃO pelos motivos a seguir expostos:
Considerando a situação de inadimplência da CONTRATADA no que tange às cláusulas
do Contrato administrativo oriundo do Pregão Presencial nº. 024/2017, Processo
Administrativo nº 057/2017, que visa à contratação de empresa para o fornecimento de
materiais de expediente para a prefeitura municipal.
Considerando que a CONTRATADA não está entregando os itens objeto deste contrato
que foram devidamente solicitados à empresa notificada, a administração municipal
resolve:
Item 1. Notificar a empresa NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA EIRELI ME, inscrita no
CNPJ-MF sob o n.º 21.148.535/0001-84, que tem contrato com esta administração a fim
de realizar o fornecimento de materiais de expediente para a prefeitura municipal, em
razão do descumprimento das condições previstas no contrato administrativo em questão.
Item 2. Pelo fato de não ter entregue os materiais solicitados, conforme documento de
atesto que está devidamente juntado aos autos do Processo Administrativo nº 057/2017,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- Joseli Rita Pires Mariano
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- Paulo Barbosa Valadão
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levando desta forma à sua completa inexecução do objeto do contrato. Tal fato acarreta,
nos termos do edital, a rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos
serviços, bem como a imputação de pena de multa conforme descritos no contrato
firmado entre as partes, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração, por um período de doze meses (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).
Item 3. Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº
8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de 05(cinco) dias
úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento, cuja penalidade poderá ser
relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou, se
inexistente tal justificativa, poderá ainda ser compelida ao pagamento da multa acima
expressa e prevista no contrato assinado entre as partes, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Município. A comprovação do pagamento da pena de multa ou a interposição de
recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas
diretamente na Central de Licitações, situada no andar térreo do endereço acima descrito.
Lembrando-se que não havendo no prazo legal para a justificativa ou que essa seja dada
por insuficiente, o contrato com a empresa será rescindido.
Item 5. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude de eventual rescisão
contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento
posterior, será concedido prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes
estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93; advertindo-se que a não
apresentação de defesa no prazo legal pode implicar na pena de suspensão do direito de
participar de futuras licitações no município de Inocência/MS.
Item 6. Este procedimento tem como base legal os artigos 77, 78, incisos I c/c 79, inc. I da
Lei Federal no. 8.666/93 e no artigo 476, do Código Civil Brasileiro, bem como as
cláusulas do contrato presente no Pregão Presencial nº 024/2017, Processo Administrativo
nº 057/2017.
A Presente Notificação será publicada na forma resumida, através de Extrato, em veículo
de divulgação do Município.
Inocência – MS, 08 de novembro de 2017.
JOSÉ ARNALDO FERREIRA DE MELO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA, ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua:
João Batista Parreira n.º 522, centro, em Inocência/MS, inscrito no CNPJ sob o n.º
03.342.938/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Inocência MS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e de
outro lado à empresa MVL TOLEDO LTDA - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º
97.543.008/0001-36, ora denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e
decidido Pregão Presencial nº 038/2017, Processo Administrativo nº 081/2017 com base
na Lei 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, vem apresentar a seguinte NOTIFICAÇÃO pelos
motivos a seguir expostos:
Considerando a situação de inadimplência da CONTRATADA no que tange às cláusulas
do Contrato administrativo oriundo do Pregão Presencial nº. 038/2017, Processo
Administrativo nº 081/2017, que visa à contratação de empresa para o fornecimento de
materiais de expediente para a prefeitura municipal.
Considerando que a CONTRATADA não está entregando os itens objeto deste contrato
que foram devidamente solicitados à empresa notificada, a administração municipal
resolve:
Item 1. Notificar a empresa MVL TOLEDO LTDA - ME, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º
97.543.008/0001-36, que tem contrato com esta administração a fim de realizar o
fornecimento de materiais de expediente para a prefeitura municipal, em razão do
descumprimento das condições previstas no contrato administrativo em questão.
Item 2. Pelo fato de não ter entregue os materiais solicitados, conforme documento de
atesto que está devidamente juntado aos autos do Processo Administrativo nº 081/2017,
levando desta forma à sua completa inexecução do objeto do contrato. Tal fato acarreta,
nos termos do edital, a rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos
serviços, bem como a imputação de pena de multa conforme descritos no contrato
firmado entre as partes, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração, por um período de doze meses (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).
Item 3. Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº
8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento, cuja penalidade poderá ser
relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou, se
inexistente tal justificativa, poderá ainda ser compelida ao pagamento da multa acima
expressa e prevista no contrato assinado entre as partes, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Município. A comprovação do pagamento da pena de multa ou a interposição de
recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas
diretamente na Central de Licitações, situada no andar térreo do endereço acima descrito.
Lembrando-se que não havendo no prazo legal para a justificativa ou que essa seja dada
por insuficiente, o contrato com a empresa será rescindido.

Item 5. No tocante às sanções a serem aplicadas em virtude de eventual rescisão
contratual, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a serem feitas em momento
posterior, será concedido prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial, para que, querendo, manifeste-se acerca das mesmas, nos moldes
estabelecidos no art. 78, parágrafo único, da Lei n° 8666/93; advertindo-se que a não
apresentação de defesa no prazo legal pode implicar na pena de suspensão do direito de
participar de futuras licitações no município de Inocência/MS.
Item 6. Este procedimento tem como base legal os artigos 77, 78, incisos I c/c 79, inc. I da
Lei Federal no. 8.666/93 e no artigo 476, do Código Civil Brasileiro, bem como as
cláusulas do contrato presente no Pregão Presencial nº 038/2017, Processo Administrativo
nº 081/2017.
A Presente Notificação será publicada na forma resumida, através de Extrato, em veículo
de divulgação do Município.
Inocência – MS, 08 de novembro de 2017.
JOSÉ ARNALDO FERREIRA DE MELO
Prefeito Municipal
LICITAÇÃO PÚBLICA - NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO DO
CONTRATO PELA EMPRESA VENCEDORA
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA, ESTADO DE
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com a Administração, por um período de doze meses (artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93).
Item 3. Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alíneas "e" e "f", da Lei nº
8.666/93, a partir da data de recebimento da presente, abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentação de justificativa de inadimplemento, cuja penalidade poderá ser
relevada se ocorrente uma das hipóteses do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou, se
inexistente tal justificativa, poderá ainda ser compelida ao pagamento da multa acima
expressa e prevista no contrato assinado entre as partes, sob pena de inscrição na dívida
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Prefeito Municipal
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PORTARIA N.632/2017.
Inocência 09 de novembro de 2017.
O Prefeito Municipal de Inocência Sr. José Arnaldo Ferreira de
Melo, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no Decreto que regulamenta
a realização de despesas com suprimento de fundos.
R E S O L V E:
Autorizar concessão de adiantamento/suprimento de fundos, de acordo com as
especificações abaixo:
1 - SERVIDOR RESPONSÀVEL PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:
Responsável: Renata Borges da Silva
CPF:011.714.931-42 End. Primavera n. 57
Bairro Jd Bucaina
Cidade Inocência
U.F.MS Cep.79.580-00
Tel. Res.8134-7192
Tel. Com.67-3574-1950
Órgão:Secretaria Municipal de Saúde
Lotação: Sec. Mun. de Saúde
Cargo/Função: Assessor Especial I
Mat. N. 1772
Banco: 237
Agencia: 0581
Conta: 1000162-5
2 - CLASSIFICACÃO ORÇAMENTÁRIA.
DOTAÇÃO
NATUREZA
FONTE
ORÇAMENTÁRIA
DE DESPESA
2050
339030
102
2050
339039
102

FICHA

VALOR

74
77

3.700,00
300,00

3 - PRAZO DE APLICAÇÃO: até 30 dias após a liberação dos recursos
4 - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 dias após a expiração do prazo de
aplicação.
5 - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO: 03 dias úteis
após expiração do prazo de aplicação.
6 - Responsável pelo recebimento e Atesto das Notas Fiscais:
Ficam designados(as) os(as) Servidores(as);
1) João Maria da Silva Pereira -Matrícula 1190;
2) Lucia Maria Campos da Silva - Matrícula 1603;para constatar e atestar a veracidade e a
legitimidade das despesas pagas com os recursos do adiantamento/suprimento de fundos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Inocência, aos onze dias mês de novembro do ano de
dois mil e dezessete.
JOSÉ ARNALDO FERREIRA DE MELO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Inocência.
PAULO BARBOSA VALADÃO
Secretário Municipal de Administração
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