
:Atos do Chefe do Poder Executivo

Secretaria de Administração

PORTARIA Nº 06/2016                            
26 Janeiro de 2016. 
 
“Concede ao servidor (a) licença 
por Interesse Particular, e dá outras 
providências”.
 
O Senhor WESLEY DA SILVA 
LIMA, Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais 
e constitucionais com base na Lei 
Municipal nº 342/2013, seção 87 
inciso VII art. 98 da mesma Lei- 
Estatuto dos Servidores Públicos 
civis  Centenário - TO, tendo em 
vista o Requerimento da servidora.          

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder, ao servidor: 
Eudes da Silva Vieira, portador 
do CPF: 929.400.131-87 e RG: 
608.477-SSP/TO, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação 
cargo de Professor de nível superior 
licenciado em Língua Portuguesa 
Admitido em 28/02/2011 Licença 
Por Interesse Particular, por um 
período de 02 (dois) anos, a partir 

de 26/01/2016 a 26/01/2018.    

Art. 2º- Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em 
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 26 (Vinte e seis) dias do mês 
de Janeiro de 2016.

WESLEY DA SILVA LIMA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 07/2016 - de 26 de 
Janeiro de 2016

“Concede férias a servidor (a) e dá 
outras providências”. 

O Senhor WESLEY DA SILVA 
LIMA, Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, férias a partir 
do dia 01 de Fevereiro 2016 ao 
servidor: Josemar Dias Reis, 
portador do CPF: 004.662.881-
65 e RG: 357.312 SSP/TO, 
lotado na Secretaria Municipal de 
Transporte, no Cargo de Tratorista, 
admitido em 01/03/2013, suas 

férias no período de 01/02/2016 a 
30/02/2016, férias referente ao ano 
2015.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em 
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
Janeiro de 2016.

                                           
WESLEY DA SILVA LIMA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 08/2016 - de 26 de 
Janeiro de 2016

“Concede férias a servidor (a) e dá 
outras providências”. 

O Senhor WESLEY DA SILVA 
LIMA, Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;   
             

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, férias a partir 
do dia 01 de Fevereiro 2016 ao 
servidor: Adilton de Sousa Gomes, 
portador do CPF: 947.869.171-
68 e RG: 317.518 SSP/TO, 
lotado na Secretaria Municipal 
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de Saúde, no Cargo de Fiscal de 
Vigilância Sanitária, admitido em 
01/08/2002, suas férias no período 
de 01/02/2016 a 30/02/2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em 
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
Janeiro de 2016.

                                           
WESLEY DA SILVA LIMA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 09/2016 - de 26 de 
Janeiro de 2016

“Concede férias a servidor (a) e dá 
outras providências”. 

O Senhor WESLEY DA SILVA 
LIMA, Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;        
        

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, férias a partir 
do dia 01 de Fevereiro 2016 a 
servidora: Elena de Sales Pereira, 
portadora do CPF: 965.400.871-
87 e RG: 605.445 2ª via SSP/TO, 
lotada na Secretaria Municipal 
de Assistência Social no cargo 
de Diretora de Departamento 
- Nível DAS – admitida em 

10/09/2013, suas férias no período 
de 01/02/2016 a 30/02/2016, 
referente ao ano de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em 
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
Janeiro de 2016.

                                       
WESLEY DA SILVA LIMA

Prefeito Municipal

Secretaria de Compras e Licitação

 Acha-se aberta a seguinte 
Licitação NA MODALIDADE 
DE PREGÃO PRESENCIAL, 
que ocorrerá no Município de 
Centenário:

1) Nº 010/2015 - objeto: Contratação 
de empresas especializadas no 
fornecimento de estruturas, 
equipamentos, recursos humanos 
e serviços de apoio classificados 
por lotes conforme demonstrado: 
Serviço de Fornecimento 
de Estruturas, Serviços de 
Fornecimentos de Equipamentos, 
Sistema de Sonorização, Painéis 
de Led, Recursos Humanos, 
montagem e desmontagem de 
tendas, palcos, camarins,serviços 
gráficos, mobiliário, serviços de 
apoio, decoração, iluminação 
e necessários à realização da 
comemoração ao“Aniversário 

da Cidade”, “Dia das Mães” 
“Dia dos Pais”, “Semana da 
Juventude” e “Dia das Crianças”, 
que serão executados de acordo 
a necessidade do município de 
Centenário – TO, com intuito de 
oferecer uma socialização com 
todos os presentes, resgatando a 
importância da família.

Licitação 010/2015: às 9h30, do 
dia 17/02/2016;

O edital será disponibilizado no 
prédio da Prefeitura Municipal 
de Centenário/TO, situado à Av. 
Ulisses Guimarães, 390, centro, 
CEP 77.723-000, onde ocorrerá a 
sessão de licitação.

Maiores informações: tel. (63) 
3420-1119.

Centenário/TO, 25 de janeiro de 
2016.

DIEGO HENRIQUE SILVÉRIO 
COSTA

Pregoeiro

Informativo

 O Ministério da Saúde 
investiga 3.448 casos suspeitos de 
microcefalia em todo o país. O novo 
boletim divulgado nesta quarta-
feira (27) aponta também que 270 
casos já tiveram confirmação de 
microcefalia, sendo que 6 com 
relação ao vírus Zika. Outros 
462 casos notificados já foram 
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descartados. Ao todo, 4.180 casos 
suspeitos de microcefalia foram 
registrados até 23 de janeiro. “Em 
relação ao boletim divulgado no dia 
20 de janeiro, é possível constatar 
a tendência de redução no número 

de notificações. O aumento 
identificado em uma semana de 
casos notificados foi de 7%. No 
entanto, a quantidade de casos 
descartados cresceu 63%, passando 
de 282 para os atuais 462”, ressaltou 

Cláudio Maierovitch, diretor 
do Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis do 
Ministério da Saúde. 
Fonte: Ministério da Saúde
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