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nte na forma eletrônica, é uma 
e da Administração Direta deste 
ferida entidade inteiramente 

eúdo aqui publicado. 
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Diário Oficial Eletrônico de 
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ualquer termo e utilização de 
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quisas são de acesso gratuito e 
quer cadastro. 
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Decreto nº. 279/2019-GAB 

"Dispõe sobre a
endereço do Cons
Escola Municipal E
forma que especific

O PREFEITO MUNICIPAL DE
uso de suas atribuições que são conferidas pelo incis
da Lei Orgânica do Município, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização cadastr
Federal do Brasil – RFB; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de tornar públ
funcionamento dos órgãos públicos; 
 
CONSIDERANDO que os atos públicos devem ser 
princípio da legalidade;  
 
CONSIDERANDO a emancipação política do municíp
ocorrido no ano de 1997, e não tendo ocorrido atualiz
no que refere-se ao município para atualização c
Receita Federal do Brasil – RFB; 
 

DECRETA 

Art. 1°. Mudança de endereço somente para o mu

Conselho Escolar da Escola Municipal Estela Lemos, d

Principal s/n – São Domingos - CEP: 65.910-140 

passando a funcionar no seguinte logradouro: Rua

Povoado São Domingos – CEP: 65.921-000 – Cidelândia

 

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de

revogadas as disposições em contrário. 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ci
(vinte e seis) dias, do mês de Agosto (08) de 2019 (dois

 

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIR
Prefeito do Município 
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 a alteração de 
Conselho Escolar da 
al Estela Lemos, na 
cifica." 

L DE CIDELÂNDIA, no 
inciso VIII, do art. 57, 

astral Junto a Receita 

úblico o local de 

ser amparados pelo 

nicípio de Cidelândia 
alização de endereço 
o cadastral Junto a 

 município sede do 

s, do logradouro Rua 

140 – Imperatriz/MA, 

Rua Principal s/n – 

ndia/MA. 

 de sua publicação, 

e Cidelândia, aos 26 
dois mil e dezenove). 

IXEIRA 

Decreto n

"Di

Con

Eze

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CID

que são conferidas pelo inciso

Município, 

 

CONSIDERANDO a necessidade 

Federal do Brasil – RFB; 

 

CONSIDERANDO a necessidad

funcionamento dos órgãos públi

 

CONSIDERANDO que os atos 

princípio da legalidade; 

 

CONSIDERANDO a emancipaçã

ocorrido no ano de 1997, e não t

no que refere-se ao municípi

Receita Federal do Brasil – RFB;

 

Art. 1°. Mudança de endereço

Conselho Escolar da Escola Mu

Rua 15 de Novembro s/n 

Imperatriz/MA, passando a fun

de Novembro s/n – Centro – CEP

 

Art. 2º. Este decreto entrará 

revogadas as disposições em con

Dê-se ciência. Publique-se. Cump

 
Gabinete do Prefeito Municipal 
do mês de Agosto (08) de 2019 (
 

Fernando Aug

LÂNDIA 
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to nº. 280/2019-GAB 

"Dispõe sobre a alteração de endereço do 

Conselho Escolar da Escola Municipal 

Ezequiel Garcia, na forma que especifica." 

 CIDELÂNDIA, no uso de suas atribuições 

ciso VIII, do art. 57, da Lei Orgânica do 

ade de atualização cadastral Junto a Receita 

sidade de tornar público o local de 

úblicos; 

tos públicos devem ser amparados pelo 

ação política do município de Cidelândia 

ão tendo ocorrido atualização de endereço 

icípio para atualização cadastral Junto a 

FB; 

DECRETA 

 

reço somente para o município sede do 

 Municipal Ezequiel Garcia, do logradouro 

/n – Cidelândia - CEP: 65.910-140 – 

 funcionar no seguinte logradouro: Rua 15 

CEP: 65.921-000 – Cidelândia/MA. 

rá em vigor na data de sua publicação, 

 contrário. 

umpra-se.  

ipal de Cidelândia, aos 26 (vinte e seis) dias, 
2019 (dois mil e dezenove). 

 Augusto Coelho Teixeira 
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Decreto nº. 281/2019-GAB 

"Dispõe sobre a

endereço do Cons

Escola Municipal S

forma que especific

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, no uso de

que são conferidas pelo inciso VIII, do art. 57, da 

Município, 
 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização cadastr

Federal do Brasil – RFB; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar públ

funcionamento dos órgãos públicos;  
 

CONSIDERANDO que os atos públicos devem ser 

princípio da legalidade;  
 

CONSIDERANDO a emancipação política do municíp

ocorrido no ano de 1997, e não tendo ocorrido atualiz

no que refere-se ao município para atualização c

Receita Federal do Brasil – RFB; 

 

DECRETA 

Art. 1°. Mudança de endereço somente para o mu

Conselho Escolar da Escola Municipal Santa Tereza, d

Principal s/n – Povoado Ciriaco - CEP: 65.910-140 

passando a funcionar no seguinte logradouro: Rua

Povoado Ciriaco – CEP: 65.921-000 – Cidelândia/MA. 

 

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de

revogadas as disposições em contrário. 

 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.  
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 a alteração de 

Conselho Escolar da 

al Santa Tereza, na 

cifica." 

 de suas atribuições 

 da Lei Orgânica do 

astral Junto a Receita 

úblico o local de 

ser amparados pelo 

nicípio de Cidelândia 

alização de endereço 

o cadastral Junto a 

 município sede do 

a, do logradouro Rua 

140 – Imperatriz/MA, 

Rua Principal s/n – 

 

 de sua publicação, 

Gabinete do Prefeito Municipal 
do mês de Agosto (08) de 2019 (
 

Fernando Aug

DECRETO N.° 031/2019,

 

O PREFEITO MU
Maranhão, no uso de suas atribu
da República Federativa do Brasi

Art. 1º - EXONER
o servidor JOAQUIM ARAÚJO SO
7 SSPBA e CPF nº 194.865.025
Engenheiro Civil neste Município

Art 2º - Este de
publicação, ficando revogadas
especial o Decreto nº 048/2018

GABINETE DO P
Estado do Maranhão, aos 31 dia
dezenove. 

Dê-se Ciência, Pu

Fernando Aug

Termo Aditivo de n.º 001/

Termo Aditivo de n.º 001/2019 
entre as Partes: PREFEITURA MU
Assimed Serviços Médico Eirel
Prazo de Contrato, Objeto: cont
serviços especializados na área
Rede Saúde deste município, em

Licitaçõe

Aditivos / Adita
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ipal de Cidelândia, aos 26 (vinte e seis) dias, 
2019 (dois mil e dezenove). 

 Augusto Coelho Teixeira 
Prefeito 

031/2019, DE 31 DE JULHO DE 2019 

"Dispõe sobre a exoneração de 

servidor ocupante de cargo 

comissionado no município de 

Cidelândia e dá outras providências." 

MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, Estado do 
tribuições legais conferidas da Constituição 
rasil e Lei orgânica do município 

RESOLVE 

NERAR, a partir do dia 31 de Julho de 2019, 
SOARES, portador do Rg. 047843752013-

025-87, ocupante de cargo em comissão de 
cípio de Cidelândia(MA). 

decreto entra em vigor na data de sua 
as todas as disposições em contrário, em 

2018-GAB. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, 
31 dias do mês de Julho do ano de dois mil e 

Publique-se e Cumpra-se. 

 Augusto Coelho Teixeira 
Prefeito 

 

 

 
001/2019 do Contrato de nº 103/2018 

2019 do Contrato de nº 103/2018, firmado 
A MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a Empresa: 

ireli, Espécie: Aditivo de Prorrogação de 
contratação de empresa para prestação de 
área médica para atender a demanda da 
, em plantões de urgência e emergência, de 

ações e Contratos 

ditamentos / Supressões 
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segundas a sextas-feiras das 07:00 às 07:00 hs, 
domingos e feriados dás 07:00 às 19:00 hs, para aux
deste município. Do prazo prorrogado: até 12/08/
Assinatura: 12 de agosto de 2019. Base Legal: Art. 
8.66l6/93 e da Cláusula Segunda do Contrato Origina
Teixeira Junior – Ordenador de Despesa. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REA
DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VERE
PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNIC
CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara m
de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribui
lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma d
da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocor
vários vazamentos, sobretudo para os setores 
legislativa responsáveis pela organização da 
preparatória de abertura da sessão legislativa anu
plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir dan
Vereadores, Funcionários e frequentadores da 
Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de p
conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de mat
caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na
seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser r
no recinto destinado ao seu funcionamento, conside
sem validade as que se realizem em outro lugar, 
solenes, devidamente referendada pelo plenário, 
Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  
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