ANO III Nº 168

BURITI DO TOCANTINS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2019
para prestação de serviços de recuperação em pavimentação asfáltica em
ruas e avenidas desta municipalidade, conforme consta do edital e seus
anexos.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ATOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1
1

LEI Nº 054, DE 01 DE JULHO DE 2.019
O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS
– senhor Américo dos Reis Borges, no uso de suas atribuições legais,
delegadas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores, APROVOU e eu PROMULGO e SANCIONO
a seguinte LEI:
Art. 1º. O Artigo 128 passa a vigorar com a seguinte redação:
A critério da Administração poderão ser concedidas ao servidor
ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório,
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até dois (02)
anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez por
período não superior a esse limite.
§ 1º. O servidor requerente aguardará em exercício, a concessão
de licença, sob pena de demissão por abandono do cargo;
§ 2º. A licença não será concedida quando inconveniente ao
interesse do serviço, desde que fundamentada pelo órgão competente;
§ 3º. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do servidor ou no interesse do serviço;
§ 4º. Não se concederá nova licença antes de decorrido um (01)
ano do término da anterior ou de sua prorrogação.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI DO
TOCANTINS, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de julho do
ano de dois mil e dezenove (01/07/2019).

AMÉRICO DOS REIS BORGES
Prefeito de Buriti do Tocantins

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO, torna público que
fará realizar na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019. A CPL do Município de Buriti
do Tocantins - TO, comunica aos interessados que realizará dia 19 de
julho de 2019, às 08:h:00 min, a abertura da licitação na modalidade
Tomada de Preços n° 004/2019, EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, tendo como Objeto: Contratação de empresa especializada

O edital deverá ser adquirido pelos interessados na forma presencial junto
à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins –
TO, das 08:00h às 12:00h ou pelo portal da transparência
www.buriti.to.gov.br. Informações no Fone: (63) 3459-1285.
Buriti do Tocantins – TO, 28 de junho de 2019.

ROZANE LÚCIO DE BARROS VIEIRA
Presidente da CPL

PUBLICADO
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Buriti do
Tocantins ANO III Nº 168 01 de Julho de 2019.
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