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PR EFEITURA MUNICIPAL DE ANA JÁS
CNPJ: 05 .849. 9.55/00(}] -.3 /
U11ião rio Povo Anajnen se

PORTARIA Nº 073/20-GAB/PMA
Autoriza viagem de Agen te Político, para
tratar de assuntos da Municipalídéide, e dá
ou tras providências;

A Prefeita Municipal de Anajás/PA, usando das atribuições que lhe são conferi das por !ei,
em conformidade com o Art. 64 da Lei Orgânica deste município.

Considerando necessidade de viagem da Chefa do executivo ao exterior do município, a fim
de tratar de interesse da comuna ;

RESOLVE:

Art. 1º . Autorizar a senhora MARIA JACY TABOSA BABOSA, Prefeita Municipal ds
Anajá~/PA, viajar no período de 17 a 26/06/2020, até a Capital do Estado, visando defes& da

interesses do Município de Anajás/PA, em diversas autarquias.
Art. 2º - Não autorizada concessão de diárias.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Registre--se, dê-se ciência , publique-se e cumpra-se.
Art. 5º . Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA, 17 de Junho de 2020
~ r-i ;-

r i--

fl Ui:

/.~URA MWJ/Ci;,~ LO'= MUJA'"

º"

CNPJ.
849
,- e ti.,, u
DEC LARAÇVA·o DF 95 ::iiooo 1.31
.· '
:: PUBLICIO ,
DeciarQ Oi/e oalo fo i putJI 1
ADE
00 pr&o 10 onde fonc,ona a~~:fe~t~~ Mura/

em -1.2.. L . _oro ,,, ~

~ • ••·
"" itent,, em Oigitoçóo

- - --'-(:;...
'~;a-\ -a r~
A/

_j ( , g { ,

,paJ
-

MARIA JACY TABOSA
BARROS:396935 892 20

Ass in 3do 02 i°C' ,", cl1; ·~ · · o:
JACY T,-\ 50<:; \ ; ,, ~.::S .• ' ;:i

Dr1dos: 20~,1 L1 ·

; ~ 16 :

MARIA JACY l.A.BOS :\ E .. ~.~O:.":
Preft'°ia ,Vd, 1i::, ,;

'"

1 : ~-,
-

• ;

:-1

~

