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PORTARIA Nº 299, DE 05 DE ABRIL DE 2017. 
 

“Designa servidor para providências no 

sentido de cumprimento da Notificação 

Recomendatória nº. 35/2016/PJCAA”.  

 

 O Prefeito Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso,  no uso de 

suas atribuições legais, e,  

 

Considerando a Notificação Recomendatória n. 35/2016/PJCAA referente 

ao SIMP 001295-031/2014; 

Considerando que não foram encontrados quaisquer processos de 

pagamento da gestão anterior quanto a reexecução dos serviços na Ponte sobre o córrego do 

Arara, em atendimento à Notificação Recomendatória n. 35/2016/PJCAA; 

Considerando que as medidas de reexecução dos serviços, conforme 

relatório técnico do CAOP, são necessárias para evitar a inutilização da ponte e 

consequentemente problemas de tráfego; 

RESOLVE: 

  

Art. 1º Designa o servidor ÁUREO SIERRA DA SILVA, engenheiro civil, 

lotado no Setor de Engenharia, para vistoriar a ponte sobre o Córrego do Arara, a fim de 

constatar se houve alguma intervenção no sentido de reexecução dos serviços de construção 

de ala e testa do aterro. 

 

§ 1º Caso constatado que não foram realizados quaisquer serviços na ponte 

sobre o córrego do Arara no que tange aos itens deste artigo, o servidor designado deverá 

proceder o respectivo Projeto de Engenharia para que os serviços sejam contratados e 

executados. 

§ 2º O servidor designado deverá realizar, em qualquer dos casos, relatório 

técnico, inclusive com acervo fotográfico, que deverá ser direcionado à Secretaria de 

Administração no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

 

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 Art. 3º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Alto Araguaia, 05 de abril de 2017. 

 

 
MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO 

                                                                                     Secretário Municipal de Administração  
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