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DECRETO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO
o reconhecimento 
dito. 

Art. 1º. Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013:

Onde se lê:

Art. 1º -
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando
vértice V
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
Erich Nilson Moreira Oliveira
8.772.817,092
122°31'48" 
Moreira Oliveira
343.446,949
m., confrontando neste trecho com
TRANSMISSÃO ELÉTRICA
m. e E 343.272,502
118,56 m., confrontando neste trecho com 
coordenadas 
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 
Estrada Vicinal
343.212,598
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas 
azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m
Estrada Vicinal
343.266,468
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas 
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
Estrada Vicinal

QUARTA-FEIRA
16 DE OUTUBRO
ANO III – Nº 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DECRETO Nº 116, DE 01

PREFEITO MUNICIPAL DE 
na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
o reconhecimento primu ictu oculi

Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013:

Onde se lê: 

- Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

V-01, de coordenadas 
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
Erich Nilson Moreira Oliveira
8.772.817,092 m. e 
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 
Moreira Oliveira, até o vértice 
343.446,949 m.;  
m., confrontando neste trecho com
TRANSMISSÃO ELÉTRICA

E 343.272,502
118,56 m., confrontando neste trecho com 
coordenadas N 8.772.527,381
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 
Estrada Vicinal, até o vértice 
343.212,598 m.;  
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas N 8.772.610,463
azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m
Estrada Vicinal, até o vértice 
343.266,468 m.;  
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas N 8.772.772,711
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
Estrada Vicinal, até o vértice 

FEIRA 
OUTUBRO DE 2019

Nº 400 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

116, DE 01 DE OUTUBRO

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
na Lei Orgânica Municipal, 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
primu ictu oculi, consistente em eq

Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013:

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

, de coordenadas 
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
Erich Nilson Moreira Oliveira

m. e E 343.381,402
e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice 
  deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 

m., confrontando neste trecho com
TRANSMISSÃO ELÉTRICA

E 343.272,502 m.;  deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 
118,56 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.527,381
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice 
  deste, segue 

m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.610,463

azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m
, até o vértice 
  deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 

m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.772,711

azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
, até o vértice 

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

OUTUBRO DE 201

CAÉM, ESTADO DA BAHIA

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
, consistente em eq

Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013:

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

, de coordenadas N 8.772.84
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
Erich Nilson Moreira Oliveira, até o vértice 

E 343.381,402
e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V-03
deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 

m., confrontando neste trecho com
TRANSMISSÃO ELÉTRICA, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 
118,56 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.527,381 m. e 
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V-06
deste, segue com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 

m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.610,463 m. e 

azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m
, até o vértice V-08

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.772,711 m. e 
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V-10

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

DE 2019 

“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 
outras providências”

CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
, consistente em equívocos 

Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013:

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

N 8.772.847,077
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice 
E 343.381,402 m.;  

e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 
03, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 
m., confrontando neste trecho com FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

, até o vértice V-04
deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 

118,56 m., confrontando neste trecho com Antônio Mota
m. e E 343.170,574

azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 
06, de coordenadas 

com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 
m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal

m. e E 343.221,421
azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m

08, de coordenadas 
deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 

m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal
m. e E 343.294,946

azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
10, de coordenadas 

 

“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 
outras providências”

, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
uívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente 

Fica corrigido erro material cometido no Decreto nº 251/2013: 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

7,077 m. e 
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V
  deste, segue com  azimute de 

e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

04, de coordenadas 
deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 

Antônio Mota
E 343.170,574

azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 
Estrada Vicinal
E 343.221,421

azimute de 24°20'08" e distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
Estrada Vicinal
E 343.294,946

azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

 

Diário Oficial
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“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 
outras providências”. 

, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
materiais sem conteúdo decisório propriamente 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém
pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando-

m. e E 343.328,120
azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

V-02, de coordenadas 
deste, segue com  azimute de 

e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas N 8.772.775,286

deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

, de coordenadas 
deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 

Antônio Mota, até o vértice 
E 343.170,574 m.;  

azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas N 8.772.595,856

com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 
Estrada Vicinal, até o vértice 
E 343.221,421 m.;  

., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas N 8.772.710,066

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
Estrada Vicinal, até o vértice 
E 343.294,946 m.;  

azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas N 8.772.826,847

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 

, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
materiais sem conteúdo decisório propriamente 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém

-se o perímetro do 
E 343.328,120 

azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 
e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com Erich Nilson 

N 8.772.775,286
deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 

FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 
, de coordenadas N 8.772.466,827

deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 
, até o vértice 

  deste, segue com  
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.595,856
com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 

, até o vértice 
  deste, segue com  

., confrontando neste trecho com 
N 8.772.710,066

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
, até o vértice 

  deste, segue com  
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.826,847

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 

, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
materiais sem conteúdo decisório propriamente 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
parte do imóvel Fazenda Boa Vista, sede deste município de Caém-BA, 

perímetro do 
 m., com 

azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas N 

deste, segue com  azimute de 
Erich Nilson 

N 8.772.775,286 m. e E 
deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 

FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 
N 8.772.466,827

deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 
, até o vértice V-05, de 

deste, segue com  
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.595,856 m. e E 
com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 

, até o vértice V-07, de 
deste, segue com  

., confrontando neste trecho com 
N 8.772.710,066 m. e E 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
, até o vértice V-09, de 

deste, segue com  
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.826,847 m. e E 

 

“Corrige erro material cometido no Decreto 
Municipal Nº 251, de 02 de dezembro de 2013 e dá 

, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 

que o erro material é aquele passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é 
materiais sem conteúdo decisório propriamente 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, 
BA, 

perímetro do 
m., com 

azimute de 119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
N 

deste, segue com  azimute de 
Erich Nilson 

E 
deste, segue com  azimute de 209°29'25" e distância de 354,37 

FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 
N 8.772.466,827 

deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 
, de 

deste, segue com  
azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

E 
com  azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 

, de 
deste, segue com  

., confrontando neste trecho com 
E 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 
de 

deste, segue com  
azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho com 

E 
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCE3-57EB-F6AE-8E78.
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343.321,327
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas 
deste perímetro
através do Programa Minha Casa, Minha Vida 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
Bahia, med
centeares).

Leia-se:  

Art. 1º - 
Boa Vista, sede deste município de Caém
se o perímetro do vértice 
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 
vértice V-02
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 
vértice V-03
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com 
TRANSMISSÃO ELÉTRICA
deste, segue com  azimute de 
Domingos de Oliveira
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest
Vicinal, até o vértice 
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 
V-07, de coordenadas 
distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.710,066
confrontando neste trecho com 
343.294,946
com Estrada Vicinal
segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
até o vértice 
perímetro, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Minha Vida 
até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

Art. 2º. Continuam inalterados os dem

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 
2013. 

QUARTA-FEIRA
16 DE OUTUBRO
ANO III – Nº 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

343.321,327 m.; 
m., confrontando neste trecho com 
coordenadas N 8.772.847,077
deste perímetro, destinada à construção de 100 (cem) unidades
através do Programa Minha Casa, Minha Vida 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
Bahia, medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 
centeares). 

 Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Boa Vista, sede deste município de Caém

perímetro do vértice 
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

02, de coordenadas 
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

03, de coordenadas 
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com 
TRANSMISSÃO ELÉTRICA
deste, segue com  azimute de 
Domingos de Oliveira 
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

, até o vértice V
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 

, de coordenadas N 8.7
distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.710,066 m. e E 343.266,468
confrontando neste trecho com 
343.294,946 m.;  deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro

Estrada Vicinal, até o vértice 
segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
até o vértice V-01, de coorden

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Minha Vida - Entidades, para atendimento à população urbana carente, com rend
até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

Continuam inalterados os dem

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

GABINETE DO P

FEIRA 
OUTUBRO DE 2019

Nº 400 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

 deste, segue com
m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.847,077
, destinada à construção de 100 (cem) unidades

através do Programa Minha Casa, Minha Vida 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Boa Vista, sede deste município de Caém

perímetro do vértice V-01, de coordenadas 
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

, de coordenadas N 8.772.817,092
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

, de coordenadas N 8.772.775,286
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com 
TRANSMISSÃO ELÉTRICA, até o vértice 
deste, segue com  azimute de 300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

 Filho, até o vértice 
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

V-06, de coordenadas 
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.610,463
distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com 

E 343.266,468
confrontando neste trecho com Estrada Vicinal

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro
, até o vértice 

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
, de coordenadas 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Entidades, para atendimento à população urbana carente, com rend

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

Continuam inalterados os dem

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

deste, segue com
m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.847,077 m. e 
, destinada à construção de 100 (cem) unidades

através do Programa Minha Casa, Minha Vida 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Boa Vista, sede deste município de Caém-BA, pertencente ao Sr. José 

, de coordenadas 
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.817,092
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.775,286
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V-04
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

, até o vértice V-05
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

, de coordenadas N 8.772.595,856
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 

72.610,463 m. e E 343.221,421
distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com 

E 343.266,468 m.;  deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
Estrada Vicinal, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro
, até o vértice V-10, de coordenadas 

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
adas N 8.772.847,077

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Entidades, para atendimento à população urbana carente, com rend

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

Continuam inalterados os demais dispositivos do referido Decreto.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

REFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

deste, segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal

m. e E 343.328,120
, destinada à construção de 100 (cem) unidades

através do Programa Minha Casa, Minha Vida 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
BA, pertencente ao Sr. José 

, de coordenadas N 8.772.847,077
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.817,092 m. e E 343.381,402
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.775,286 m. e E 343.446,949
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com 

04, de coordenadas 
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

05, de coordenadas 
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

N 8.772.595,856
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 

E 343.221,421
distância de 109,32 m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro
, de coordenadas N 8.772.826,847

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
N 8.772.847,077 m. e E 343.328,120

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Entidades, para atendimento à população urbana carente, com rend

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

ais dispositivos do referido Decreto.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

REFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO
 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

 

azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
Estrada Vicinal

E 343.328,120 m.
, destinada à construção de 100 (cem) unidades

através do Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades, para atendimento à 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
BA, pertencente ao Sr. José Domingos de Oliveira Filho, limitando

N 8.772.847,077 m. e 
119°22'09" e distância de 61,14 m., confrontando neste trecho com José Domingos de 

E 343.381,402 m.;
122°31'48" e distância de 77,74 m., confrontando neste trecho com José Domingos de Oliveira

E 343.446,949 m
209°29'25" e distância de 354,37 m., confrontando neste trecho com FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

, de coordenadas N 8.772.466,827
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

, de coordenadas N 8.772.527,381
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

N 8.772.595,856 m. e E 343.212,598
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com 

E 343.221,421 m.;  deste, segue com  azimute de 24°20'08" e 
Estrada Vicinal, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
, até o vértice V-09, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro
N 8.772.826,847

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
E 343.328,120

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Entidades, para atendimento à população urbana carente, com rend

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares).

ais dispositivos do referido Decreto.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

REFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO

GILBERTO FERREIRA MATOS 
Municipal 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
Estrada Vicinal, até o vértice 

m. ponto inicial da descrição 
, destinada à construção de 100 (cem) unidades

Entidades, para atendimento à 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Domingos de Oliveira Filho, limitando

m. e E 343.328,120
José Domingos de 

m.;  deste, segue com  azimute de 
José Domingos de Oliveira

m.;  deste, segue com  azimute de 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

N 8.772.466,827 
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

N 8.772.527,381 
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando nest

E 343.212,598
azimute de 31°07'59" e distância de 17,06 m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal

deste, segue com  azimute de 24°20'08" e 
, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confro
N 8.772.826,847 m. e E 343.321,327

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com 
E 343.328,120 m. ponto inicial da descrição deste 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
Entidades, para atendimento à população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de 

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 
medindo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis centeares). 

ais dispositivos do referido Decreto. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

REFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
, até o vértice 
ponto inicial da descrição 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, 
Entidades, para atendimento à 

população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Domingos de Oliveira Filho, limitando

E 343.328,120 m., com azimute de 
José Domingos de Oliveira

deste, segue com  azimute de 
José Domingos de Oliveira

deste, segue com  azimute de 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

 m. e E 343.272,502
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com 

 m. e E 343.170,574
deste, segue com  azimute de 31°32'17" e distância de 80,34 m., confrontando neste trecho com 

E 343.212,598 m.;  deste, segue com  
Estrada Vicinal, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 24°20'08" e 
, até o vértice V-08, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
, de coordenadas N 8.772.772,711

deste, segue com  azimute de 25°58'50" e distância de 60,22 m., confrontando neste trecho 
E 343.321,327

segue com  azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 m., confrontando neste trecho com Estrada Vicinal
ponto inicial da descrição deste 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
a familiar bruta mensal de 

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

REFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019. 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
, até o vértice V-01, de 
ponto inicial da descrição 

habitacionais, 
Entidades, para atendimento à 

população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém –

indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
Domingos de Oliveira Filho, limitando-

m., com azimute de 
Oliveira Filho, até o 

deste, segue com  azimute de 
José Domingos de Oliveira Filho, até o 

deste, segue com  azimute de 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

E 343.272,502 m.;
300°42'50" e distância de 118,56 m., confrontando neste trecho com José 

E 343.170,574 m.;
e trecho com Estrada 

deste, segue com  
, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 24°20'08" e 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
N 8.772.772,711 m. e E 

ntando neste trecho 
E 343.321,327 m.; deste, 

Estrada Vicinal, 
ponto inicial da descrição deste 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
a familiar bruta mensal de 

até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e inscritas no CADÚNICO deste Município de Caém – Bahia, 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 

 

 

azimute de 18°33'41" e distância de 21,34 
, de 

ponto inicial da descrição 
habitacionais, 

Entidades, para atendimento à 
população urbana carente, com renda familiar bruta mensal de até R$ 1.600,00 

– 
indo 4ha40a76ca (quatro hectares, quarenta ares e setenta e seis 

Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, parte do imóvel Fazenda 
-

m., com azimute de 
, até o 

deste, segue com  azimute de 
, até o 

deste, segue com  azimute de 
FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE 

m.;  
José 

m.;  
Estrada 

deste, segue com  
, até o vértice 

deste, segue com  azimute de 24°20'08" e 
, de coordenadas 

deste, segue com  azimute de 24°26'46" e distância de 68,81 m., 
E 

ntando neste trecho 
deste, 

, 
ponto inicial da descrição deste 

, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, 
a familiar bruta mensal de 

Bahia, 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCE3-57EB-F6AE-8E78.
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DECRETO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nome
na Secretaria Municipal de 

Art. 2º - Este d
revogando-se as disposições em contrário.
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ANO III – Nº 
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DECRETO Nº 118, DE 16

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:  

Fica nomeado,
taria Municipal de 

Este decreto entra em v
se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM

FEIRA 
OUTUBRO DE 2019

Nº 400 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

16 DE OUTUBRO

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

, Eraldo Oliveira Ribeiro Filho
taria Municipal de Planejamento e Administração

ecreto entra em vigor na data de sua publicação
se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DE OUTUBRO DE 2019

“Nomeia:
Municipal de Convênios
Administração

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

Eraldo Oliveira Ribeiro Filho
Planejamento e Administração

igor na data de sua publicação
se as disposições em contrário.               

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM

GILBERTO FERRE
Prefeito Municipal

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

DE 2019 

Nomeia: Eraldo Oliveira Ribeiro Filho
Municipal de Convênios
Administração. 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

Eraldo Oliveira Ribeiro Filho, no c
Planejamento e Administração. 

igor na data de sua publicação
                                                                                

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM - BA, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

 

 

Eraldo Oliveira Ribeiro Filho
Municipal de Convênios, lotad

 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

no cargo de Gerente Municipal de Convênios

igor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativo a 01/10/19,
                                                                 

BA, EM 16 DE OUTUBRO

RA MATOS 
Prefeito Municipal 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

Eraldo Oliveira Ribeiro Filho
lotado na Secr

no uso de suas atribuições 
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município, artigo 77, inciso VIII.

argo de Gerente Municipal de Convênios

com seus efeitos retroativo a 01/10/19,
                                                                 

DE OUTUBRO DE 2019

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Eraldo Oliveira Ribeiro Filho, no cargo de Gerente 
retaria de Planeamento e 

no uso de suas atribuições 
artigo 77, inciso VIII.

argo de Gerente Municipal de Convênios

com seus efeitos retroativo a 01/10/19,
                                                                                    

DE 2019. 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

argo de Gerente 
etaria de Planeamento e 

no uso de suas atribuições legais, 
artigo 77, inciso VIII. 

argo de Gerente Municipal de Convênios, lotado

com seus efeitos retroativo a 01/10/19,
                    

 

argo de Gerente 
etaria de Planeamento e 

legais, 

lotado 

com seus efeitos retroativo a 01/10/19, 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCE3-57EB-F6AE-8E78.
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5 

 

 

 

DECRETO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado
Secretaria Municipal d

Art. 2º - Este d
revogando-se as dispos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA
16 DE OUTUBRO
ANO III – Nº 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DECRETO Nº 119, DE 16

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:  

ica exonerado
Secretaria Municipal de Educação

Este decreto entra em v
se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DE 

FEIRA 
OUTUBRO DE 2019

Nº 400 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

16 DE OUTUBRO

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

ica exonerado, Carlos Augusto Lopes da Silva
e Educação. 

ecreto entra em vigor na data de sua pu
ições em contrário

GABINETE DO PREFEITO DE 

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

OUTUBRO DE 2019

Exoner
Assessor de Esporte
Educação

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

Carlos Augusto Lopes da Silva

igor na data de sua pu
ições em contrário.                                                                                                    

GABINETE DO PREFEITO DE CAEM

GILBERTO FERRE
Prefeito Municipal

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

DE 2019 

xonera: Carlos Augusto Lopes da Silva
Assessor de Esporte
Educação. 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

Carlos Augusto Lopes da Silva

igor na data de sua pub
                                                                                                    

CAEM - BA, EM 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

 

Carlos Augusto Lopes da Silva
Assessor de Esporte, lotad

PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município,

Carlos Augusto Lopes da Silva, do cargo de

licação, com seus efeitos retroativo a 11/10/19,
                                                                                                    

BA, EM 16 DE OUTUBRO

RA MATOS 
Prefeito Municipal 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

Carlos Augusto Lopes da Silva
lotado na Secretaria

no uso de suas atribuições legais, 
os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município, artigo 77, inciso VIII.

cargo de Assessor de Esporte

com seus efeitos retroativo a 11/10/19,
                                                                                                    

DE OUTUBRO DE 2019

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Carlos Augusto Lopes da Silva, do ca
Secretaria Municipal de 

no uso de suas atribuições legais, 
artigo 77, inciso VIII.

Assessor de Esporte

com seus efeitos retroativo a 11/10/19,
                                                                                                    

DE 2019. 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

do cargo de 
Municipal de 

no uso de suas atribuições legais, 
artigo 77, inciso VIII. 

Assessor de Esporte, lotado na 

com seus efeitos retroativo a 11/10/19,
                                                                                                     

 

rgo de 
Municipal de 

no uso de suas atribuições legais, 

na 

com seus efeitos retroativo a 11/10/19, 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCE3-57EB-F6AE-8E78.
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PORTARIA Nº 182, DE 16

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
que lhes são 
Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári
Município de Caem

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido
Moreira Silva Lima
09/09 a 08/12/19

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
09/09/19, ficando revogadas as disposições em contrário.

                                           

 
 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA
16 DE OUTUBRO
ANO III – Nº 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

PORTARIA Nº 182, DE 16

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município
Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári
Município de Caem.  

 

Fica concedido
Moreira Silva Lima, Professora N2
09/09 a 08/12/19, referente 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
ficando revogadas as disposições em contrário.

                                           

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM 

FEIRA 
OUTUBRO DE 2019

Nº 400 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

PORTARIA Nº 182, DE 16 DE OUTUBRO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
conferidas pela Lei Orgânica deste Município

Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári

Fica concedido licença prêmio
Professora N2,

, referente ao período aquisitivo de 01

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
ficando revogadas as disposições em contrário.

                                            Registre

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM 

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

DE OUTUBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
conferidas pela Lei Orgânica deste Município

Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári

icença prêmio de 03 
, lotada na Secretaria Municipal

ao período aquisitivo de 01

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

2019 

“Concede Licença Prêmio a Servidor
Públic
Lima 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA
conferidas pela Lei Orgânica deste Município, artigo 77, inciso VIII e nos termos

Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári

de 03 meses a Servidor
na Secretaria Municipal

ao período aquisitivo de 01/04/1992 à 31/04/1997

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
ficando revogadas as disposições em contrário. 

se, Publique-se e Cumpra

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM - BA, 

GILBERTO FERREIRA MATOS
Prefeito Municipal

 

“Concede Licença Prêmio a Servidor
Pública Municipal, 

 dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
, artigo 77, inciso VIII e nos termos

Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionári

Servidora Públic
na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 

04/1992 à 31/04/1997

publicação, com seus efeitos retroativo a 

se e Cumpra-se. 

A, 16 DE OUTUBRO

GILBERTO FERREIRA MATOS 
Municipal 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

“Concede Licença Prêmio a Servidor
, Marileide Moreira Silva 

dá outras providências. 

, no uso de suas atribuições legais, 
, artigo 77, inciso VIII e nos termos

Lei Municipal nº 245, de 07/04/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Pública Municipal
de Educação, pelo período de 

04/1992 à 31/04/1997.  

com seus efeitos retroativo a 

DE OUTUBRO DE 2019.

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

“Concede Licença Prêmio a Servidora
Marileide Moreira Silva 

 

, no uso de suas atribuições legais, 
, artigo 77, inciso VIII e nos termos da 

os Públicos do 

Municipal, Marileide 
de Educação, pelo período de 

com seus efeitos retroativo a 

DE 2019. 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

a 
Marileide Moreira Silva 

, no uso de suas atribuições legais, 
da 

os Públicos do 

Marileide 
de Educação, pelo período de 

com seus efeitos retroativo a 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código CCE3-57EB-F6AE-8E78.
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