
Lei n° 013/2017 

J1 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA 
GABINETE DO PREFEITO 

"Dispõe sobre a instituição da comenda 
ROSA GRANDE em homenagem às 
mulheres de notório destaque no 
âmbito do mumctpto de João 
Lisboa/MA e dá outras providências". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas faz 
saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1 o - Fica instituída a comenda ROSA 
GRANDE no âmbito do município de João Lisboa/MA, através da qual serão 
homenageadas mulheres que tenham se destacado profissionalmente ou 
prestado relevantes trabalhos na área social, com o objetivo de valorizar a 
mulher no contexto da cidadania. 

Art. 2° - O título honorífico será entregue em 
Sessão Solene da Câmara Municipal de João Lisboa/MA, na semana em que 
se comemora o Dia Internacional da Mulher. 

Art. 3° - Os recursos para atender as despesas 
correrão por conta de dotação própria do orçamento do Poder Legislativo. 

Art. 4° - A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO 
LISBOA/MA, via RESOLUÇÃO, regulamentará o modus operandi de 
concessão dessa honraria. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

JOÃO LISBOA, aos 
dezessete. 

ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
do mês de novembro de dois mil e 

Avenida Imperatriz, n° 1331, Centro 
João Lisboa- Ma 



I D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

organização, apoio, representação e assistência da classe dos trabalha
dores profissionais das entidades artesanais que congreguem produto
res com trabalho eminentemente artesanal. atividades idênticas, simila
res ou conexas na base territorial do município de São Luis-MA, tendo 
como valores básicos a defesa dos interesses, direitos e aspirações da 
classe dos artesãos. ADMINISTRAÇÃO: Assembleia Geral, Direto
ria e Conselho Fiscal. PATRIMÔNIO: Consti tuir-se-á de todos os 
bens sociais, por doações ou legados estabelecidos em favor da Fede
ração e por auxíl ios e subvenções que fo rem concedidas pelos pode
res públicos ou instituições particulares dos bens e direitos que lhe 
couberem, pelo que vierem a adquiri r no exercício de suas atividades, 
pela contribu ição dos membros das Entidades Artesanais. A 
dissolução,ou modificação da consti tuição jurídica desta entidade 
somente ocorrerá por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, 
especialmente convocada para esse fim. Sua dissolução se dará por 
não mais preencher as fmalidades para as quais foi criada e seu 
patrimôniosoc ial se reve rterá em benef ício das entidades 
artesanais, de acordo com os critérios estabelecidos em Assembleia 
Geral por seus membros. São Luís (MA), 03 de outubro de 2017. 

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N• 02/2017 -
NU ALM. Referente à A R P 03 I /20 I 7, Processo Administrativo n• 4944/ 
20 I 7, Pregão Presencial n.• 005/2017 - CPLISRP. OBJETO : Aquisi
ção de material de consumo para o sistema de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e irrigação, destinado à Assembleia Legislativa 
do Maranhão. FORNECEDORA: P.H.BARROS SANTANA CO
MÉRCIO. NOTA DE EMPEN HO: 2017NE0212 1 de 23/10/2017-
LOTE 03. VALOR DO EMPENHO: R$ 3.322,40 (três mil, trezentos 
e vinte e dois reais e quarenta centavos). RASE LEGAL: Lei 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 25/ 10/2017. ASSINATURAS: Assembleia 
Legislativa do Maranhão- Carlos Alberto Martins de Sousa - Diretor 
Geral; Paulo Sérgio Duarte de Figueiredo- Gestor da Ata de Registro de 
Preços e P.J-I.BARROS SANTANA COMÉRCIO. CN PJ n•. 
00.863.224/0001-27. São Luís- MA, 13 de novembro de 2017. 
LUIZ FELIPE RABELO RIBEIRO - Procurador Geral. 

LEI 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE JOÃO LISBOA-MA 

IRACYQUElROZRIBEIRODE BRITO - Presidentc. I LEI :"1° 013/2017."Dispõe sobre a instituição da comenda ROSA 
GRANDE em homenagem às mulheres de notório destaque no âmbito 

. FORNECIMENTO I do município de João Lisboa/MA e dá outras providências".O PRE-
: · . · . _ ·: FEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA. Estado do Maranhão, no 

ASSEMBLEIA LEGISlATIV-\ DO FSIADO DO MARANHAO '· : uso de suas atribuições que lhe são conferidas faz saber' a todos os 

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N• 01/2017 -
NúA.LM. Referente à ARP 03ll20 17, Processo Admihistrativo nu 4944/ 
20'I:7, Pregão Presencial n.• 005/20 17 - CPLiSRP. OBJETO : Aquisi
ça~·de material de consumo pai-a o sistema de abastecJmento de águà, 
ésg~iamento sanitário c irrigação, destinado à Asscmblcia Legislativa 
do Maranhão. FORNECEDORA: P.H.BARROS SANTANA CO
~~RCIO, NOTA DE EMPENHO: 20! 7NE92120 de 23/J0/2017. 
V~OR DO ·EMPENHO: R$ 3.363,75 (três mil, trezentos e sessenta 
e tr~s reais e set~nta e cinco centavos). BASE LEGAL : Lei 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2017. ASSINATURAS: Assembleia 
Legislativa do Maranhão - Carlos Alberto Martins de Sousa -Diretor 
Geral; ~auto Sérgio Duarte de Figueiredo- Ges\or da Ata de Registro de 
Pr.eços e P.li .BARROS SANTANA COMÉRCIO . CNPJ n~ . 
00.863.2.24/0001-27. São Luís. - !v1A, 13 de novembro de 2017. 
Lu;I:(: FELlfE RABELO RIBEIRO- Procurador Geral. 

·habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei:Art. I o- Fica instituída a comenda ROSA GRANDE no âni&ito do 
municípiO de João Lisboa/MA, através da qual serão homenageadas 
mulheres que tenham se destacado profissionalmente ou· prestado ·rei e· 
vantes trabalhos na área social, com o objetivo de valorizar a muiher:nó 
contexto da cidadania.Art. 2° - O título honorifico será entrtiu~ ~m 

t Sessão Solene da Câmara Municipal de João Lisboa/MA, na se$án~ 
em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.Art. 3° - Os r~l.lf
sos para atender as despesas correrão por conta de dotaçào própria .. do 
orçamento do Poder Legislativo.Art. 4° - A CÂMARA MUNICIPA,L 
DE JOÃO LISBON !vlA, via RESOLUÇÃO, regulamentará o modus 
operandi de concessão dessa honraria.Art. 5" - Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogando as disposiÇi>es e-rh 
contrário.GABfNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LIS. 
BOA, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. 
JAIRO MADEIRA DE COIMBRA- Prefeito Municipal. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

MAPA DE PREÇO UNITÁRIO E CADASTRO DE RESERVA. PREGÃON°008/20l7- PO/SEDUC/MA. PROCESSOADMINJSTRATIVO 
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