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PORTARIA N'' 067/2019 DE, 01 DE ABRIL lYE 2019. 

fo:..it.1i a nomeaçã-0 do Cargo de 
;<\&sessor/DAS-3 e dá outras providéncias. 
. ' 

O Prefeit0 Municipal de Santo Anto.\;O cl.'.:is M ilagres-PJ, no uso de suas atribu.lções e de 
confonnídade com a Lei Orgãni~a :lunicipl>l. 

Considerando, a necessidade imperiosá de nomeação de ocupante para o cargo de 
Assessor/DAS-3, junto a Secretaria fun.ic ipal de Administração, deste municipio. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Nomear o Sr. JAKSO r CARV ALHO DE MACEDO. maior. capaz. portador 
da Cédula de Identidade n• 2000593- SP!!Sl e CPF n• 647 697.553-68, para ocupar o 
cargo de A.s:;essor/DAS-3, junto a Sixretllriu Mu.nicipal de Administração do município 
de Santo Amonio dos MilagTes-Pl. · 

Art. 2• - B!rta portaria terá validi;de <fe_:n·.:1.e abril a J I de d~mbro de 2019 e entrará 
em vigor na data de sua public.a.çlio, !'lt'f ogan.io-se as di~posiçf,e! em contrário. 

Leia-se, Publiqu.t>sc e Cumpra-se cm S anto Antonio dó$ MilllS,-t:<$ - Pl, OI de ilbtil de 

~019. -.,.,-------=-·-· _· -~~-
Adalb~rto G ú ,lle$ Vll1:nova Soun Filho 

l' r efe,to lVhi nicipal 

PORTARIA Nª 068/2019 DE, OI OE ABRIL DE 2019. 

bis.litu, a nomeação do Carg0 de 
Assessora/DAS-3 e dá outras providências. 

O 'PTefeito Municipal de Sa.nto Antonio d.oi Mil,.gres-PI , no uso de suas atribuições e de 
conformidade com a Lei Orgânica unic.ipa,t 

Conslderand.o, a necessidade imperiosa de nomeação de ocupante plll"8 o cargo de 
Assessora/DAS-3, junto a Secrctuia iunicipal de Administração, deste munkipio. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Nomear a Sra. CARMEM LÚCIA PEREffiA GOMES, maior, capaz, 
portadora da Cédula de Identidade n• 2.870 7 4-SSP/Pl e CP-F n• 03&.342.503-41, para 
ocupar o cargo de-Assessora/DAS-3, ju11;0 a. Secretaria Municipal de Ad.minis~raçào do 
municipio de Santo Antonio dos Milagr7s-Pl, 

Art. 2• - E$ta portaria terá vnlidade d~ OI 4c abril a 3 1 de dezembro de 2019 e entrará 
em vigor na data de sua publicação, ,ev?,gando-se as disposições em contníno. 

Lé;ia-sé, Publigué-sse• e Cumpra-,se em Sarto 
201~ -

tonio dos Milagres - PI, 01 de abril de 

Adalberto Gomes Vila ova S-Ou.s.11 Pil.ho 
· Prefeilo 1'>1unh:lpal 

PORTARIA º 069/2019. DE, 01 DE ABRIL DE 2019. 

i~titul a nomea.çl!o do Cargo de 
ASio,!>SOr/DAS-3 e dá outras providências . 

O Prefeito Municipal de Santo Arllortio dos ·1 ilagrés-Pl , no uso de suas atribuições e de 
confünnidade com a Lei Orgânica Municipal. 

Considerando, a oeces11idade impcrio..a de r:omeação de ocupante para o cargo de 
Assessor/DAS-3 j unto a Secretaria 1unicipal ,:!e Administração, deste rnunicípío. 

RESOLVE: 

Art. lº - Tornear- o Sr. ANTONIO LEOl\'CJO DA SILVA, maior, capaz, pon:ador da 
Cédula de Identidade n• 2. 147.386- SP.'Pi' ei CPF nº 949.704 .163-20, para ocupar o 
ca,go de Assessor/DAS-3, junto a Secre'laria Muhicipa.l de Adminisrra.ção cio munic ípio 
de Santo Antonio dos Milagres-PJ. · 

Art.. 2• - ESU! portaria terá validade de OI.de abril a 3 1 de dezembm de 2019 e entrará 
em vigor na data de sua publicação, tty?~o-se as disposiç-ões em cootrário . 

... ·. ·:' ... 
Leia-se, Publique-se e Cumpra«se efll. Santo Antonio dos Vl ,lagres - Pl, OI de abril dé 
2019. . 

Adalbu10 G-ome, Vha ova Sous-a Filho 
PTefeilo Municipal 

PORTARIA N" 070/2019. D E, 0J DE ABRIL OE 1019. 

lns1im i a norneacão do Cargo de 
A$li~:.sora/DAS- 1 e dá Outl"3 S pt0vidéncià8. 

O Prcfoi'lo Mun.icipa.l de Santo Antonio dos r.ti le.grcs-PI, no U $ O de suas ainbuõç&s e de 
oonfurmidade com a Lei OrslnJ_ca ~n:"i9a;. 

Con;;idc:nindo, a necessidade imper-io:; de nomeaç!o do cargo de As,..,,._..o,e/DAS-1 , 
junto a Seett:tnria Municipal de Assislênéir. •'ocõa l. deste municí pio. 

RE$0LVE: 

Art. t • - Nome4f a Sru. THAl BARBOS A DE ARAÚJO, maior, capiu. ponadora do 
Cóclula de I.<leotiàade n" 3.662.597~SSP/?! " CP F n• 064.34.983•09, para e;,ercer o 
cargo em comissão de ASS:ESSÓR-..'DAS-1, junto a Sccrctana Municipal de 
AMi~.ênda Social do m u nicípio de S_ 11to Au!cmio do;, Milagres-PJ. 

Art. 2' • E ;,u, portamo. terá validade ·d~ Ol ~e abril a 31 de deze mbro de :Z.01 9 e entrará 
em vigor na <111111 de suo. public a.ç.lo, rev.:.g!j,n.d<>-sc as dis po$iç0 ,;, em con.tr óo. 

L<,in•se. P ubtique,-•e e a.unpra.~e em S~mo 'Antonio dos Milag,res - PI. OI d.e abril de 
2019. • ' 

' Ad.nJbcno G-=in1e.s. .7:l!'l nova Sousa F ilho 
PrcP.,ito M1Jnicipal 


