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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ 
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PREFEITURA MUNICIPAL O( SANTO ANTONIO DC USlla.· PIAUÍ 
CNPJ 06.553.820/000J.g? 

PORTARIA 17 /2021 de os de Janeiro de 2021. 

"Dispõe sobre a nomeação de cargos 

comissionados e da outras providencias". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE USBOA - PI, o Sr . 

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 

o art. 90, incisos XXVIII e XXXVIII da Lei Orgânica do Munldpío e 

CONSIDERANDO, que o Chefe do Executivo compete decidir sobre nomeações 

e exonerações dos titulares dos cargos quem compõe a estrutura organizacional da 

Prefeitura Municipal. 

RESOLVE 

ART.1º - NOMEAR o Sr. GILMAR UMA DA SILVA, portador do CPF: 

733.650.503- 10, RG 1.566.350 SSP/PI, para exercer o cargo de Chefe de Tributos da 

Prefeitura Munlclpa l de Santo Antônio de Lisboa • PI. 

ART.2º · Esta portaria entra em v igor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo a 0 1 de Janeiro de 2021 . 

ART.3º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa - PI, em 05 de Janeiro 

de 2021. 

/. . / t<- / -('_ - -r,-. · Francisco Karlos Leal omes 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNKlPI\L OE SANTO ANTÔNIO OE useo,,,. PIAUÍ 
om 06.SS3J!20/0001-97 

PORTARIA 18/2021 de 05 de Janeiro de 2021. 

"Dl•p6e obre • nomea~o de cargos 

comlulonados • da outras providencias". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI, o Sr. 
FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES, no uso de suas atribuições leg11ls que lhe confere 

o art. 90, incisos XXVIII e XXXV111 da Lei Org8nlca do Município e 

CONSIDERANDO, que o Chefe do Executivo compete decidir sobre nomeações 

e exonerações dos t itulares dos cargos quem compõe a estrutura organlzaclonal da 

Prefeitura Municipal. 

RESOLVE 

ART.1º - NOMEAR o Sr. JOSAFAR POUCARPO DE SOUSA BRITO, portador 

do CPF: 068.851.188-99, para exercer o cargo de Controlador Geral do Município. 

ART.2º - Esta portaria entra em v igor na data de sua publicação, com efeito 

retroativo a 0 1 de janeiro de 2021. 

ART.3º - Revogam-se todas as disposições em contr8rio . 

Publique-se, registre-se e cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Munlclpal de Santo Antônio de Lisboa - PI, em 05 de Janeiro 

de 2021. 
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