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Portaria 7 ·0 /20·1.8, clie 23 de navembnl da 2018,,

"OlspOe

.ol,re ■

e

pravtHndN~.

outra■

Portaria 72/2018, ele 23 de, novembro de 2018.

•,ol•p&e •obre • nome9Çlo d■ Secretíort ■ do Núcleo
Municipal da Educ:açao Vareador Fr-anckcxt H ■ Chag ■ •

exon-aç5o da Coord-lOdor do CIUIS

l\odrtgoes •

o PREFEITO MUNICIPAL OI! SANTO ANTÔNI O DE LISIIOA-Pl,, no uso de

outra ■ providencia ■ ~.

SUZIS

O PREFEITO MUNlCIPJIL DI! SANTO AHTÕN:10 DE usaoA-PI, no uso de soas

atribuições teg,ats Que lhe confere o 11rt.90, Inciso XXVIII e XXXVIII ela Lei 0,gllnlc:a do

atribui~ l egais que lhe confere o art.90, lnd~o XXVIIJ e XXXVIlI ela Lei Or9&nlca cio

Mun'l áplo e

Munldplo e

CONSIDERANDO, que o Chefe do Ex""11ttvo compete decidir sobre nomeações e

OONSIOIERJINDO, que o Chefe do Executivo

compete decidir sobre nomea~ e

exoneraç;lles do5 tltu l ;,res do~ carljos que compl,e a estrutura o,v;1nlzaclonal db i>rcfcltura

exonerações dos titulares dos cargos que compõe a es-trutura organlzacl.on.,l d;, P.-efeitur"'

Muntctpat.

Municipal.
RIP"SOLVI!

ART. 1º - l!X,O Nl!RAR a Sr.• MIRCEJA ANGElA OE CARVAL HO, cas;ed11, port;,dora

ART. 10 - NOMEAR a SR•. Ml'R.Cl!IA .ANGl!L.A D~ CJUlVAutO, bra~lelra,

PII'" exercer o

do CPI': 916.138.76J -00, RG 1 .749.511 SSP/PI, do ca rgo de COOrdenadof"II do C:..ntro de,

,a ,5;;,da, ~ortadora do CPF: 916.138. 763-00, RG 1.749. 511 SSP/PI

Réferenda da A.sslst..,nda Sodal , lotad;, da Secretaria de Asslstênda s«liol.

Secret.árla do Núdeo Munl dpal de Educação v.,rcador Frondsco dos Chagas Rodrlgues, no=,

c:argo ele

tennos da leglslaçllo munldpal, lotado na Secretaria MunldJNJI de Edua>çlio .

ART, 2º - ~5ta port;,rl<> entra ..m vigor no dot~ de ,;;u1> publlçação, com efeito,
relro&ttvo a 01 de novembro de 2018.

.ART. 2° • Esta porta,rla entra em vigor na data ele sua l)Ubll~ o , com efeito
retroativo a 01 de novembro de 2018.

ART.3º • Revogam-se todH e,s (llsp0519!1es em conttárlo.

Publlqu-, re91 - •
Gabtn te do Prefeito Munldpal de santo Antõnlo de LJ5boa -

PJ,

cumpra--■ .

<!f1'I 23 d.e

novembro de 2018.

Gabi nete do Prefelto Munldpar ele Santo Antônio de Usboa -

PI, em 23 de

n <;>vla!mbro de 2018 .

PREFl!ITURA MUNICIPAL DE SANTO AN'l'ÕNIO DI! USIOA• PlAUi

ESTADO 00 PtAUÍ

CNPJ 06.5$3.820/0001-97

Pnrtel...,, Mu:nlclpz,I

RUA CiOYl:l"RNADOR HIELVl:DIO NUNl:Sf' 32
l"ONI!: (119) 3449-11115
CEP:&44540-000

Gabinete oa Prefeõta

ll:-'malltprere1tur•C1t11Nil9'8ma:tl.•c o·m
Portllri• 71/2018, ele 23 d• novembro d• 2018.

Portaria o" 068/18-GP
"Dlsp~e sobr-e a conces:sao de LlcenÇ4 pr~mlo

"Dlaf>lle ....,..., • nomeaçao dO Coordenador do CRAS "

par assiduidade a Servidor Pública Municipal

o..i••• po,ovldenc;lasª.

deft.a Prefeitura, na forma que menciono e dt5
outro$ prr,vid~nda$~

o P-l!ITO MUNIClfl'AL DI! SANTO ANTÕNilO DI! USBOA-PI, no uso ele suas
atri buições legals que lhe confere o ilrt.90, lnclsõ X:XV!ll e X)OCVIII da Lei Orgãnlca da
Munldplo

e,

CONSIDERANDO, que o Chefe do tãxeo.1t lvo comi:,e~ decidir sobre nomeaçl!es e
ê,c:one.rac;ões dos titulares dos: carig,05 que compõe a estrutura organlz.aclonal da Plrefe tu ra

Munldpal.
Rl!S01.lfll
AR:T. 1º - NOMEAR o Sr. ACÁCIO RODRIGUES DA SILVA IIRITO, porti>d0t do

CPF: 027 ,109. 253· 03 , no cargo de Coordenador do Centro de 1R eferenda da Assistência Social

20 -

Esta portarla entra em vlgor na dat" de

atribuições logals e de oonformldade oom as dlsposiçtios const1tuc1ona1s da Lei
Orgllnic:a Municipal e demais d isposições legais, e consldcrondo,

Que ap6s cada qilloqüênlo ln.Interrupto de exerciclo, o servidor fará Jus a 90 (noventa)
dias de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.
sendo que 2/3 (dois tervos) d a l.lcença ser-à concedida exclusiva.mente para participação
em curso de formação continuada, 00.nform.e Lei Municipal 179/2013, de 26 de abril de
2013.

RESOLVE:

- CRAS, totacla da Sttr@taria ele ASSi~Mela Sod al • .

.ART.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUI, no uso de
suas

$1.JB

pobllcação, com efelto

retroativo a 01 de novembro dé 2018.

Art. lll • Conceder no período de 22 de outubro a 22 de novembro de 2018, Lli:;@n.ç a
p~mlo por assiduidade ti servidora IORLMA MORAIS VlANA, CPF. 921.4S3.4S3-S3,.
n0$ term0$ do artigo 101 da l,et Municipal 179/20 13, de 26 de abril de 2013.

Art. 2 11 • Rév,:,gadas as disposições em contrários, é$ta portaria tem efeit0 a partir de 22
de OUTUBRO de 2018.

A.RT.3° • Revogam-se todas as dlspaslções em mntrii·r lo.

PubllqL1e-se e cumpra•se
Gllbln.lll,ll do PTMeit0 Munidpàl d" sionto A~tll.,,,o d e LJ~boa novembro

PJ., em ZJ. de

São João do Arraial - PI, Estado do Plaul, em 30 de OUTUBRO de 2018.

de iOJ 8.

~~*
Prefeito llunlclpal
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