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MUNICIPIO §E I-IâiSTIR§ DO ÀIURU

FREFEITURÀ MUNI{IPÀL BE LIMOEIRO DO AJURU

POD§R EXTCUTIVO

cN PJ 05. 105. 1§S/0001-85

GABINETÊ DA PREFEITOffi?§Ê€§,Y,H§§#,É§ffi

[]ecretoMunicipal n"0i)59i21i17 G^P. {2ü17-2020) l-imúsirodoAjuru{PAi,31 rtemaiode2ü17

Nomeia o Frocurador Geral do Municipio" conf,onne os teffios
do art. 8.1" I da CR c.c o a$, 8ó. i e a$. 134, i da l,ei Orgânica
do Município de l,imoeira dc Ajuru, e dá outras providências.

CONSiüERANIltl a neçessidade do interess* público de prover os cârgos de ag*ntes da
administraçâo direta 11c; municípic de l.im*eir* da Ajuru.

{:ONSII}ERÂNI}O que ó competência prir.ativa d* Chefe do Poder Executivo nomeaÍ os i\gentes
Palitico aptos a exerÇeÍ os Çaígos cia Aúninistraçàn Direta do Municípir de Lirnoeiro clo Àjurru.

I}E{]RE'{'A.

Âr"t. 1". Fica nomeado p*ra o Çargo de Procurador Geral do h{nnicipio de Limoeiro do §uru, o
Exr:o. Senhor §'Iansel Ricardo Carvalho Comêa, Advogado lnscrito na ürdenr ilas Advogarios
d* Rrasil. Scçâo Pará, sob no 736i, portador do CPF no 094.489.ó32-91.

,ârt. Jo. ()s subsidios il rlue f,az ius o agente pfihlico nomeado será ar*aelc peia Cornuna Municipal
contida em dotação orçamentária própria contida na LOA {2016-2017}

A*. 3"" Este l)ecrEto entra ern r,igor" na data de sua publicação, revoganrlo-se as disposições ern

ccntrário, *specialmeÊte ao qile se reÍbre *s eÍbitos do Decr*,to nzír.tl:ir:ipal de no 0l l,?01 7 Gab. Prel
í 1íl1 7-1íl)fl i

Re gi stre-se, Conr un ique-se. Pr.rbl ique-se e, Çurllpra*se.

Ça.LrineÍe do Prefeito dç [,imoeiro do Ajuru IFA). 3l de maio de ]t.]i7.

_w
Cai'ros Ernesto Nunes da Srlva

Prefetto [!lunrcrPal
Lrmoetro do Alurú-Pa

ít---:]
\Çry,

Na cidade de Limoeir* iX* Àjtiru, effi ........ de mai* de 17" conÍiro çiência ao ato de nameaçâa e

posse a mrin çonferiila nesta data.

/E'*-*Z ffi.á,tzz, d,
Puhliçacla em quadr* de aviso al-irado na llref-çit*ra Municipal de Limaeiro do Ajuru - Estada

Responsável: Àe'!i*rtJfJoàô'l:,Í

Rua MarechalRondon, s/n, Matinha, CEP: 68.415-000,

Limoeiro do Aiuru. Pará.


