ESTÀÍ}O DÚPA*Á

MUNICIPIO DE II{I,IOEIRO [O AJURU
PREFEITURA MUNICIPÂ.1§E LIMCIEIRCI gO AJURU
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GABINTT§ DO PREFEITO

Decreto Municipal noü06Ç,1íJ l7 - G.P. {2017-202ü) Lirnneiro do Ajuru tPA), 28 de lulho cle 2017

Nameia a Ccntroladora interno Geral do Nlunicípio, canÍbrme
os termos do art, 84, I da L'R c.c o ârt. 86, I e ar1. 134. I da l-ei
Orgânica d* Município de Limoeiro dr: Aiuru, e dá oufras
providências.

a necessidade do int*resse pirblico
administraçâo díreta dr: municipio <tre Lirnoeir* dt §uru

CONSIDERANDO

de pmver os oargos de agentes

da

CONSIDERANDO que e competência privativa do Chetb dc Poder Executir,o noillear os Agentes
Politico aptos a exerceí üs cargos da Adrninistraçãc Direta da Municipio de Lirnoeiro do ÀjLiru.

DECRETÀ:
Art. lo. Fica nomeada para o cargo de Controladora [nterno Geral da hrlunicípio de l,imceiro

do

,{jum, o Exmo. senhora JOYCE MORETRA tsAR,BOSA CPF n" 984"928.612-15.
jus a agente púhlic* nomeacta será arcado peÍa Coiluna Muniripal
conticla em rlotaçâo orçamentária propria c*ntida na LOA (2016-2rll ?t

êrt.

?n. Os suiisidios a que Íaz

Ârt. 3o. Este Decreto entra ern vigor na data de Iti de Agosto de 2üi7- rev*gancio-se as disposições
em contrário. Especiahaenle a disposto na Pofiaria n" ü1í17- GP,/LIA {2{.}17-2ü2ü) de 05 de Janeira
de 2017.
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Cal-rinete do Preíeito de Limoeiro do

s, c LrmpÍa*se"

Ajuru {PA),28 de Jtúho de ?017.
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Lrmoerro do Aluru-Pa
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PreÍ-eitçra Municipai de Limoeiro du Ajuru

- Estarlo do

Na eidade de Lirr:oeira tlo Ajur*. *,r.;.r.,.. de "]ulh<: de 2017, çonüro ciência ao ato
posse a mim conlbrida nesta da1a.
Assinatura:
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PLrbiiçacla em quariro de aviso
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Pará.
Responsár,e1.

Fra Marechal Rondon, s/n, Matinha,
L -ceiro do Aiuru, Pará.
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68.415-000,
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