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Estads da Pará
Município de Limoeiro do Ajuru

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Àjuru
Poder Executivo

cNPJ 05. 105.168/0001-85
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Nomeia o Procurador üeral do Municipro, conÍbrrne os

termos do art. [i4, I da CR ç.c o afi. 8ô, I e art. I i4. I da

Lei Orgânioa Municipal cle Liraoeiro do {iuru. e dá

outras pror,'idências

C{}NSIDERANDO a necessidade do interesse público de prover os câÍgos de agentes poiiticos da

Administração Direta do §,{unicipio de l,iriioeiro do Ajuru.

CONSTI}ERANDO que e competênÇia privativa do Chetb do Poder Executivo Nomear os agentes

poiíticos aptos a exercer os Cargos da Administração Direta do Mrmicípio de Limoeiro do Ajuru.

L'tlt_ t(t. t _\:

Ârt. 1* - Fica Nomeado ao Cargo de PROCTIRADOR GERÀL do município de l.imoeiro <la Ajr.ru,
c Exrn*. Senlior 1GOR VALL1NTIN LOPES MIRANDA, adr.ogado inscrito na OÂB/l'}A sob c
n"l?.ü32" portador do CPF soh o no70ó.213.302-72.

Art.2" - Os subsidios a que laz jus CI agente púbiico nomeado será arcarlo pela Cornuna Municipal
çontida em dotação orÇâmentária própria contida na LOA i2016-2A17).

Ârt. 3' - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-sç as disposições em
r'c-nlrrri:r p.*-.'r.lr..*n!â a -!!ê r+ roCoro ^. !r..-r\. ã^ f\-^*-t- \4"-,^;^^l -.1- "onn<O 
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:il:{i}de 31 de Maio de 2CI17

Registre-se. dê Ciência e Pu[:lique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Limceiro do AiuruiPr\, l2 de Seteinhril de 2017..--- 
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tia Cidarie de Limoeiro rio Àjuru. em.,.....de Seiembro de 20i7"
nomeacão e Llosse a mim conferido nesta data.rt t ' , . n
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Responsável.
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,':l

rc tt'&ffi, §
''. . -á"tH

sm&--r-4--JJ2-.


