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O PREFEITO DO MUNICÍPTO OE PAULA
suas atribuições legais,

FREITAS, Estado do paraná, no uso de

carreira de ídentidatf là ,"" ; 33i13[iiu"oi']lÍ::,,fl*TrÊ:il",1r&r1iriü[3:rB:T:Í;:.1:
do cargo em comÍssão de secretário Je,Viação u óúrui,'p-uru u.rrurar as atribuições do cargo desecretário de Urbanismo e Meio Ambiente, sem acumutó áe ,emuneração.

RESOLVE:

\rt.. 2. o - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pubricação.

Paço Munícipal, 05 de janeiro de 2021.
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Sebastiã'o Algacir Datpra

prefeito ,"ffi1h;â6r*#,,",
Diretora de Recursos Humanos
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA ]\TTINICIPAL DE PAULA FREITAS

SECREl'ARIA NI L' N ICI PA Í, I)E RECT] RSOS II U]\IANOS

PORTARIA N. ' OO2/202I .- D[ 05 DE JA\EIRO DE 2021,

Dispõe sobre designaçào tle servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS. EStAdO

do Paraná, no Llso de sr-ras atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1. u - Designar o servitlor Alcides Aparecido de Brito,
pofiador da carlcira ile identidade RG nn 7.001.004-6 PR e

inscrito no CPF sob n' 020.751.969-55, ocupante do cargo em
cornissão de Secretário dc Viação e Obras, para acumular as

atribuições do cargo cle Secretário cle Urbanismo e Meio
Ambiente, sern acumulo de remuneração.

Art. 2. o - Esta Portaria entrará ern vigor na data cle sua
publicação.

Paço Mtrnicipal, 05 clc janeiro de 202 I .

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

PATRI CIA HE RMAN N D O MIN G (/E S
Diretora de Reculsos Hurnanos

Patri c i a r., *:},lB'Jji,ffi;
Código ldentilicador:90065D02
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