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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 
 
• Decreto Nº 760/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de junho de 

2017, o Senhor Antonio Alberto de Souza Almeida para o cargo de 
Provimento Temporário de Assessor Especial I de Planejamento, Símbolo 
DAS-1C, da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Simões Filho, com jornada de 40 
horas semanais. 

• Portaria N° 003/2017 - Designar o Senhor Haroldo Gonsalves Contas, 
Chefe de Gabinete, para fiscalizar e atestar notas fiscais do Contrato N° 
016/2017. 

• Portaria N° 083/2017 - Desligar, com efeito a partir de 28 de fevereiro de 
2017, a servidora Sonia Maria Santos de Jesus, lotada na Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura, por ter sido concedida a sua Aposentadoria 
por Idade nos termos da carta de concessão de aposentadoria 
referenciada. 

• Portaria N° 086/2017 - Desligar, com efeito a partir de 03 de julho de 
2017, a servidora Francisca dos Santos Alexandrino, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, por ter sido concedida a sua Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição nos termos da carta de concessão de 
aposentadoria referenciada. 

• Parecer do Conselho de Gestão - Adiantamento referente ao Oficio 
N° 030/2017 

• Parecer do Conselho de Gestão - Adiantamento referente ao Oficio 
N° 035/2017 
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Atos Administrativos
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