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O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o Programa de Aquisição de Alimentos 
SETP-PR, tem como por objetivo, entre outros, fortalecer a agricultura familiar, por meio 
de geração de renda e promover o desenvolvimento local por meio de escoação da 
produção no próprio municípi

CONSIDERANDO  a necessidade de um servidor público municipal na orientação e 
formulação de projetos, que atendam a demanda de produtores rurais do município;

RESOLVE: 

Artigo 1º - CONCEDER ao servidor AMARO FELIPE VALCAZARA  GOMES, 
Engenheiro Agrônomo, matriculado sob o nº  20859 a função gratificada FG
artigo 8º  inciso IV da Lei  017/2013 por exercer  a supervisão de setor em órgão de 
colaboração com o Governo Federal e Estadual, coordenador de projeto ou programa 
instituído ou mantido pelo Município ou em que haja participação do Município.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana do Itararé, 20 de novembro de 2015.

 

JOSÉ DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA Nº 291 / 2015 

O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, compra direta do 
PR, tem como por objetivo, entre outros, fortalecer a agricultura familiar, por meio 

de geração de renda e promover o desenvolvimento local por meio de escoação da 
produção no próprio município, e; 

CONSIDERANDO  a necessidade de um servidor público municipal na orientação e 
formulação de projetos, que atendam a demanda de produtores rurais do município;

CONCEDER ao servidor AMARO FELIPE VALCAZARA  GOMES, 
, matriculado sob o nº  20859 a função gratificada FG

artigo 8º  inciso IV da Lei  017/2013 por exercer  a supervisão de setor em órgão de 
colaboração com o Governo Federal e Estadual, coordenador de projeto ou programa 

lo Município ou em que haja participação do Município.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

se as disposições em contrário.    

Santana do Itararé, 20 de novembro de 2015. 

Secretaria Municipal de Administração 
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O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do 

PAA, compra direta do 
PR, tem como por objetivo, entre outros, fortalecer a agricultura familiar, por meio 

de geração de renda e promover o desenvolvimento local por meio de escoação da 

CONSIDERANDO  a necessidade de um servidor público municipal na orientação e 
formulação de projetos, que atendam a demanda de produtores rurais do município; 

CONCEDER ao servidor AMARO FELIPE VALCAZARA  GOMES, 
, matriculado sob o nº  20859 a função gratificada FG-04 à luz do 

artigo 8º  inciso IV da Lei  017/2013 por exercer  a supervisão de setor em órgão de 
colaboração com o Governo Federal e Estadual, coordenador de projeto ou programa 

lo Município ou em que haja participação do Município. 

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 


