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O Senhor JOAS FERRAZ MICHETTI
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil 
Municipal nº 27/97 e nomeado pelo Decreto 
planejar e evitar situações  de emergência junto aos órgãos Estadual e Federal através de 
seu coordenador executivo; 

Considerando a necessidade de um servidor pú
formulação de projetos e planos de contingência 
Município; 

RESOLVE:

Artigo 1º -Conceder ao servidor
nº1911 a função gratificada FG
redação alterada pela Lei 028/2013, 
âmbito Municipal. 

Artigo 2º- Esta Portaria entrará
 
Artigo 3º - Revogam-se as disp

Santana do Itararé, 21de março
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PORTARIA Nº 128 / 2017 

AS FERRAZ MICHETTI , Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil –COMDEC, 
nomeado pelo Decreto nº 002/2017, ficando responsável para 

de emergência junto aos órgãos Estadual e Federal através de 

a necessidade de um servidor público municipal na orien
formulação de projetos e planos de contingência que atendam a demanda de 

RESOLVE: 

ao servidor Eder de Jesus Silveira, Escriturário
a função gratificada FG-04 à luz do artigo 8º  inciso IV da Lei  017/2013

redação alterada pela Lei 028/2013,  por exercer  a coordenação da Defesa Civil

rá em vigor na data de sua assinatura.  

se as disposições em contrário.    

março de 2017. 

JOAS FERRAZ MICHETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

COMDEC, criada pela Lei 
nº 002/2017, ficando responsável para 

de emergência junto aos órgãos Estadual e Federal através de 

blico municipal na orientação e 
que atendam a demanda de respostas do 

scriturário, matriculado sob o 
04 à luz do artigo 8º  inciso IV da Lei  017/2013, com 

coordenação da Defesa Civil no 

 

 


