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O Senhor JOAS FERRAZ MICHETTI,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDOo Convênio 0

do Paraná e o Município de Santana do Itararé, com a finalidade de instalar e manter em 

atividade o Posto de Atendimento Parcialmente Informatizado

de serviços públicos de identificação civil com posterior expedição de carteiras de 

identidade, bem como a expedição de antecedentes criminais e as certidões para a 

população do Município,  

       

Artigo 1º - DesignaroServidorJosé Antonio Oliveira, Escriturário, m

891, para exercera supervisão do Posto 609 de Identificação

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana do Itararé, 25 de janeiro de 2017.

 

JOA

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração 
 

athias de Gênova, 184–  Centro  –  Fone: (43) 3526-1458
CEP: 84970-000–  Santana do Itararé  -  PR 

www.santanadoitarare.pr.gov.br 

PORTARIA Nº 037 / 2017 

JOAS FERRAZ MICHETTI,Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Convênio 0533 /15, firmado entre Secretaria de Segurança Pública 

do Paraná e o Município de Santana do Itararé, com a finalidade de instalar e manter em 

atividade o Posto de Atendimento Parcialmente Informatizado-PAPI, visando a prestação 

cos de identificação civil com posterior expedição de carteiras de 

identidade, bem como a expedição de antecedentes criminais e as certidões para a 

       RESOLVE: 

DesignaroServidorJosé Antonio Oliveira, Escriturário, m

891, para exercera supervisão do Posto 609 de Identificação. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.  

se as disposições em contrário.    

Santana do Itararé, 25 de janeiro de 2017. 

JOAS FERRAZ MICHETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

1458 

Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

firmado entre Secretaria de Segurança Pública 

do Paraná e o Município de Santana do Itararé, com a finalidade de instalar e manter em 

PAPI, visando a prestação 

cos de identificação civil com posterior expedição de carteiras de 

identidade, bem como a expedição de antecedentes criminais e as certidões para a 

DesignaroServidorJosé Antonio Oliveira, Escriturário, matriculado sob o nº 

 

 


