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Portaria nº 181/2017, em 02 de maio de 2017 
                      A Exmª Srª PREFEITA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, Estado da Paraíba, 

no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII dos artigos 60 e 68, inc. II, alínea “a” da Lei 

Orgânica do Município de Pilõezinhos c/c o art. 37, inc. II, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 

344/2017, de 31 de março de 2017 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Nomear, JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE, portador do CPF nº 

708.711.674-68, RG nº 2.966.105 – SSP/PB, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR I, com 

lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior 

deliberação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário 

Publique-se, registre-se e cumpra-se 

Gabinete da Prefeita Municipal de Pilõezinhos-PB, em  02 de maio de 2017 

 

MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA 

Prefeita 

 

PORTARIA DE Nº 182/2017, em 23 de maio de 2017 
                          A Prefeita Constitucional do Município de Pilõezinhos, no uso de suas atribuições e nos 

termos da Lei Nacional n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), resolve designar, em 

atendimento ao disposto em seu art. 15, § 3º, os senhores(as): MARIA LUCIA CONSTANTINO 

FERREIRA – setor origem: Secretaria de Saúde; JAELSON CONSTANTINO MONTEIRO– setor 

origem:Secretaria de Saúde e CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES – setor origem: Secretaria de 

Saúde, sob a presidência da primeira, para comporem a Comissão de Apuração de Prática de Ato de 

Improbidade Administrativa, destinada a analisar: I) como a verba federal de para Construção de 

Academia da Saúde foi gasta; II) se a sua destinação foi, ou não, para fim que não o da citada Construção; 

III) e, em caso afirmativo, determinar a autoria do ato de improbidade administrativa com condão de lesar 

a Administração Pública, de acordo com a documentação carreada ao procedimento administrativo, 

devendo a comissão, ora composta, iniciar seus trabalhos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 

da data da publicação desta portaria, no jornal oficial do Município, e concluí-los no prazo de até 45 

(quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período 

Pilõezinhos-PB, 23 de maio de 2017. 

 

 

MÔNICA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA 

 PREFEITA CONSTITUCIONAL 


