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Prefeitura Municipal de
Simões Filho publica:
• Decreto Nº1004/2017-Nomeia Membros para compor Comitê Gestor
Municipal das Microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individual do Município de Simões Filho e dá
outras providências.
• Decreto Nº1014/2017-Nomeia os membros Titulares e Suplentes para
composição do Conselho Municipal de Educação - CME, em
conformidade com Artigo 4º da Lei nº 1041/2017, de 04 de outubro de
2017.
• Decreto Nº1026/2017-Suspende Licença Sem Vencimento.
• Portaria Nº009/2017-Designar a servidora Elma Matos de Souza,
matrícula de nº44671 para Agente de Desenvolvimento Municipal.
• Parecer do Conselho de Gestão Adiantamento Mês de Outubro de
2017.
• Apostila SEINFRA Nº006/2017.(T.Oliveira Construções e Serviços Ltda
ME).

Gestor - Diógenes Tolentino De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Simões Filho - BA
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