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Prefeitura Municipal de
Simões Filho publica:
• Portaria Nº004/2018-Determinar a instauração de Sindicância
Investigativa para apurar possíveis infrações praticadas na locação de
imóvel para RONDESP, em continuidade ao Processo Administrativo nº
8108/2017.

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