Jaguaribe, 15 de Março de 2007
PORTARIA Nº 108 / 2007 JAGUARIBE, 15 de Março de 2007. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais. RESOLVE: Conceder ao Servidor WELTON PINHEIRO
PESSOA, lotado na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da função de
MOTORISTA, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
estada ao município de FORTALEZA-CE, a importância de R$ 100,00 (CEM
REAIS) referente a Diária no período de 15/03/07 e 16/03/07, quando tratará de
assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 50,00(CINQUENTA REAIS). A referida
despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente Orçamento do
Município. Comunique-se, Cumpra-se, Arquive-se. Gabinete da secretária, em 15
de Março de 2007. SECRETÁRIA DE SAÚDE.

*** *** ***
Potaria nº37.1.2/07 de 15 de março de 2007. O Secretario de Ação Social, Jose
Gomes de Miranda, no uso de suas atribuições legais: Resolve: Conceder ao
servidor, Francisco Robério de Lima Peixoto, Motorista, lotado na Secretaria de
Ação Social para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estadia
em Fortaleza/CE a importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais) cada, referente a
diária no período de 15 e 16 de março de 2007, quando tratará de assuntos de
interesse dessa municipalidade, ficando lhe atribuído 2 (duas) diárias. A referida
despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente orçamento do
município, Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Secretaria de Ação Social ,
em 15 de março de 2007, José Gomes de Miranda, Secretário de Ação Social.

*** *** ***
Potaria nº37.1/07 de 15 de março de 2007. O Secretario de Ação Social, Jose
Gomes de Miranda, no uso de suas atribuições legais: Resolve: Conceder ao
servidor, Jose Gomes de Miranda, Secretário Municipal de Ação Social, lotado na
Secretaria de Ação Social para fazer face às despesas de viagem com seu
deslocamento e estadia em Fortaleza/CE a importância de R$ 100,00 (cem reais)
cada, referente a diária no período de 15 e 16 de março de 2007, quando tratará de
assuntos de interesse dessa municipalidade, ficando lhe atribuído 2 (duas) diárias.
A referida despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente orçamento
do município, Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Secretaria de Ação Social ,
em 15 de março de 2007, José Gomes de Miranda, Secretário de Ação Social.

*** *** ***
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