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PORTARIA Nº. 0017/08 de 25 de Abril de 2008. A Senhora Maria José
Diógenes pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe/CE, no uso de suas
atribuições legais. Resolve: Conceder a servidora a Symara da Silva Dantas, CPF.
Nº. 963.379.743-87. RG. Nº. 342868299. SSP-CE. PASEP Nº. 1.902.084.056-0.
Residente na Rua 101 44-COHAB. Lotado no Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaguaribe (SAAE), ocupante da função de assessor de saneamento, para
fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento à limoeiro do Norte, a
importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a diárias no período de
25/04/08 a 26/04/08, ficando-lhe atribuída 02 (Duas) diárias. Quando tratará de
assunto de interesse da referida autarquia. Por a referida despesa consta da dotação
especifica do vigente orçamento. REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
Jaguaribe-CE, em 25 de Abril de 2008. Maria José Diógenes Pinheiro Diretora
Geral do SAAE

PORTARIA Nº 181/ 2008 JAGUARIBE, 25 de abril de 2008. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor DAMIÃO
PAULO VIDAL PEQUENO, 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 Diárias no período 25/04/2008 e
26/04/08, 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 25 de abril de 2008.
JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde.

*** *** ***

*** *** ***

PORTARIA Nº. 0016/2008 de 25 de abril de 2008. A Senhora Maria José
Diógenes pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe/CE, no uso de suas
atribuições legais. Resolve: Conceder ao servidor Cícero Juniêr Barreto, lotado no
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe (SAAE), ocupante da função de
Encarregado da ETA, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento
à Limoeiro do Norte, a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente
a diária no período de 25/04/08 a 26/04/08, ficando-lhe atribuída 02 (Duas) diárias.
Quando tratará de assunto de interesse da referida autarquia. Por a referida despesa
consta da dotação especifica do vigente orçamento. REGISTRA-SE, PUBLICASE E CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 25 de abril de 2008. Maria José Diógenes

PORTARIA Nº 182 / 2008 JAGUARIBE, 25 de abril de 2008. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora EDIVANEIDE
ASSIS DE OLIVEIRA, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da
função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 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 Diárias no período
25/04/08 e 26/04/08, 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 25 de abril de
2008. JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde.

Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***

*** *** ***
Lei Nº. 909/2008, de 25 de abril de 2008. Autoriza o Poder Executivo a
contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, através do Banco do Brasil S/A, na qualidade
de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências
correlatas. O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE., JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES, usando das atribuições Legais que lhe são conferidas por
Lei, FAZ saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE aprovou e
ele sanciono e promulga a seguinte Lei: Art. 1º- Fica o Poder Executivo
autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco do Brasil S/A,
na qualidade de Agente Financeiro, até o valor de R$ 678.950,00(Seiscentos e
Setenta e Oito mil e Novecentos e Cinqüenta reais), observadas as disposições
legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e
as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. Parágrafo Único.
Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão
obrigatoriamente aplicados na execução de projetos integrantes do Programa
CAMINHO DA ESCOLA, do MEC/FNDE e BNDES. Art.2º.- Para garantia do
principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a
ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável, a modo pro solvendo, as
receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituição Federal. § 1º. Para a
efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput
deste artigo fica o Banco do Brasil S/A autorizado a transferir recursos cedidos ou
vinculado à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da
dívida nos prazos dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. § 2º.
Fica o Poder executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos
montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente
estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as
amortizações de principal, juros encargos da dívida, até o seu pagamento final. §
3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão
consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. § 4º. O
orçamento do município de Jaguaribe-CE consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros
e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei. § 5º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.Palácio da Intendência, em 25 de abril de 2008. JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES PREFEITO MUNICIPAL
*** *** ***

PORTARIA Nº 183 /2008 JAGUARIBE, 25 de abril de 2008. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor FRANCISCO
RICARLOS LIMA DA SILVA, 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$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) referente a Diária nos dias
25/04/08 a 28/04/08, quando tratará de assunto de interesse desta
municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 03 ½ (três e meia), 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 25 de
abril de 2008. JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de
Saúde.
*** *** ***
PORTARIA Nº 184 / 2008 JAGUARIBE, 25 de Abril de 2008. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor FABIO
PEREIRA OLIVEIRA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, ocupante da função de MOTORISTA, para fazer face às despesas
de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de Fortaleza-CE, a
importância de R$ 100,00(Cem Reais), referente ao período 27/04/08 e
28/04/08, 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 25 de Abril de
2008. JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde.
*** *** ***

Jaguaribe, 25 de Abril de 2008
PORTARIA Nº 185 /2008 JAGUARIBE, 25 de Abril de 2008. 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$ 200,00 (Duzentos
Reais) referente a Diária no período de 27/04/08 a 30/04/08, quando tratará de
assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 04 (quatro)
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 25 de Abril de
2008 JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde.
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO REGÃO PRESENCIAL N.º 2008.02.29.01
– SECRETARIA DE SAÚDE OBJETO: Aquisição de veículo, modelo
microônibus tipo lotação, 0km, com capacidade para transportar 19
passageiros e motorista, motor diesel 04 cilindros, potência mínima de 140 cv,
para transporte de pacientes junto à Secretaria de Saúde. CONTRATADA:
MARCOPOLO SA, no valor global de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e
cinco mil reais) ASSINA PELA CONTRATADA: MARCO ANTÔNIO
PIERRE LINHARES CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE ASSINA
PELA CONTRATANTE: JEANNE NOGUEIRA GOMES – SECRETÁRIA
DE
SAÚDE.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
0804.1030200182.034
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00 DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO: 23 DE ABRIL DE 2008. Jaguaribe – Ce, 24 de Abril de 2008.
Jeanne Nogueira Gomes - Secretária de Saúde.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.º 2008.03.26.03 –
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETO: Aquisição de material permanente
e expediente destinados as escolas da rede de ensino público do Município de
Jaguaribe. CONTRATADA: ELISANGELA DE SOUSA LOPES ME, no valor
global de R$ 71.524,00 (Setenta e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais).
DURAÇÃO DO CONTRATO: 90 (noventa) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de abril
de 2008. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0507.1236100092.010, elemento de
despesa 4.4.90.52.00 (Permanente) e 3.3.90.30.00 (Consumo). Iolanda Maria
Fernandes de Assis Dantas – Secretária de Educação. Jaguaribe – Ce, 24 de abril
de 2008.
*** *** ***
PORTARIA Nº. 073/08 de 25 de abril de 2008. Dr. José Sergio Pinheiro
Diógenes, Prefeito Municipal de Jaguaribe/CE, no uso de suas atribuições legais.
Resolve: Conceder a servidora Maria José Diógenes Pinheiro, CPF. Nº.
196.137.503-63. RG. Nº. 24946781. SSP-CE. PASEP Nº. 17056279552. Residente
no Sítio Cacimbas. BR 116 km 288. Lotada no Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaguaribe (SAAE), ocupante da função de Diretora Geral desta
autarquia, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento à Limoeiro
do Norte, a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a diárias no
período de 25/04/08 a 26/04/08, ficando-lhe atribuída 02 (Duas) diárias. Quando
tratará de assunto de interesse da referida autarquia. Por a referida despesa consta
da dotação especifica do vigente orçamento. REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E
CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 25 de abril de 2008. José Sergio Pinheiro
Diógenes Prefeito Municipal
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