Jaguaribe, 11 de Julho de 2008
PORTARIA Nº 165/08, 11 DE JULHO DE 2008. A Secretária Municipal de
Educação, a Sra. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE Conceder a Servidora, IOLANDA MARIA
FERNANDES DE ASSIS DANTAS, lotada nesta Secretaria, ocupante da
função de Secretária, para fazer face ás despesas de viagem com seu
deslocamento e estadia em FORTALEZA-CE, a serviço da Secretaria de
Educação para uma reunião na SEDUC, a importância de R$ 100,00 ( Cem
Reais) a diária, referente ao dia 11/07/08, quando tratará de assunto de
interesse desta Municipalidade, ficando-lhe atribuído 01 (uma) diária. A
referida despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente
Orçamento do Município. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Secretaria de
Educação, em 11 de julho de 2008. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas.
Secretária Municipal de Educação.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 312 / 2008
JAGUARIBE, 11 de Julho de 2008 JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas atribuições
legais RESOLVE Conceder a Servidora NILENE CUNHA DIÓGENES, 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$ 50,00 (Cinqüenta
Reais) referente a Diária nos dias 11/07/08, quando tratará de assunto de interesse
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 (uma) 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, Cumprase, Arquive-se Gabinete da secretária, em 11 de Julho de 2008.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 316/ 2008
JAGUARIBE, 11 de Julho de 2008. JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE Conceder ao Servidor FRANCISCO NIVARDO LIMA, 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$ 300,00 (Trezentos Reais) referente ao período
13/07/08 a 18/07/08, quando tratará de assunto de interesse desta municipalidade,
ficando-lhe atribuído(a) 06 (seis) 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 11 de Julho de 2008.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 313 / 2008
JAGUARIBE, 11 de julho 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 Diária nos dias
11/07/08 e 12/07/08, 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 11 de julho de 2008.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 314/ 2008
JAGUARIBE, 11 de Julho de 2008 JEANNE NOGUEIRA GOMES, Secretária
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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 Russas-CE, a importância de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)
referente a Diária no período de 12/07/08, quando tratará de assunto de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 (uma) 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 11 de
Julho de 2008.
*** *** ***
LEI Nº. 915, DE 11 DE JULHO DE 2008. AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO AO
BANCO DO BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO
MUNICIPAL DE JAGUARIBE, JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES,
no uso de suas atribuições legais, Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
DE JAGURIBE, APROVOU e EU SANCIONO e PROMULGO a
seguinte Lei: Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S/A até o valor de R$
2.000.000,00(Dois milhões de reais), observadas as disposições legais e
contratuais em vigor para as operações de crédito do Programa de
Intervenções Viária- Provias. Parágrafo Único. Os recursos resultantes do
financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na
aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do Programa de
Intervenções Viárias – Provias, nos termos das Resoluções 3.365, de
26.04.2006, de 3.372, de 16.06.2006 e 3.560, de 14.04.2008 do Conselho
Monetário Nacional. Art. 2º. Para pagamento do principal, juros e outros
encargos da operação d crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar
na conta corrente mantida em sua agência a ser indicada no contrato onde
são efetuados os créditos dos recursos do Município, ou, na falta de recursos
suficientes nessa conta em quaisquer outras contas de depósito os montantes
necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos
contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.
Parágrafo Único. N o caso de os recursos do Município não serem
depositados no Banco do Brasil, fica a Instituição financeira depositária
autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do
Banco do Brasil nos montantes necessários à amortização e pagamento final
da dívida nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no
caput. Art.3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do
financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em crédito
adicionais. Art.4º. O orçamento do Município consignará, anualmente , os
recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do Programa e
das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais encargos
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei. Art.5º.- Esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. Palácio da Intendência em 11 de Julho de 2008. JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES PREFEITO MUNICIPAL
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE –
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.
2008.07.08.01 – SECRETARIA DE SAÚDE. A Prefeitura Municipal de
Jaguaribe/CE, comunica aos interessados que fará realizar Licitação em sua
Sala de reuniões, na Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada na Praça
Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, no dia 25 de julho de 2008, às
12:00h, Sessão de recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
para o Pregão, destinado a “aquisição de bolsas coletoras e kits de bolsa e
placa para ostomia intestinal destinados a doações para pessoas carentes
em tratamento no Município de Jaguaribe, de responsabilidade da
Secretaria de Saúde deste Município”. O Edital poderá ser adquirido junto à
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe no horário das
08:00h às 12:00h. Informações pelo fone (88) 3522-1092. Jaguaribe/CE, 10
de julho de 2008. Jeanne Nogueira Gomes – Secretária de Saúde.
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