Jaguaribe, 21 de Maio de 2009
PORTARIA Nº. 0029/09 de 21 de maio de 2009 A Senhora Maria José Diógenes
Pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe-CE, no uso de suas atribuições
legais. Resolve: Conceder a servidora Rozânia Maria Alves Pinheiro Barreto,
lotada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - SAAE, ocupante do
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para fazer face às despesas de viagem com
seu deslocamento e estadia em Fortaleza-CE, a importância de R$ 309,30
(trezentos e nove reais e trinta centavos), referente às diárias no período de
21/05/09 a 23/05/09, ficando-lhe atribuídas 03 (três) diárias, quando tratará de
assunto de interesse da referida autarquia. A referida despesa consta da dotação
especifica no vigente Orçamento do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 21 de maio de 2009 Maria José Diógenes
Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0030/09 de 21 de maio de 2009 A Senhora Maria José Diógenes
Pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe-CE, no uso de suas atribuições
legais. Resolve: Conceder a servidora Symara da Silva Dantas, lotada no Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - SAAE, ocupante do cargo de
Assessora de Saneamento, para fazer face às despesas de viagem com seu
deslocamento e estadia em Fortaleza-CE, a importância de R$ 309,30 (trezentos e
nove reais e trinta centavos), referente às diárias no período de 21/05/09 a
23/05/09, ficando-lhe atribuídas 03 (três) diárias, quando tratará de assunto de
interesse da referida autarquia. A referida despesa consta da dotação especifica no
vigente Orçamento do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Jaguaribe-CE, em 21 de maio de 2009 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora
Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0031/09 de 21 de maio de 2009 A Senhora Maria José Diógenes
Pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe-CE, no uso de suas atribuições
legais. Resolve: Conceder ao servidor Antonio Hércules Pinheiro Diógenes, lotado
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - SAAE, ocupante do cargo
Assessor de Direção Administrativa, para fazer face às despesas de viagem com
seu deslocamento e estadia em Fortaleza-CE, a importância de R$ 309,30
(trezentos e nove reais e trinta centavos), referente às diárias no período de
21/05/09 a 23/05/09, ficando-lhe atribuídas 03 (três) diárias, quando tratará de
assunto de interesse da referida autarquia. A referida despesa consta da dotação
especifica no vigente Orçamento do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 21 de maio de 2009 Maria José Diógenes
Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº.0098/09 de 21 de maio de 2009 O Prefeito Municipal de
Jaguaribe-CE, Dr. José Sergio Pinheiro Diógenes, 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 e estadia
em Fortaleza-CE, a importância de R$ 309,30 (trezentos e nove reais e trinta
centavos), referente às diárias no período de 21/05/09 a 23/05/09, ficando-lhe
atribuídas 03 (três) diárias, quando tratará de assunto de interesse da referida
autarquia. A referida despesa consta da dotação especifica no vigente Orçamento
do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 21
de maio de 2009. José Sergio Pinheiro Diógenes Prefeito Municipal
*** *** ***
PORTARIA Nº235/2009 Jaguaribe, 21 de maio de 2009. JEANNE NOGUEIRA
GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas atribuições
legais RESOLVE Conceder ao Servidor JOSÉ EMEUDO DE OLIVEIRA, 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$150,00 (cento e cinquenta reais), referente às
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Diárias no período de 21 a 23/05/2009, quando tratará de assunto de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 03(três) diária(s), no
valor unitário de R$ 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 21 de
maio de 2009. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 234/2009 JAGUARIBE, 21 de maio de 2009. 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 às diárias no período de
21/05/09 e 22/05/2009, 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 21 de maio de 2009.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE JAGUARIBE - SAAE. A Comissão de Licitação, comunica o resultado
da fase de habilitação e proposta de preços da TOMADA DE PREÇOS 04.24.001/2009, cujo objeto é a Contratação de empresa operadora de plano
de saúde, para prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial,
hospitalar, obstétrica a servidores e seus dependentes, do SAAE de
Jaguaribe-Ceará: LICITANTE - Hapvida Assistência Médica LTDA - CNPJ:
63.554.067/0001-98 foi habilitada e ganhou no valor mensal de R$ 7.500,75
(sete mil quinhentos reais e setenta e cinco centavos). Maiores informações:
(88) 3522-1487 ssd_ce@hotmail.com, rosaniasaae@hotmail.com. Jaguaribe
20 de maio de 2009.
*** *** ***
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