Jaguaribe, 17 de Junho de 2009
PORTARIA Nº. 0035/09 de 17 de junho 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 Francisco Ronaldo Nunes, lotado
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe - SAAE, ocupante do cargo
de Encanador, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
estadia em Fortaleza-CE, a importância de R$ 412,40 (quatrocentos e doze reais e
quarenta centavos), referente às diárias no período de 17/06/09 a 20/06/09,
ficando-lhe atribuídas 04 (quatro) 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 17 de junho de 2009 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora
Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0037/09 de 17 de junho 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$
412,40 (quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), referente às diárias no
período de 17/06/09 a 20/06/09, ficando-lhe atribuídas 04 (quatro) diárias, quando
tratará de assunto de interesse da referida autarquia. A referida despesa consta da
dotação especifica no vigente Orçamento do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUESE E CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 17 de junho de 2009 Maria José Diógenes
Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0038/09 de 17 de junho 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 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
e estadia em Limoeiro do Norte-CE, a importância de R$ 60,00 (Sessenta Reais),
referente a diária no dia 17/06/09, ficando-lhe atribuída 01 (Uma) diária, quando
tratará de assunto de interesse da referida autarquia. A referida despesa consta da
dotação especifica no vigente Orçamento do SAAE. REGISTRE-SE, PUBLIQUESE E CUMPRA-SE. Jaguaribe-CE, em 17 de junho de 2009 Maria José Diógenes
Pinheiro Diretora Geral do SAAE
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uma reunião sobre Olimpíadas Escolares, na Secretaria de Esporte, a
importância de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) a diária, referente ao dia
17/06/09, 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 17
de junho de 2009. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas. Secretária
Municipal de Educação.
*** *** ***
PORTARIA Nº. 136/09, DE 17 DE JUNHO DE 2009 O Prefeito
Municipal de Jaguaribe, Dr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, no uso de
suas atribuições legais: RESOLVE Conceder ao Servidor Francisco Ubiraci
Diógenes, residente na Rua Maria Isaura Diógenes, 150, Centro, neste
município. Lotado na Secretaria de Controladoria e Gestão Pública ,
ocupante da função de Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF(MF) sob o nº.
116.289.953-00,; RG. 650913/SSP/Ce.; PASEP : 10750364502. Para fazer
face às despesas de viagem com seu deslocamento e estadia em
Fortaleza/Ce., a importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada, referente
às diárias no período de 18 e 19/06/09, quando tratará de assunto de interesse
desta Municipalidade, ficando-lhe atribuídas 03 (Três) diárias. A referida
despesa correrá por conta da dotação respectiva no vigente Orçamento do
Município. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, em
17 de Junho de 2009 José Sérgio Pinheiro Diógenes Prefeito Municipal
*** *** ***
PORTARIA Nº.137/9, DE 17 DE JUNHO DE 2009 O Prefeito Municipal
de Jaguaribe, Dr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE Conceder a Servidora IVANETE GOMES
BARROS DE MELO, inscrita no CPF(MF) sob o nº.060.189.803-63,
RG:642885 SSP/CE; PASEP:10068636617; residente no Sítio Ajuntador,
neste Município. Lotada na Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão
Pública, ocupante da função de Secretária , 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 às diárias no período de 18 e
19/06/09, quando tratará de assunto de interesse desta Municipalidade,
ficando-lhe atribuídas 02 (Duas) diárias. A referida despesa correrá por
conta da dotação respectiva no vigente Orçamento do Município. Registrese, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, em 17 de Junho de 2009.
José Sérgio Pinheiro Diógenes Prefeito Municipal

*** *** ***
*** *** ***
PORTARIA N º 88/09, 17 DE JUNHO DE 2009. A Secretária Municipal de
Educação, a Sra. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE Conceder ao Servidor NORMANDO LUCENA
ARAUJO, lotado nesta Secretaria, ocupante da função de Professor, para
fazer face ás despesas de viagem com seu deslocamento e estadia em
FORTALEZA-CE, a serviço da Secretaria de Educação, para participar de
assuntos relativos ao Sistema Estadual Bandas de Músicas do Ceará, na
secretaria de Cultura, a importância de R$ 100,00 (Cem Reais) a diária,
referente aos dias 17 e 18/06/09, quando tratará de assunto de interesse desta
Municipalidade, ficando-lhe atribuído 02 (duas) diárias. 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 17 de
junho de 2009. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas. Secretária
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 266/2009 JAGUARIBE, 17 de junho 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 LIMOEIRO DO
NORTE-CE, a importância de R$ 100,00(cem reais), referente às diárias no
período de 17 E 18/06/2009, 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 17 de junho de 2009.
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*** *** ***

*** *** ***

PORTARIA N º 89/09, 17 DE JUNHO DE 2009. A Secretária Municipal de
Educação, a Sra. Iolanda Maria Fernandes de Assis Dantas, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE Conceder ao Servidor ELIZIARIO BEZERRA
DA SILVA NETO, lotado nesta Secretaria, ocupante da função de Professor,
para fazer face ás despesas de viagem com seu deslocamento e estadia em
FORTALEZA-CE, a serviço da Secretaria de Educação, para participar de

PORTARIA Nº 267/2009 JAGUARIBE, 17 de junho de 2009. 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 Russas-CE a importância de R$
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150,00 (cento e cinqüenta reais) referente às diárias no período de 17 a 19/06/2009,
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 17 de junho de 2009. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 268 / 2009 JAGUARIBE, 17 de junho de 2009 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$ 200,00 (duzentos
reais) referente às Diárias no período de 17 a 20/06/09, 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 17 de junho de 2009.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 265/2009 JAGUARIBE, 17 de junho de 2009 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$100,00 (cem reais),
referente às Diárias no período de 17 e 18/06/2009, quando tratará de assunto de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 02 (duas) diária(s), no
valor unitário de R$ 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 17 de junho de 2009.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
AVISO DE LICITAÇÃO - O Município de Jaguaribe, através da Secretaria de
Educação, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10 horas do dia 29 de
junho de 2009, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço, para contratação de serviços contábeis e de processamento de dados, junto à
Secretaria de Educação, de acordo com o que determina a legislação vigente, a
realizar-se na sala da Comissão de Licitação. O procedimento licitatório obedecerá
ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de
Licitação, na Pça. Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, a partir da publicação
deste Aviso, no horário de expediente. Jaguaribe – Ceará, em 16 de junho de 2009.
Francisco Nulinerve Lima – Pregoeiro.
*** *** ***
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