Jaguaribe, 23 de Outubro de 2009
PORTARIA Nº 249/09 de 23 de outubro de 2009 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$ 618,60 (seiscentos e dezoito reais e sessenta
centavos), referente às diárias no período de 25/10/09 a 30/10/09, ficando-lhe
atribuídas 06 (seis) 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 23
de outubro de 2009. José Sergio Pinheiro Diógenes Prefeito Municipal
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0046/09 de 23 de outubro 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$ 120,00 (Cento e Vinte
Reais), referente as diária no período de 23/10/09 e 24/10/09, ficando-lhe
atribuídas 02 (Duas) 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 23
de outubro de 2009 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 0047/09 de 23 de outubro 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 Fortaleza-CE, a importância de R$ 618,60 (seiscentos e dezoito reais
e sessenta centavos), referente as diária no período de 25/10/09 a 30/10/09,
ficando-lhe atribuídas 06 (seis) 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 23 de outubro de 2009 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora
Geral do SAAE
*** *** ***
PORTARIA Nº410/ 2009 JAGUARIBE, 23 de outubro de 2009. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor CLEDSON DA SILVA
PEREIRA, 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$
50,00(cinquenta reais), referente às diárias no período 26 a 28/10/2009, 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 23
de outubro de 2009. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº408/ 2009 JAGUARIBE, 23 de outubro 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$ 75,00 (setenta e cinco
reais), referente às Diárias no período de 23 e 24/10/2009, quando tratará de
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assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 ½
(uma 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 23 de outubro de 2009. SECRETÁRIA DE
SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº409 / 2009 JAGUARIBE, 23 de outubro de 2009 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora FRANCISCA
RIVANIR BEZERRA DA SILVA, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE,
ocupante da função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para fazer face
às despesas de viagem com seu deslocamento e estada ao município de
FORTALEZA-CE a importância de R$50,00(cinquenta reais) referente as
Diárias no período de 23/10/2009, quando tratará de assunto de interesse
desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01 (uma) diária(s), no valor
unitário de R$ 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 23 de
outubro de 2009. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
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