Jaguaribe, 29 de Julho de 2011
PORTARIA Nº229 /2011 JAGUARIBE, 29 de julho de 2011. A Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, JEANNE NOGUEIRA GOMES, nomeada
através da Portaria N.º006 de 01 de Fevereiro de 2009, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE Conceder ao Servidor FRANCISCO EUDES CARVALHO
PINHEIRO, 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$50,00(
cinqüenta reais), referente às diárias no período 30/07/2011, quando tratará de
assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01(uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 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 29 de julho de
2011. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº230 / 2011 JAGUARIBE, 29 de julho de 2011 A Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, JEANNE NOGUEIRA GOMES, nomeada
através da Portaria N.º006 de 01 de Fevereiro de 2009, 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
RUSSAS -CE a importância de R$50,00 (cinquenta reais) referente às Diárias no
período de 31/07/2011, quando tratará de assunto de interesse desta
municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 01(UMA) diária(s), no valor unitário de
R$ 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 29 de julho de 2011. SECRETÁRIA DE
SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº231 /2011 JAGUARIBE, 29 de julho de 2011. A Secretária
Municipal de Saúde de Jaguaribe, JEANNE NOGUEIRA GOMES, nomeada
através da Portaria N.º006 de 01 de Fevereiro de 2009, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE Conceder ao Servidor THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA,
lotado na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da função de NUTRICIONISTA,
para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de
LIMOEIRO DO NORTE- CE, a importância de R$150,00 (cento e cinquenta
Reais), referente às Diárias no período de 01 a 05/08/2011, quando tratará de
assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 03 (três)
diária(s), no valor unitário de R$ 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 29 de julho de
2011. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº. 048/11 de 29 de julho de 2011 A Senhora Maria José Diógenes
Pinheiro, Diretora Geral do SAAE de Jaguaribe-CE, no uso de suas atribuições
legais. Resolve: Conceder ao servidor José Elinaldo Fernandes Silva, inscrito no
CPF sob o nº 383.340.543-00, RG nº 1375066-87, SSP-CE, PASEP nº
1.703.722.458-6, residente a Rua Pe. João Bandeira, nº 51 – Centro, lotado no
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaribe (SAAE), ocupante do cargo de
Leiturista, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento para os
distritos de Feiticeiro e Nova Floresta, município de Jaguaribe-CE, a importância
de R$ 20,00 (vinte reais), referente à diária de deslocamento no dia 29/07/11,
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, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Jaguaribe-CE, em 29 de julho de 2011 Maria José Diógenes Pinheiro Diretora
Geral do SAAE
*** *** ***
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