Jaguaribe, 16 de Setembro de 2011
PORTARIA Nº 290/2011 JAGUARIBE, 16 de setembro de 2011 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora ALCINETE ROLIM
RICARTE, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ocupante da
função de CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, para
fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de
FORTALEZA-CE a importância de R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais)
referente a diárias no período de 19 a 24/09/2011, quando tratará de assunto de
interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 06 (seis), diárias no valor
unitário de R$ 80,00 (OITENTA REAIS). A referida despesa correrá por conta da
dotação respectiva no vigente Orçamento do Município. Comunique-se, Cumprase, Arquive-se Gabinete da secretária, em 16 setembro de 2011. SECRETÁRIA
DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 291 / 2011 JAGUARIBE, 16 de setembro de 2011 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder o Servidor JOSE JOZENIR ALVES DE
OLIVEIRA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ocupante da
função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, 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 as diárias no período de 19 a
24/09/2011, quando tratará de assunto de interesse desta municipalidade, ficandolhe atribuído(a) 06 (seis), diárias 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 16 setembro de 2011. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 288 /2011 JAGUARIBE, 16 de setembro 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 MARIA JOSÉ DA SILVA R NUNES,
lotado na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da função de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e
estada a cidade de FORTALEZA- CE, a importância de R$300,00 (trezentos
Reais), referente às Diárias no período de 19 a 24/09/2011, quando tratará de
assunto de interesse desta municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 06 (seis)
diária(s), no valor unitário de R$ 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 16 de setembro
de 2011. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 289 / 2011 JAGUARIBE, 16 de setembro de 2011 JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de suas
atribuições legais RESOLVE Conceder a Servidora MARTA DE FREITAS
SILVA, lotada na SECRETARIA DA SAÚDE, ocupante da função de
FARMACEUTICA BIOQUIMICA, para fazer face às despesas de viagem com seu
deslocamento e estada ao município de FORTALEZA-CE a importância de R$
300,00 (trezentos Reais) referente as Diárias no período de 19 a 24/09/2011,
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 16 de setembro de 2011. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
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