Jaguaribe, 13 de Março de 2007
PORTARIA Nº 104 / 2007 JAGUARIBE, 13 de Março de 2007. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso de
suas atribuições legais. RESOLVE Conceder ao Servidor FRANCISCO
RICARDO PINHEIRO MEIRELES, 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 a Diárias no período
13/03/2007 a 15/03/07, 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 13 de Março de 2007.SECRETÁRIA
DE SAÚDE.

*** *** ***
PORTARIA Nº 36.4 DE 13 DE MARÇO DE 2007. Concede ampliação de carga
horária a professora do quadro efetivo do magistério, na forma que indica. O
PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 840 de 05 de Dezembro de 2005, RESOLVE: Art. 1º. Conceder
ampliação de carga horária de trabalho, até atingir o limite máximo de 50
(cinquenta) horas semanais, a professora do quadro efetivo do magistério ,
Marlucia Gonçalves Carvalho, com exercício funcional nas Escolas da Rede
Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, objetivando suprir
carências nas unidades escolares. Parágrafo único. Cessada a necessidade de
ampliação da carga horária de trabalho da docente, a mesma retornará ao regime
normal de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais de atividades. Art. 2º. As
despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta de dotações próprias
consignadas no vigente orçamento. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em
13 de Março de 2007. José Sérgio Pinheiro Diógenes Prefeito Municipal.

*** *** ***
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