Jaguaribe, 30 de Março de 2010
Portaria Nº. 061/2010. De: 29 de Março de 2010 O Prefeito Municipal de
Jaguaribe, DR. JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES, no uso de suas
atribuições legais: RESOLVE: Conceder ao Servidor JOSÉ NUNES DE
OLIVEIRA, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 088.183.473-49, RG. 990.991.905-15,
PASEP: 10223694816, residente na Rua Moacir
Peixoto Diógenes, 20,
Bairro:Cruzeiro; neste Município. Lotado no Gabinete do Prefeito, ocupante da
função de motorista, 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 29, 30 e 31/03/10, quando tratará de
assunto do interesse desta Municipalidade, ficando-lhe atribuídas 03 (Três) diárias.
A referida despesa correrá por conta da Dotação do Município. Registre-se,
Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito, em 29 de Março de 2010. JOSÉ
SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES PREFEITO MUNICIPAL
*** *** ***
PORTARIA Nº082 / 2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010 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$ 625,00 (seiscentos e
vinte e cinco reais), referente às Diárias no período de 01, 06, 07, 08, 09, 12, 13,
19, 22, 23, 24, 29 e 30/04/2010, quando tratará de assunto de interesse desta
municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 12 1/2 (doze 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 30 de março de 2010.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 083 / 2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010 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 RUSSAS -CE a importância de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) referente às Diárias no período de 01, 08 e 26/04/2010, 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, 30 de
março de 2010. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº084 / 2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010 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 LIMOEIRO DO NORTE -CE a importância de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) referente às Diárias no período de 02, 13, 19, 25 e
30/04/2010, quando tratará de assunto de interesse desta municipalidade, ficandolhe atribuído(a) 05 (cinco) 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 30 de março de 2010. SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 085 / 2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010. 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
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deslocamento e estada a cidade de RUSSAS - CE, a importância de R$
100,00(cem reais), referente às diárias no período de 02 e 22/04/2010,
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 30 de março de 2010. SECRETÁRIA DE
SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº 086/ 2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010 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 RUSSAS - CE, a importância de R$
50,00 (cinquenta reais), referente às Diárias no período de 03/04/2010,
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 30 de março de 2010. SECRETÁRIA DE
SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº087/2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010. 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 Limoeiro do Norte-CE, a
importância de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), referente às diárias no
período 03, 08 e 29/04/2010, quando tratará de assunto de interesse desta
municipalidade, ficando-lhe atribuído(a) 3 (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 30 de março de 2010.
SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***
PORTARIA Nº088/2010 JAGUARIBE, 30 de março de 2010. JEANNE
NOGUEIRA GOMES, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, no uso
de suas atribuições legais RESOLVE Conceder ao Servidor JOSÉ NETO
CHAVES, 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$ 100,00 (cem
Reais) referente às Diárias no período de 03 e 10/04/2010, 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 30 de março de 2010 SECRETÁRIA DE SAÚDE
*** *** ***

Jaguaribe, 30 de Março de 2010
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