ESTADO DE GOIÁS
MUNICíPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,220/.t1994

PORTARIA

NO

í93, DE 02 DE JULHO DE 2Oí9.
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A Secretária Municipal de Administração, no exerÕício de suas atribuiçÕes
legais no exercício de suas atribuiçÕes legais que lhê conférem o Decreto no 016, de o4 de janeiro
de 2019, e
Considerando, a necessidade de viagem de servidor à cidade de Goiânia
(Go), onde compareceu na empresa Egos Assessoria e clonsultoria Ltda para fins especíÍi;
de
entrega de documentos do município de palestina de Goiás e posteiiormente analisado e
encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, no dia Oí de julho de 20í9;
Considerando, assim, que o servidor João Batistâ Sousa de Almeida,
Íealizatá efetivamente a despesa correspondente a 01 (uma) diária (viagem a capital da
fedgraglo-:gm pernoite), fazendojus, portanto, a concessão da respectiva diáú conforme fixada
no item Diárias Atribuídas a servidorês, do art. 20 do Decreto Municipal no 22ot2017,
RESOLVE:

Art. ío - Conceder ao servidor João Batista Sousa de Almeida, matrícula
no 253, auxiliar de contabilidade, lolado na secretaria de Finanças, portador do cpF no
530.í95.551-9í, cor.rte no: 5=50íí0-5, 0.1 (uma) diária (viagem a ôapitát da federaçáo sem
pernoite) no valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais), perfazendo esta diária um valoi
total de
R$ 90,00 (novente reais), ondê compareceu na empresa Egos Assessoria ê consultoÍia
Ltda para Íins específico de entrega de documêntos do mun-icípio de palêstine de Goiás e
posteriormente analisado e êncaminhado ao Tribunal de contas dos Municípios, no dia o1
de julho de 2019, com horáÍio previsto para saída às 06h00min do dia 01/07 e retomo previsto
para as 15h00min do dia 01/07.
Parágrafo Único - Fica autorizado à Setor Financeiro a realizar o pagamento
do velor das diárias concêdidas no capuÍ deste ertigo.
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaÉo.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
GOIÁS, Estado de Goiás, aos 02 dias do mês de julho de 20í9.
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