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ESTADO DE GOIÁS

MUNrciPro DE PALESTTNA DE GorÁs
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Lei Municipal nô 050/94.2zU/1994

PORTARIA N'050, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

coNcEDE DrÁRtA A senvtoon
ourRAs pnouoÊt.lctas.
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O Secretário Municipal de Agricultura, Gestor do Fundo Municipal de
Agricultura de Palestina de Goiás (GO), no exercício de suas atÍibuiçÕes legais, e

Considerando, a necessidade de vaagem de servidor à cidade de Goiânia
(GO), para participar treinamento de informaçÕes teórica/prática dos maquinários no AnÍitêatro
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no dia 28 de fevereiro de 20í9;

o servioor Edivan Bueno Nunes, realizara
(uma)
diáraa (viagem a capital da federaÇão sem
efetivamente a despesa correspondente a 01
perrrr,,rcl. iazerrciu jus. portanto. a concessão rja respeuttva ciiária contorme l-ixacja no itent
Diárias Atribuídas a Servidores, do art. 20 do Decreto Municipal no 22012017 ,
Considerando, assim, que

RESOLVE:

Art. Ío - Conceder ao servidor Edivan Bueno Nunes, molorista, matrícula no
245, lotado no Fundo Municipal de Agricultura, portadoÍ do CPF no 854.30'1.371-20, gnta-qI
233-9 - Banco Bradesco 01 (uma) diária (viagem a capital da federaçáo sem pernoite) no
valor unitário de R$ 90,00 (noventa reais), perfazendo esta diária um valor total de R$ 90,00
(noventa reais). participar treinamento de informações leórica/prática dos maqüinários no
Anfiteatro da Secretaria de AgricuÍtura, Pecuáraa e Abastecimênto, no dia 28 de fevereiro de
2019, com horário previsto para saída às 06h00min do dia 28102 e retorno previsto para as
17h00min do dia 28102.
Parágrafo Único - Fica autorizado à Setor Financeiro a realizar o pagamento
do valor das diárias concedidas no caput deste artigo.
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Esta portaÍia entÍa em vigor na data de sua publicaçáo

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DE
GOIÁS, Estado de qoiás. aos 27 dias do mês de fevereiro de 2019.
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MARCELO MENDONçA LIMA
Secrelário Municipal de Agricultura
Gestor FMS
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