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ÊSTADO DE GOIÁS
MUNICíP'O DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Ler Münrcipal no 050,?94. 22t0/.11994

PORTARIA

NO

317, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

CONCEDE DIÁRIA

A

SERVIDOR

E

DÁ

OUTRAS PROUOÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educaçáo, gestora do Fundo Municipal de
Educação de Palestina de Goiás (GO), no exercício de suas atribuições legais que lhe conferem
o Decreto n' 019, de 04 de janeiro de 2019. e
Considerando, a necessidaie de viagem de servicior à cidade de CaiaÉnia
(Go). levando veiculo do transporte escolar para visloria realizada pelo Detran/Go, no dia 08 de
outubro de 20í9;

ConsideÍando, assim, que o servidor Diego Martins Ribeiro, realizará
eÍetivamente a despesa correspondente a 0'l (uma) diária (viagem a municípios da federaçáo
sem pernoite), fazendo jus, portanto, a concessão da respectiva diária conforme fixada no item
Diáriâs Atribuídas a Servidores, do art. 2o do Decrelo Municipal no 22012017,

RESOLVE:

Art. ío

-

Conceder âo servidor Diego Martins Ribeiro, matrícula n0 406,

lotado no Fundo Municipal de Educaçâc - Transporte Escolar, portador do CPF no 036.304.í8í80, conta no: 276-3 01 (uma) diária (viagem a municÍpios da federaçáo sem pernoite) no valor
unitário de R$ 70,00 (setenta reais) perfazendo esta diária um valor total de R$ 70,00 (setenta
reais), levando veiculo do transporte êscolar para vistoria realizada pelo Detran/GO, nó dia
08 de outubro de 2019, com horário previsto oara saída às 07h00min do dia 08/10 e retorno
previsto para as 14h00min do dia 08/'10

Parágrafo Único - Fica autorizado à Setor Financeiro a realizar o pagamento
do valor das diárias concedidas no caput deste artigo.
AÉ.

?-

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Registre.se, Publioue-se e Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE PALESTINA DE GOÁS,
Estado de Goiás, aos 08 dias do mês de outubro de 2019.
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