á^,

*S-',ESTADO DE GOIAS

MUNtcíPto DE PALESTTNA DE GolÁs

cENTRo ADMINrsrRArvo rlemÉoro
Ler [lunicipal no

losÉ stt-vÉnlo

050,94,22l%l l9g4

PORTARIA N'315, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.

coNcEDE otÁata

I

sERVtDoR

E

DÁ

ourRAS PRovtDÊNctAs.

A Secretária Municipal de EducaÉo, gestora do Fundo Municipal de
Educação de Palestina de Goiás (Go). no exercício de suas atribuiçóes legais que lhe conferem
o Decreto no 019, de 04 de janeiro de 2019, e
Considerando, a necessiciacie de viagem de servidor à cidade de Caiapônia
(GO). levando veículo do transporte êscolaÍ para visloria Íealizada pelo Detran/Go, no dia 08 de
outubro de 2019;
Considerando, assirn, que o servidor André Resende das Neves, realizará
efetivamente a despesa correspondente a 01 (uma) diária (viagem a municípios da Íederação
sem pernoite), fazendo jus, portanto, a concessão da respectiva diária conforme Íixada no item
Diárias Atribuídas a Sewidores, do art. 2o do Decreto Municipal no 22012017 ,
RESOLVE:
Conceder ao seÍvidor André Resende das Neves, matrícula no 407,
lotado no Fundo Municipal de Educaçáo - Transporte Escolar, portador do cPF no 8í5.309.43í91, conta no: 132Lt, 01 (uma) diária (viagem a municÍpios da federaÉo sem pernoite) no valor
unirário de R$ 70,00 (setenta rêais) penazendo esta diária um valor total de R$ 70,00 (setênta
reais), levando veículo do transporte escolaÍ para vistorie realizada pelo Detran/GO, no dia
08 de outubro de 2019, com horário previsto para saída às 07h00min do dia 08/10 e retorno
previsto para as 14h00min do diã 08/1 0.
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'lo

-

Parágrafo Único - Fica autorizado à SetoÍ Financeiro a realizar o pagamento
do valor das diárias concedidas no capuÍ deste artigo.
Art.

?-

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Regastrê-se, Publique-se e Cumpra-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DE GOIÂS'
Estado de Goiás, aos 08 dias do r.lês de outubro de 2019.
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