ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO OE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal no 050/94,221cÉ.11994

PORTARIA

NO

Oí0, DE í3 DE JANEIRO DE2O2O.
CONCEDE OÉRIA A SERVIDOR
OUTRAS PROVIDÊ CIAS.

E

DÁ

O Secretário Municipal de Agricultura, Gestor do Fundo Municipal de
Agricultura de Palestina de Goiás (GO), no exercício de suas atribuições legais que lhe conferem
o Decreto no 015, de 04 de janeiro de 2019, e
Considerando, a necessidade de viagem de servidor à cidade de Rio Verde

(GO), para fazer revisáo obrigâtória de 36.000km no caminhão Ford em concessionária
autorizada, placa PRK-7373, nos dias í3 e í4 de janeiro de 2020;
Considerando, assim, que o servidor Nercivano Goulart de Andradê,
rcalizaÉ efelivamente a despesa correspondente a 01 (uma) diária (viagem a município da
federaÉo com pernoite), fazendojus, portanto, a concessáo da respectiva diária conforme fixada
no item Diárias Atribuídas a Servidores, do art. 20 do Decráo Municipal no 22012017,
RESOLVE:

AÉ. ío - Conceder ao servidor Nêrcivano Goulart de Andrade, matrÍcula no
'í7, motorista, lotado no Fundo Municipal de Agricultura, portador do CPF no 547.357.34í-04,
conta no: 550.'153-9. Banco Bradêsco, 01 (uma) diária (viagem a município da federação com
pernoite) no valor unitário de R$ í00,00 (cem reais), perfazendo esta diária um valor total de R$
í00,00 (cem reais), para Íazer revisão obrigatória dê 36.000km no caminhão Ford em
concêssionária autorizada, placa PRK-7373, nos dias '13 e 14 de janeiro de 2020, com horário
previsto para saída às 07h00min do dia '13/01 e retorno previsto para as í 7h00min do dia 14101.
Parágrafo Único - Fica autorizado à Setor Financeiro a realizar o pagamento
do valor das diárias concedidas no capul deste artigo.

Art ? -

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Registre.se, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DE
GOÁS, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de janeiro de 2020.
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MARCELO MENDONçA LIIiA
Secretário Municipal de Agricultura
Gestor FMA
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