ESTA.DO DE GOIAS
MUNICíFIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRO
Lei tulünicipal no 050/94. 221M.11994

PORTARIA N'318, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.

CONCEDE DúRIA

A

SERVIDORA

E

DÁ

OUTRAS PROUDÉNCIAS.

A

Secretária Municipal de EducaÇão, gestora do Fundo Municipal de

Educaçáo de Palestina de Goiás (GO), no exercício de suas atribuiçóes legais que lhe conferem
o Decreto no 019, de 04 dê janeiro de 2019, e

Gonsiderando, a necessiciade rje viagem cie servidora à cidade de
caiapônia (Go), acompanhando os veículos do traosporte escolar que passaráo por vistoria
realizada pelo Detran/GO, no dia 08 de outubro de 2019;

Considerando, assim. que a servidora Luciene Benjamim Silva
Guimarães, realizará efetivamente a despesa correspondenle a 01 (uma) diária (viagem a
capital da federaçáo sem pernoite), fazendo jus, portanto, a concessáo da respectiva diária
confcrme fixada no item Diárias Atribuídas a Secretários, do art. 2o do Decreto Municipal
22At?017.

no

LVE:

RE

Art. 10 - Concerler à servidora Luciene Benjamim Silva Guimarãês,

secretária Municipal de EducaÇão, icteda;la secretâÍia Municipal de Educaçãot portad_ora do
cPF no 431.212.4Íí-68, @li-§,§92.073,,01 (uma)diária (viagem a capital da federação sem
perncite) no vator unitáíoffi§JõõIõlãm reais). perfazendo esta diária um valor total de R$
por
1OO,OO (cem reais), acompanhando os veículos do transporte escolar que passarão
para
previsto
horário
com
2019,
de
outubro
nc
dia
08
de
vistoria realizada pelo Detran/GO.
saída às, 06h00mindo dia 08/10 e retorno previsto para as 17h00min do dia 08/10'
parágrafo Único - Fica autorizado à setor Financeiro a realizar o pagamento
do valor das diáÍias concedidas no capuÍ deste artigo.

Art.

20

-

Esla portariâ entra êm vigor na data de sua publicaÉo'

Regislre-se, Publioue-se e Cumpra-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE PALESTINA DE GOIÁS,
Estado de Goiás, aos 08 dias do n-rês de outubro de 20 19'
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