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ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS
PALÁCIO MUNICIPAL ANTÔNIO DE CASTRO E SILVA
ADM: 2021/2024

PORTARIA N°093/2021, DE 12 DE JUNHO DE 2021.

CONCEDE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Arenópolis (GO), no exercício de suas
atribuições legais, e
Considerando a necessidade de viagem de servidor à cidade de
Goiania, Estado de Goiás, para participar de reunião junto a OVG — Organização
das Voluntárias de Goiás, visando solicitar liberação de benefícios para a Area de
assistência social de Arenópolis, em prol do público alvo mais necessitado, no dia
13 de Junho de 2021;
RESOLVE:

Art. 1° — Conceder a servidora Cicera Pacheco de Araújo,
Secretária da Assistência Social lotada na Secretaria de Assistência Social, matricula
n° 1169, portadora do CPF n°020.583.181-88, conta: 24350(SICRED), 01 (uma) diária
(viagem a capital da federação com pernoite) no valor unitário de R$ 500,00
(Quinhentos reais), perfazendo esta diária um valor total de R$ 500,00 (Quinhentos
reais)„ para participar de reunião junto a OVG — Organização das Voluntárias de
Goiás, visando solicitar liberação de benefícios para a area de assistência social
de Arenópolis, em prol do público alvo mais necessitado, no dia 13 de Junho de
2021, com horário previsto para saída às 05h0Omin do dia 13/07 e retorno previsto para
as 19h0Omin do mesmo dia, no veiculo Cobalt de placa: OGH092.
Parágrafo Único — Fica autorizado á Setor Financeiro a realizar o
pagamento do valor das diárias concedidas no caput deste artigo.
Art. 2° — Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS, Estado de Goiás,
aos 12 dias do mês de Junho de 2021.
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