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PORTARIA Nº 160//2018 

 
O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Russas, 
no(s) dia(s) 22/08/2018,a fim  de Participar do 2º Encontro 
Regional “ Caminhos para o Envelhecimento Cidadão no 
Ceará- 15 Anos do Estatuto do Idoso”, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa 

correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 
 

 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 161//2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Russas, 
no(s) dia(s) 22/08/2018,a fim  de Participar do 2º Encontro 
Regional “ Caminhos para o Envelhecimento Cidadão no 
Ceará- 15 Anos do Estatuto do Idoso”, visando o 
melhoramento e aprendizado para atender as necessidades 
do serviço executado junto ao SUAS, devendo a despesa 

correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 
 

 

 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 162//2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 

custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Russas, 
no(s) dia(s) 22 e 23/08/2018,a fim  de Participar da Oficina 
Regional de Fortalecimento a Metodologia do CDC, Política 
de Segurança Alimentar e Nutricional e a importância do 
desenvolvimento infantil, para atender as necessidades do 
serviço executado junto no Programa Criança Feliz, devendo 

a despesa correr à conta do orçamento vigente da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 163//2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Russas, 
no(s) dia(s) 22 e 23/08/2018,a fim  de Levar Servidores da 
Secretaria, para participar da Oficina Regional de 
Fortalecimento a Metodologia do CDC, Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional e a importância do desenvolvimento 
infantil, para atender as necessidades do serviço executado 
junto no Programa Criança Feliz, devendo a despesa correr à 

conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 
 

************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 164//2018 
 

O(A) Secretario(a) de Assistência Social, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto nº 322/2018 de 
06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda  de 
custo no âmbito do Secretaria da Assistência Social , Resolve 
autorizar o servidor abaixo identificado, para viajar a Russas, 
no(s) dia(s) 22/08/2018,a fim  de Participar da Oficina Regional 
de Fortalecimento a Metodologia do CDC, Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional e a importância do 
desenvolvimento infantil, visando o melhoramento e 
aprendizado para atender as necessidades do serviço 



executado junto ao SUAS, devendo a despesa correr à conta 

do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

************************************************************************* 
 
 
 
 

 


