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PORTARIA Nº 1.103 /2018 

 
O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018 em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

 
PORTARIA Nº 1.104 /2018 

 
O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

 
PORTARIA Nº 1.105 /2018 

 
O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 

 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

PORTARIA Nº 1.106 /2018 
 

O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

 
PORTARIA Nº 1.107 /2018 

 
O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 
 
 
 



PORTARIA Nº 1.108 /2018 
 

O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

PORTARIA Nº 1.109 /2018 
 

O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

 
 
 
 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

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

PORTARIA Nº 1.110 /2018 
 

O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 21 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 

PORTARIA Nº 1.111 /2018 
 

O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Quixeramobim no dia 

21 / 08 / 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 
 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 
************************************************************************* 

 
PORTARIA Nº 1.112 /2018 

 
O (A) Secretário (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Quixeramobim no dia 

21 / 08 / 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 

 

 
 
 
 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 21 de agosto de 
2018. 

 
Yanne de Assis Dantas 

Secretária de Saúde 
 
************************************************************************* 
 

PORTARIA Nº 1.113 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 22 / 08 

/ 2018 em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Julio Alves do 
Nascimento 

Motorista 1 50,00 50,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de agosto 
de 2018 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 



PORTARIA Nº 1.114 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Joabe Barbosa 
de Licena 

Motorista 1 50,00 50,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.115 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Russas no dia 22 / 08 / 

2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse 
desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do orçamento 
vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Francisco Macelio 
Pinheiro de Freitas 

Motorista 1 20,00 20,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.116 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Sergio Rodrigues 
de Negreiros  

Motorista 1 20,00 20,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 

 

PORTARIA Nº 1.117 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Alexsandro de 
Almeida Peixoto 

Motorista 1 50,00 50,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.118 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Jose Edverton 
Carneiro da Silva 

Motorista 1 50,00 50,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.119 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Francisco 
Tarcisio Barbosa 

Motorista 1 20,00 20,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 
 
 



PORTARIA Nº 1.120 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Vauvernagues 
Almeida de Freitas 

Motorista 1 20,00 20,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.121 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Limoeiro no dia 22 / 08 

/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Lucivanio 
Pinheiro Sales 

Tec. De 
enfermagem 

1 40,00 40,00 

 

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

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.122 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para viajar a Fortaleza no dia 22 / 08 
/ 2018, em caso de emergência, em missão ou estudo de 
interesse desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do 
orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Damiao Rogerio 
Vieira Pereira 

Motorista 1 50,00 50,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 22 de agosto 
de 2018 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 

 

PORTARIA Nº 1.123 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 
servidor abaixo identificado para viajar a Tabuleiro no dia 23 / 08 

/ 2018, pra participar de uma reunião do selo INICEF, de interesse 
desta prefeitura. Devendo a despesa correr a conta do orçamento 
vigente da Prefeitura Municipal de Jaguaribara. 
 

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Jucimeire Freire 
de Freitas 

Educadora 
Física 

1 50,00 50,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.124 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Vanuza Cosme 
Rodrigues 

Enfermeira 1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.125 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Daniel Fernandes 
Peixoto 

Dentista 1 20,00 20,00 

 



Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.126 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) para fazer coleta de agua para analise 
biológica no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta prefeitura. 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Jesus Jeso 
Carneiro de 

Freitas 

Agente 
administrativo 

1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.127 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Sarlene Pinheiro 
de Freitas 

Tec. De 
saúde bucal 

1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.128 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Samara Xavier 
de Almeida 

Nutricionista 1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
PORTARIA Nº 1.129 /2018 

 
O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Karina Aniceto 
Barbosa 

Enfermeira 1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

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

 
 

PORTARIA Nº 1.130 /2018 
 

O (A) Secretario (a) Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 580/2005 e 
29/12/2005, combinado com o Decreto Municipal N.º 322/2018 
de 06/08/2018, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de 
custo no âmbito da Secretaria de Saúde, RESOLVE autorizar o 

servidor abaixo identificado para deslocar-se para 

(mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de 
atividades referentes ao cronograma da estratégica da 
saúde da família no dia 23 / 08 / 2018, de interesse desta 

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

Nome Cargo 
Diária 

N.º 
Valor 
Unit. 

Total 
R$ 

Albenia Bezerra 
Cavalcante 

Tec. De 
enfermagem 

1 20,00 20,00 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de agosto 
de 2018. 

Yanne de Assis Dantas 
Secretária de Saúde 

 
 
 
 
 



SEÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 

 

PORTARIA Nº 165//2018 
 

O(A) Secretário(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 Tabuleiro 
do Norte, no(s) dia(s) 23/08/2018,a fim  de Participar do Fórum 
do Selo UNICEF com intuito de aprendizado relacionado aos 
indicadores da Política de Assistência Social, devendo a 

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

 
 
 
 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 23 de Agosto 
de 2018. 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

Secretária de Assistência Social 
 

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

 

 
 
 

SEM ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO. 


