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PORTARIA N.º 697/2015–GAB/PMA, de 13 de julho de 2015. 
  

Autoriza viagem e concede diárias a 
Servidores lotados na Secretaria Municipal 
de Educação, para participar de curso de 
aperfeiçoamento do PARFOR, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá – PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 86 inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá. 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1.º Autorizar a Servidora Maria do Socorro Figueiredo Pantoja, professora, lotada 

na Secretária Municipal de Educação de Afuá-PA, viajar a Macapá-AP, para no período de 06 a 11 
de julho de 2015 participar de curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR, visando a 
defesa dos interesses do Município de Afuá, na área de Educação. 

. 
Art. 2.º Conceder-lhe, o total de seis (6) diárias, no valor total de R$600,00 (seiscentos 

reais), a fim de custear as despesas com transporte urbano, alimentação e hospedagem em 
Macapá-AP e durante o período que estiver em trânsito entre Afuá, Macapá e vice-versa. 

 
Art. 3.º Autorizar a Servidora Celina Pureza da Silva, professora, lotada na Secretária 

Municipal de Educação de Afuá-PA, viajar a Macapá-AP, para no período de 06 a 11 de julho de 
2015 participar de curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR, visando a defesa dos 
interesses do Município de Afuá, na área de Educação. 

. 
Art. 4.º Conceder-lhe, o total de seis (6) diárias, no valor total de R$600,00 (seiscentos 

reais), a fim de custear as despesas com transporte urbano, alimentação e hospedagem em 
Macapá-AP e durante o período que estiver em trânsito entre Afuá, Macapá e vice-versa. 

 
Art. 5.º Autorizar a Servidora Thielly Najara Chagas de Lima, professora, lotada na 

Secretária Municipal de Educação de Afuá-PA, viajar a Macapá-AP, para no período de 06 a 11 de 
julho de 2015 participar de curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR, visando a defesa 
dos interesses do Município de Afuá, na área de Educação. 

. 
Art. 6.º Conceder-lhe, o total de seis (6) diárias, no valor total de R$600,00 (seiscentos 

reais), a fim de custear as despesas com transporte urbano, alimentação e hospedagem em 
Macapá-AP e durante o período que estiver em trânsito entre Afuá, Macapá e vice-versa. 

 
Art. 7.º Autorizar a Servidora Silvina dos Santos Campos, professora, lotada na 

Secretária Municipal de Educação de Afuá-PA, viajar a Macapá-AP, para no período de 06 a 11 de 
julho de 2015 participar de curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR, visando a defesa 
dos interesses do Município de Afuá, na área de Educação. 

. 
Art. 8.º Conceder-lhe, o total de seis (6) diárias, no valor total de R$600,00 (seiscentos 

reais), a fim de custear as despesas com transporte urbano, alimentação e hospedagem em 
Macapá-AP e durante o período que estiver em trânsito entre Afuá, Macapá e vice-versa. 

 
Art. 9.º Autorizar o Servidor Jarney Silva de Almeida, professor, lotado na Secretária 

Municipal de Educação de Afuá-PA, viajar a Macapá-AP, para no período de 06 a 11 de julho de 

mailto:gabpma@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 
C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 

GABINETE DO PREFEITO 

 “Afuá – a Veneza Marajoara”  
 

Praça Albertino Baraúna, s/n – Fone: (0xx96) 689-1119; Fax: (0xx96) 689-1110 - Afuá – Pará - Brasil– CEP: 68890-000 

E-mail: gabpma@gmail.com  

2015 participar de curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR, visando a defesa dos 
interesses do Município de Afuá, na área de Educação. 

 
.Art. 10. Conceder-lhe, o total de seis (6) diárias, no valor total de R$600,00 (seiscentos 

reais), a fim de custear as despesas com transporte urbano, alimentação e hospedagem em 
Macapá-AP e durante o período que estiver em trânsito entre Afuá, Macapá e vice-versa. 

 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 

06 de julho de 2015.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá – PA, 13 de julho de 2015. 
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