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PORTARIA N.º925/2015–GAB/PMA, de 29 de outubro de 2015 
  

Convalida viagem e concede diárias a 
Servidoras 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 Convalidar a viagem realizada até Belém-PA no período de 30 de junho de 2015 a 15 de julho 

de 2015, pela Servidora Janaína Omara Silva de Moura, lotada como Diretor de Departamento na Secretaria 
Municipal de Educação de Afuá-PA, para participar de um curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR – 
Plataforma Freire, visando a defesa dos interesses do Município de Afuá, na área de educação. 

 
Art. 2.º Conceder-lhe o total de quatorze (14) diárias no valor total de R$2.100,00 (dois mil e cem 

reais), a fim de custear as despesas com alimentação, hospedagem e traslado durante a permanência em Belém-
PA, e enquanto estiver em trânsito por Macapá e vice-versa. 

 
Art. 3.º Convalidar a viagem realizada até Belém-PA no período de 30 de junho de 2015 a 15 de julho 

de 2015, pela Servidora Ana Kelly Almeida Costa, lotada como Diretor de Departamento na Secretaria Municipal 
de Educação de Afuá-PA, para participar de um curso de aperfeiçoamento ministrado pelo PARFOR – Plataforma 
Freire, visando a defesa dos interesses do Município de Afuá, na área de educação. 

 
Art. 4.º Conceder-lhe o total de quatorze (14) diárias no valor total de R$2.100,00 (dois mil e cem 

reais), a fim de custear as despesas com alimentação, hospedagem e traslado durante a permanência em Belém-
PA, e enquanto estiver em trânsito por Macapá e vice-versa. 

  
Art. 5.º Convalidar a viagem realizada até Belém-PA no período de 30 de junho de 2015 a 15 de julho 

de 2015, pela Servidora Ciane do Socorro Ferreira Cohen, lotada à época, como Diretor de Departamento na 
Secretaria Municipal de Educação de Afuá-PA, para participar de um curso de aperfeiçoamento ministrado pelo 
PARFOR – Plataforma Freire, visando a defesa dos interesses do Município de Afuá, na área de educação. 

 
Art. 6.º Conceder-lhe o total de quatorze (14) diárias no valor total de R$2.100,00 (dois mil e cem 

reais), a fim de custear as despesas com alimentação, hospedagem e traslado durante a permanência em Belém-
PA, e enquanto estiver em trânsito por Macapá e vice-versa. 

 
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 30 de junho de 

2015.  
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá – PA, aos 29 de outubro de 2015. 

 
 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 

PUBLICADO 
EM 29/10/2015 

 
KEILA ROSA GONÇALVES 
Assessora Técnica – DRH 

Decreto nº002/2014-GAB/PMA 
CPF 934.975.202-68 

mailto:gabpma@gmail.com

