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Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ITAITUBA - PA, 20 de Novembro de 2019

ODIO
FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE

GESTOR (A) DO CONTRATO

FlE.

TRAV SAGRÀÀDO DE JESUS, S /N

refativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes doencaminhamento ao Einancêiro para pagamento.

Àrt. 30 - Dê-se ciência ao servidor designado e publique_se.

Art. 40 - Esta portaria entra em vigor na data de sua pubr-icação.

Àrt. 50 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Registrê-sê,

Publique-se,

Cumpra- se .
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