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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE

encaminhamento ao Financelro para pagamento,

Art. 3' - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Àrt. 4" - Esta Portaria entra em vigor na clata de sua publicação.

Àrt. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário.

Ãc!r-L5Lrg->c,

Publ ique-se,

Cumpra-se.

]TAITUBA PA, 31 de Março de 2020
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