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encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

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

Art. 4" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ.icação.

Art. 5" - Revogam-se as disposiÇÕes em contrário'

Registre-se,

D,. L- 'l i ^r,ô-côL q!raYue rç,

Cumpra-se,

ITAITUBA - PA, 31 de MarÇo de 2020
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