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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA/PA

PORTARIA N° 301/2019
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁCREA-PA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 em seu Art. 34 e, ainda, as disposições do Regimento Interno deste
Orgão.
Considerando a portaria nº 267/2019, que designou servidores deste conselho a participarem
do 3º Seminário Nacional de Governança e Gestão de Riscos no Setor Público que foi
realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, em Brasília – DF;
Considerando que a portaria supracitada designa o Gerente de Polos Odilon Ribeiro Caldas
Junior a substituir o Superintendente Técnico Valmar Antunes Aníbal no mesmo seminário e
que também arbitra a concessão de 3,5 (três e meia) diárias a cada um dos colaboradores
participantes, em razão de retorno previamente programado para o dia 28/06/2019;
Considerando que conforme consta no protocolo 372814/2019, na data de 21/06/2019 ao se
providenciar as passagens para que o servidor Odilon Caldas pudesse participar do
seminário, a Gerência de Infraestrutura e Manutenção informa não haver vaga em voos no
trecho Brasília- Belém disponível para o dia 28/06/2019, sendo possível, portanto, somente
para o dia 29/06/2019.
Resolve:
Arbitrar a concessão de uma diária complementar no valor de 480,55 (quatrocentos e oitenta
reais e cinquenta e cinco centavos) em nome do servidor Odilon Ribeiro Caldas Junior, uma
vez que o funcionário só pôde retornar no dia seguinte ao final do evento, conforme
disponibilidade de voo informado pela empresa prestadora do servi ço de aquisição de
passagens.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Quarta-Feira, 10 de Julho de 2019.

CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES
PRESIDENTE
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