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

PORTARIA N° 22/2019
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 escala de férias para o ano de 2019 da Inspetoria de Bragança
que faz
parte da regional de Ananindeua;
Considerando que a funcionaria Vamara Moraes estará em gozo de f érias durante o período
de 21/01/2019 à 19/02/2019, protocolo 354564/2018;
Considerando o pedido deferido de licença sem vencimento
da funcionária Vamara Moraes,
conforme protocolo 350516/2018;
Considerando que a Inspetoria de Bragança dispôe apenas de um agente administrativo
realizando as funções de atendimento ao publico;
Considreando a disponibilidade de pessoal para a substirui ção na regional de Ananindeua
sem que haja prejuiso nos trabalhos desenvolvidoa por estas;
Considerando que na semana de 25/02/2019 à 28/02/2019 e 07 à 08/03/2018 o serviço de
atendimento será realizado pelo agente fiscal Fabrício Dantas em comum acordo com sua
gerencia de fiscalização;
Considerando que no período de 01 à 06/03/2019 e inspetoria ficará fechada devido à folga
de banco de horas do agente fiscal (01/03/2019),conforme protocolo 357789/2018 e o feriado
de carnaval.

RESOLVE:
DESIGNAR e ARBITRAR o pagamento de diárias, AT e suprimento para as Agentes
Administrativas desenvolverem as atividades funcionais da Inspetoria de Bragan ça, em
conciliação com suas atividades de origem, conforme descrito abaixo:
1- MERCIA PIEDADE DO AMARAL pagar 12 e ½ (doze e meia) diárias para o período
de 10/02/2019 à 22/02/2019, R$ 100,00 (Cem reais) de suprimento para custear passagem
de transporte terrestre e 01 (um) auxilio translado em nome da funcionária;
2-ANDREA FREITAS ALBUQUERQUE pagar 12 e ½ (doze e meia) diárias para o período
de 10/03/2019 à 22/03/2019, R$ 100,00 (Cem reais) de suprimento para custear passagem
de transporte terrestre e 01 (um) auxilio translado em nome da funcionária .
.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Belém, Terça-Feira, 29 de Janeiro de 2019.

CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES
PRESIDENTE
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