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ESTADO DO AMAZONAS

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APul

PORTARIA DE CONCESSAO DE DIARIAS

PROPONENTE
Nome:    MARCOS ANTON]O LISE

INICIAL   E
PRORROGACAO    I

Cargo, F\mcao ou Emprego:

PROPOSTO

PREFEITO MUNICIPAL

Nome:    LRA MARA MOTA DOS SANTOS COMES

Cargo, Funcao ou Emprego: COORDBNAI)OR I

SERVIG0 A SER EXECUTADO E PERioDO DE AF`ASTAMENTO
REF`ERENTE OS DIAS  16/09/2021 a 28/09/2021

A mesma ira a cidade de Manaus/AM, com a finalidade de tratar de  assuntos de  interesse
deste municipio, onde ira participar da capacitapao de "Formularios de Cadastro Unico", entre
Outros.
Meios de transporte: A6reo.
Com saida prevista para as 9:00 de 16/09/2021 e retomo as 08:00 de 28/09/2021

LOCAI,IDAI)E(S)
NODE
DIAS

VALOR
UNIT.  RS

TOTAL
RS

Manaus/AM 400,00 2.000,00

2.000,00- c,- i
JRTarcos n

Prefeito

De acordo co

t6n{o Ltse Danle. de I;ina
Secretario Municipal de Administrapao

a lnstrucao Normativa UCI N° 02/2018 de  13 de Julho de 2018.
Art.12°-Das Pt`restap6es -de contas das didrias:
I -Ap6s a realizacao da viagem, o servidor prestara contas a SEMFA juntamente com c6pias ao DRH;
11 -0 prazo maximo para prestacao de contas sera de  10 (dez) dias ap6s o retomo da viagem;
Ill - 0 servidor devera preencher urn relat6rio detalhado de viagem.
IV - Juntamente com o relat6rio e para comprovaeao deverao ser anexados os originais dos bilhetes
de  passagens  e  tambem  qualquer  outro  documento  que  comprove  a  participacao  do  servidor  em
eventos durante o periodo em que esteve em viagem.
Art.   13® -  No  caso  de  nao  prestacao  de  contas  de  diarias,  falta  de  regularizacao  destas  ap6s  a
notificacao da SEMFA ou mesmo entrega de prestacao de contas fora do prazo legal de  10 (dez) dias
titeis do regresso, o servidor ficara sujeito a restituicao do valor integral das diarias recebidas.

Autorizado em  14/09/2021.

Recebi em, _/ /_, o valor acima referido.

Mctricula 1702
CPF:   593.627.582-53

Av.13 de Novembro Praca Tres Poderes Centro-Apui-AM


