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ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA  MUNICIPAL DE APui
PORTARIA DE CONCESSAO DE DIARIAS

PROPONENTE
Nome:    ANTONIO ROQUE LONGO

INICIAL   E
PRORROGACAO    I

Cargo, Funcao ou Emprego:   PREFEITO MUNICIPAL

PROPOSTO

Nome:    VALDFTB LUIZ ANGELICO

Cargo, Funeao ou Emprego:   FISCAL SANITARISTA

SERVICO A SER EXECUTAD0 E PERfoDO DE AFASTAMENTO
REFERENTE OS DIAS 01 / 12/2020 a 03/ 12/2020

0 mesmo tern por objetivo tratar de assuntos de interesse deste municipio, onde ira participar de
urn treinamento, a ser realizado pelos tecnicos da FUNASA, referente a montagem e manutencao
do SALTA Z, entre outros.
Meios de transporte: Terrestre e fluvial.
Com saida prevista para as 08:00h de 01/12/2020 e retomo as 14:00h de 03/12/2020

LOCALIDADE(S) NODE VALOR TOTAL
DIAS UNIT.  RS RSA

Nova
qlindajjoNorte/AM

02 400,00 800,00

\n\  7,dTAI                                                                            ,  / 800,00

AI,v7                                   \  '
in±6wi/Ri#u!/:bongo                                       Abet:mar p`etrotb da sltwa

Prefei     M       cipal.                                                                 Secretario Municipal de Administracao

De acordo com a lnstruGao Normativa UCI N° 02/2018 de  13 de Julho de 2018.
Art.12°-Das prestac6es de contas das diarias:
I -Ap6s a realizapao da viagem, o servidor prestafa 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 devefa preencher urn relat6rio detalhado de viagem.
IV - Juntamente com o rclat6rio e para comprovacao deverao ser anexados os originals dos bilhetes
de  passagens  e  tambem  qualquer  outro  documento  quc  comprove  a  participacao  do  servidor  em
eventos durante o periodo em que esteve em viagem.
Art.  loo - No caso de nao prestacao de contas de diarias, falta de regularizacao destas ap6s a
notiricacao da SEMFA ou mesmo entrega de prestacat de contas fora do prazo legal de  10 (dez) dias
tlteis do regresso, o servidor ficara sujeito a rcstituicao do valor integral das diarias recebidas.

Autorizado em 01 / 12/2020.

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

T7AI,DETE I;UIZ AREEHC0
Matrioula 463

CPF:   604,652.392-34

Av` 13 de Novembro Praca Tres Poderes Centi.o-Apui-AM


