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ESTADO DO AMAZONAS

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIARIAS

ONENTE
TONIO LISE

"clAL   HpRORROGAÇÃOE

MARCOS AN

Cargo, F\mção ou Emprego:   PREFEITO MUNICIPAL

PROPOSTO

Nome:    JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO

Cargo, F`unção ou Emprego:   ASSISTENTE ADMINISTRATNO

SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO
REFERENTE OS DIAS  18/ 11/2021 a 25/ 11/2021

A mesma irá a cidade de Manaus/AM, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse
deste  município,  onde  irá  participar de  uma  capacitação  e  participar  de  uma Reurião  do
COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas) e da CIB, entre outros.
Meios de transporte: Aéreo.
Com saída prevista para as 9:00 de 18/11/2021 e retomo as 08:00 de 25/11/2021

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

Manaus/j" 07 400,00 2.800,00-
/  toTAL 2.800,00á?£:JJ`' 2ZÉ£-                       _-      ,  -
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Ma±:f::toAÁ#:]:,`p°st££Se                                      secretán:%£nei:ig: :e`.Zdamin i stração

/

De acordo corá' a instrução Normativa Uci N° 02/2018 de  i3 de Julho de 20 i8.
Art.12°-Das prestações de contas das diárias:
I -Após a realização da viagem, o servidor prestará contas à SEMFA juntamente com cópias ao DRH;
11 -0 prazo máxímo para prestação de contas será de 10 (dez) días após o retomo da vjagem;
111 - 0 servidor deverá preencher um relatório detalhado de viagem.
IV - Juntamente com o relatório e para comprovação deverão ser anexados os originais dos bilhetes
de  passagens  e  também  qualquer  outro  documento  que  comprove  a  participação  do  servidor  em
eventos durante o periodo em que esteve em viagem.
Art.   13® -  No  caso  de  não  prestação  de  contas  de  diárias,  Íàlta  de  regularização  destas  após  a
notificação da SEMF`A ou mesmo entrega de prestação de contas fora do prazo legal de  10 (dez) días
úteis do regresso, o servidor ricará sujeito à restituição do valor integral das diárias recebidas.

Autorizado em  16/ 11 /2021.

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

Av.13 de Novembro Praça Três Poderes Centro-Apu'-AM


