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Livro Razão

CRF/BA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 13.529.565/0001-02

77.183,18CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de DiretoriaConta:

767,85Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo
deslocamento do municipio de Camaçari ao municípios  Campo Formosos/Salvador  ,
período de 04 a 05/06/16. para partiicpar da Posse da Associação dos Farmacêuticos e do
Mini Curso "Farmácia Clinica: Abordagem no Contexto da Assistência Farmacêutica"
conforme convocação nº 199/16

378593501/06/2016

767,85Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, eferente uma diária e meia pelo
deslocamento do município de Camaçari para o município de Santo Antonio de Jesus ,
período de 16 a 17/06/16. para partiicpar da Eleição e Posse da Associação dos
Farmacêuticos e participar da Palestra "Atuação do Farmacêutico na Área
Regulatória"conforme convocação nº 196/16

377595401/06/2016

1.791,61Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente  tres diária de meia pelo
deslocamento  do município de Camaçari a Salvador,  nos dias 30/05 01 e 02/06/16, e uma
diária e meia periodo de 03 a 04/06/16 para exercer atividades inerentes ao cargo de
Presidente do CRF e participar de reunião de diretoria, reunião Plenária Extraordinária na
sede deste Regional e Debate sobre Politicada Assistência Farmacêutica, conforme
convocação nº 206/16

383596001/06/2016

767,85Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente  uma diária e meia pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, período de 01 a 02/06/16, para
exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro do CRF-BA e participar da reunião
Plenária Extraordinária na sede deste Regional, conforme convocação nº 209/16

384596101/06/2016

1.599,72Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo
deslocamento a cidade de Brasilia-DF, para participar do II Fórum Nacional de Luta pela
Valorização da Profissão Farmacêutica, periodo de 13 a 15/06/16, conforme Convocação nº
215/16

390597401/06/2016

2.239,61Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente três diárias e meia pelo
deslocamento da cidade de Feira de Santana a Salvador/João Pessoa/Recife, periodo de 08
a 11/06/16, para participar do Encontro Norte Nordeste de Fiscalização, conforme
convocação nº 182/16

377645001/06/2016

2.239,61Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, referente três diárias e meia pelo
deslocamento da cidade de Salvador para João Pessoa-PB/Recefe , periodo de 08 a
11/06/16, para participar do Encontro Norte Nordeste de Fiscalização, conforme
convocação nº 190/16

377645401/06/2016

67.009,08C0,0010.174,10Acumulado até o dia:
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767,85Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 07 a 08/06/16 ,
para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e reunião Plenária
Ordinária  na sede deste Regional conforme Convocação nº 214/16

384602006/06/2016

767,85Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente  duas diárias de meia pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias 06 e 08/06/16 ,para exercer
atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA e participar da Reunião Plenária  ,
na sede deste Regional, conforme Convocação nº 213/16.

383602306/06/2016

65.473,38C0,0011.709,80Acumulado até o dia:

767,85Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Camaçari a Maragogipe , período de 31/05 a 01/06/16 ,para
participar e compor a Mesa de Abertura da Reunião e Palestra Centro de Informação sobre
Medicamentos, conforme Convocação nº  195/16.

390606109/06/2016

64.705,53C0,0012.477,65Acumulado até o dia:

1.535,70Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento
do município de Camaçaria/Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de
Presidente do CRF, na sede deste Regional,dia 15/06/16  conforme convocação nº 216/16
e duas diária e meia pelo deslocamento de Camaçari/Salvador/Cachoeira/Camaçari, para
exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF, na sede deste Regional, dia
17/06 e participar do Simpósio de Atividades Farmacêuticas em Cachoeira de 18 a 19/06/16
conforme Convocação nº 217/16

426625713/06/2016

2.559,50Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente a duas diárias e meia pelo
deslocamento da cidade de Feira de Santana/salvador/Vitoria da conquista/Feira de
Santana, para exercer atividades inerente ao cargo de Tesoureiro na sede deste Regional
no dia 13/06/16 e participar de reunião com a Procuradoria, Prefeito e Secretario de Saúde
de Vitoria da Conquista, dia 14/06/16, retornado dia 15/06/16, conforme Convocação nº
218/16

426625813/06/2016

60.610,33C0,0016.572,85Acumulado até o dia:

767,85Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES,   referente uma diária e meia pelo
deslocamento do município de Salvador a Cachoeira, periodo de 16 a 17/06/16 ,para
organização das atividades do Simpósio de Atividades Farmacêuticas do Recôncavo Baiano,
conforme Convocação nº 223/16

377626415/06/2016

59.842,48C0,0017.340,70Acumulado até o dia:

767,85Valor empenhado a ALTAMIRO JOSÉ  DOS SANTOS, referente  uma diária e meia  pelo
deslocamento da cidade de Simões Filho para Cachoeira,no periodo de 18 a 19/06/16  para
participar e compor a Mesa de Abertura do Simpósio de Atividades Farmacêuticas do
Recôncavo Baiano, conforme Convocação n º 231/16

426627716/06/2016

59.074,63C0,0018.108,55Acumulado até o dia:

511,90Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,referente duas diárias de  meia  pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, período de 20 e 21/06/16 ,para
exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA  e reunião de Diretoria na
sede deste Regional, conforme Convocação nº 257/16.

383642520/06/2016
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767,85Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 20 a 21/06/16,
para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e participar de reunião de
Diretoria na sede deste Regional conforme Convocação nº 256/16

384642820/06/2016

57.794,88C0,0019.388,30Acumulado até o dia:

255,95Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária  pelo deslocamento
do município de Camaçari a Salvador, dia 27/06/16, para exercer atividades inerentes ao
cargo de Presidente do CRF-BA  e  reunião de Diretoria na sede deste Regional, conforme
Convocação nº 261/16 .

383646027/06/2016

57.538,93C0,0019.644,25Acumulado até o dia:

2.047,60Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia periodo de 28 a
29/06/16 e duas diárias e meia periodo de 30/06 a 02/07/16 , pelo deslocamento da cidade
de Feira de Santana a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro
na sede deste Regional conforme Convocação nº 263/16

384647528/06/2016

55.491,33C0,0021.691,85Acumulado até o dia:
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