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Livro Razão

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

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ: 13.529.565/0001-02

165.554,30CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de DiretoriaConta:

1.023,80Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO referente uma diária e meia  pelo deslocamento
do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 31/01 a 01/02/17 , e meia
diária no dia 03/02/17 para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na
sede deste Regional conforme Convocação nº 107/17

119158506/02/2017

164.530,50C0,001.023,80Acumulado até o dia:

2.303,55Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três diárias e meia pelo
deslocamento dos municípios de Camaçari/ Salvador/Porto Seguro/Teixeira de Freitas/Porto
Seguro/Salvador e Salvador/Cruz das Almas/Camaçari periodo de 09 a 12/02. para
participar da formatura da Faculdade Pitágoras em Teixeira de Freitas e como Paraninfo
dos Formando de 2016 em Cruz das Almas, conforme Convocação nº 022/17

138165008/02/2017

255,95Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,referente meia diária pelo deslocamento
do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de
Presidente do CRF-BA e participar da plenária no dia 07/02/17 na sede deste Regional,
conforme Convocação nº  021/17

141165308/02/2017

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 08/02/17 ,
para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro e reunião plenária dia
07/02/17 na sede deste Regional conforme Convocação nº 020/17

119165408/02/2017

161.203,15C0,004.351,15Acumulado até o dia:

1.279,75Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo
deslocamento de Camaçari ao Município de Xique Xique , período de 15 a 17/02/17, para
realizar reunião com os Farmacêuticos da cidade e região, para discutir assuntos de
interesse da categoria farmacêutica  conforme Convocação nº 033/17

151187614/02/2017

159.923,40C0,005.630,90Acumulado até o dia:

1.535,70Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 15 a 16/02/17,
para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro  dia 15/02 e na sede deste
Regional  e participar do Mini curso dia 17/02/17 em Cruz das Almas, conforme Convocação
nº 035/17

119189115/02/2017

158.387,70C0,007.166,60Acumulado até o dia:
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319,95Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente  meia diária  pelo
deslocamento  da  cidade de Salvador para  Brasilia-DF, para participar "Encontro das
Profissões da Área da Saúde", para debater o ensino a distância na Graduação, conforme
Convocação nº  038/17

159196016/02/2017

158.067,75C0,007.486,55Acumulado até o dia:

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 22 a
23/02/17,para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste
Regional conforme Convocação nº  0041/17

119208522/02/2017

511,90Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,referente duas meia diária pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias 20 e 22/02/17, para participar
de audiência pública na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia sobre o EAD e exercer
atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme
Convocação nº 042/17

141209622/02/2017

156.788,00C0,008.766,30Acumulado até o dia:

16.000,00CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do PlenárioConta:

8.000,00Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.186814/02/2017

8.000,00C0,008.000,00Acumulado até o dia:

8.564,01CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com ConselheirosConta:

8.000,00Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.186814/02/2017

1.279,75Valor empenhado a CLAUDIO JOSÉ FREITAS BRANDÃO, referente a duas diárias e meia
pelo deslocamento da cidade de Salvador para Xique Xique, para ministrar o Curso
"Hematologia Laboratorial" no dia 15/02/17, no auditório da UNEB, para os farmacêuticos
da cidade de Xique Xique e Região conforme  convocação nº 032/17

146186914/02/2017

15.284,26C8.000,001.279,75Acumulado até o dia:

26.310,89CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as ComissõesConta:

575,85Valor empenhado a ARIANNA HOHLENWERGER VOLTAN,  referente tres diária de meia
pelo deslocamento do município de  Camaçari a Salvador,  para participar de reunião do
Grupo de Trabalho de Assistências Farmacêutica, nos dias 10,17 e 24/11/16, na sede do
CRF-BA  conforme convocação nº 449, 456 e 461/16

129161508/02/2017

575,85Valor empenhado a MARJORIE TRAVASSOS REIS, referente tres diária de meia  pelo
deslocamento do município de  Camaçari a Salvador,  para participar de reunião do Grupo
de Trabalho de Assistências Farmacêutica, nos dias 10,17 e 24/11/16, na sede do CRF-BA
conforme convocação nº 448, 455 e 460/16

129161608/02/2017

25.159,19C0,001.151,70Acumulado até o dia:
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671,85Valor empenhado a MARIA FERNANDA BARROS DE OLIVEIRA,referente uma diária e meia,
pelo deslocamento da cidade de Salvador para Brasilia, no periodo de 02 a 03/03/17, para
participar da reunião no Conselho Federal de Farmácia com pauta para definição da
campanha de divulgação do VI Fórum da REBRACIM, conforme convocação nº 037/17

158195916/02/2017

255,95Valor empenhado a JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA COSTA, referente  meia diária  pelo
deslocamento  da  cidade de Salvador para  Brasilia-DF, para participar "Encontro das
Profissões da Área da Saúde", para debater o Ensino a distância na Graduação, conforme
Convocação nº 039/17

159196116/02/2017

24.231,39C0,002.079,50Acumulado até o dia:

47.701,56CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de DiáriasConta:

575,85Valor empenhado a JEOMAN DIAS DE ALMEIDA, referente uma diária e meia pelo
deslocamento do município  de Jacobina para Salvador período de 03 a 04/02/17  para
ministrar Mini Curso "Acupuntura na Prática Farmacêutica: Uma Abordagem Teórica" no
auditório da sede do CRF,conforme convocação nº  016/17

104153902/02/2017

47.125,71C0,00575,85Acumulado até o dia:

575,85Valor empenhado a WAGNER LUIS DA CRUZ ALMEIDA, referente uma diária e meia, pelo
deslocamento da cidade de Barreiras para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,  para
participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenador do Curso de
Farmácia -UFOB-Barreiras, no dia 14/02/17 no auditório da sede deste Regional, conforme
convocação nº 029/17

144165710/02/2017

575,85Valor empenhado a CREMILDA GARCIA SANTA ROSA, referente uma diária e meia, pelo
deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas  para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,
para participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenadora do
Curso de Farmácia - Faculdade Pitágoras-Teixeira de Freitas, no dia 14/02/17 no auditório
da sede deste Regional, conforme convocação nº 024/17

144166210/02/2017

575,85Valor empenhado a INALVA VALADARES FREITAS, referente uma diária e meia, pelo
deslocamento da cidade de Feira de Santana para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,
para participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenador do Curso
de Farmácia da UEFS , no dia 14/02/17 no auditório da sede deste Regional, conforme
convocação nº 023/17

144166310/02/2017

575,85Valor empenhado a ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO,referente uma diária e meia,
pelo deslocamento da cidade de Cruz das Almas para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,
para participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenadora do
Curso de Farmácia -Faculdade Maria Milza, no dia 14/02/17 no auditório da sede deste
Regional, conforme convocação nº 025/17

144166510/02/2017

575,85Valor empenhado a FABIO KOVACEVIC PACHECO, referente uma diária e meia, pelo
deslocamento da cidade de Paripiranga para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,  para
participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenador do Curso de
Farmácia -Faculdade de Ciencias Humanas e Socias - AGES -Paripiranga, no dia 14/02/17
no auditório da sede deste Regional, conforme convocação nº 026/17

144167810/02/2017
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575,85Valor empenhado a GUSTAVO FREITAS DE SOUSA VIANA, referente uma diária e meia,
pelo deslocamento da cidade de  Guanambi para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,  para
participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenador do Curso de
Farmácia -Faculdade  Guanambi no dia 14/02/17 no auditório da sede deste Regional,
conforme convocação nº 027/17

144168710/02/2017

575,85Valor empenhado a GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR,referente uma diária e meia,
pelo deslocamento da cidade de Jequié para Salvador, periodo de 14 a 15/02/17,  para
participar de reunião para discutir sobre o EAD na qualidade de Coordenador do Curso de
Farmácia - UESB - Jequié no dia 14/02/17 no auditório da sede deste Regional, conforme
convocação nº 028/17

144168810/02/2017

43.094,76C0,004.606,80Acumulado até o dia:

255,16Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA, referente meia diária,
pelo deslocamento da cidade de Aracaju-SE para Salvador, para participar de reunião para
discutir sobre EAD, no dia 14/02/17 na qualidade de Coordenador de Educação da EREFAR-
NE a- Universidade Federal de Sergipe,  no auditório da sede deste Regional conforme
Convocação nº 030/17

144171413/02/2017

42.839,60C0,004.861,96Acumulado até o dia:

575,85Valor empenhado a ANTONIEL CESAR TIBERIO SAMPAIO DE SOUZA, referente uma diária
e meia pelo deslocamento da cidade de Santo Antonio de Jesus/ Salvador/ Porto Seguro/
Teixeira de Freitas no periodo de 17 a 18/02/17, para ministrar Mini-curso "Estrategias para
a melhoria da qualidade na Farmácia Hospitalar" no dia 17/02/17 no auditório do Edf. Exata
Contabilidade na cidade de Teixeira de Freitas, conforme  convocação nº031/17

154188014/02/2017

42.263,75C0,005.437,81Acumulado até o dia:

575,85Valor empenhado a JEOMAN DIAS DE ALMEIDA,, referente uma diária e meia pelo
deslocamento do município de Jacobina para Cruz das Almas, no periodo de 17 a 18/02/17,
para ministrar Mini Curso "Acupuntura na Prática Farmacêutica: Uma Abordagem Teórica
no dia 17/02/17 no auditório do CDL  de Cruz das Almas, conforme Convocação nº 036/17

104189015/02/2017

41.687,90C0,006.013,66Acumulado até o dia:

Àlan Oliveira de Brito

Tesoureiro

761.512.715-72

CRF-BA 3496

João Carlos Matos de Oliveira

Contador

331.106.895-53

CRC-BA 021449/O-3

Mario Martinelli Júnior

Presidente

756.101.755-34

CRF-BA 2825

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2017
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