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Livro Razão

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

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

CNPJ: 13.529.565/0001-02

156.788,00CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de DiretoriaConta:

511,90Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas de meia diária pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao
cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, nos dias 02 e 03/03/17, conforme
Convocação nº 044/17

174300602/03/2017

1.023,80Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente meia diária  pelo deslocamento do
município de Feira de Santana a Salvador, no dia 20/02/17 para participar de audiência
pública na Assembléia Legislativa do Estado da Bahia,assunto do EAD, uma diária e meia,
no periodo de 02 a 03/03/ para exercer  atividades inerente ao cargo de Tesoureiro do CRF
-BA na sede deste Regional conforme Convocação nº 043/17

176300802/03/2017

155.252,30C0,001.535,70Acumulado até o dia:

1.535,70Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três meia diária pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao
cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, nos dias 06,07 e 10/03/17 e uma
diária e meia  periodo de 08 a 09/03/17, para participar da abertura do Mini Curso:
Prescrição na Pratica Clínica Farmacêutica, conforme Convocação nº 045/17

174305307/03/2017

153.716,60C0,003.071,40Acumulado 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 07 a 08/03/17,
para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional
conforme Convocação nº 048/17

176306209/03/2017

255,95Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento
do município de Camaçari a Salvador, para fazer abertura e participar de Curso: "Gestão
Laboratorial e seus Aspectos relevantes" dia 11/03, Wall Street Empresarial-Paralela,
conforme Convocação nº 047/17

174307509/03/2017

152.692,80C0,004.095,20Acumulado até o dia:

2.815,45Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR,referente duas meia diária pelo
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias 13 e 14/03/17, para exercer
atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-Ba, na sede do Conselho, e 04 diárias e
meia, periodo de 15 a 17  deslocamento aos município de Vitoria da  Conquista, Ituaçu e
Jequié , 17 a 18/03/17,participar do Programa da Excelencia Farmacêutica, no auditorio
Porto Bello,  conforme convocação nº 050/17

174307613/03/2017

149.877,35C0,006.910,65Acumulado até o dia:
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765,85Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador em veículo próprio, no período
de 20 a 21/03/17, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro  na sede
deste Regional, conforme Convocação nº 053/17

176348821/03/2017

1.599,72Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diárias e meia  pelo
deslocamento de Salvador/São Paulo/ Brasília, no período de 22 a 24/03/17, para participar
da Feira ABRADILA - Conexão Farma em São Paulo e da LXIII Reunião Geral dos Conselhos
Federal e Regionais no Conselho Federal de Farmácia em Brasília/DF, conforme Convocação
nº 054/17

221348921/03/2017

959,83Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente uma diária e meia
pelo deslocamento de Salvador/São Paulo/ Brasília, no período de 22 a 23/03/17, para
participar da LXIII Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais no Conselho Federal
de Farmácia em Brasília/DF, conforme Convocação nº 055/17

221349021/03/2017

146.551,95C0,0010.236,05Acumulado até o dia:

511,90Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária para cada
deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao
cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, nos dias 22 e 23/03/17, conforme
Convocação nº 053-A/17

174349222/03/2017

146.040,05C0,0010.747,95Acumulado até o dia:

1.791,65Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente três diárias e meia pelo
deslocamento da cidade de Salvador para Itabuna, Itacaré e Ilhéus, para realizar reunião
com os Farmacêuticos, nos dias 29,30 e 31/03/17 conforme Convocação nº 061/17.

174351627/03/2017

144.248,40C0,0012.539,60Acumulado 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,  nos dias 28 e 29/03/17, para
exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional e
participar da palestra "Homeopatia x Preconceito na atuação farmacêutica" conforme
Convocação nº 062/17.

176352128/03/2017

1.279,75Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente duas diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Alagoinhas, no período de 30 a
01/04/17, para participar de reunião com os farmacêuticos em Alagoinhas, conforme
Convocação nº 062-A/17.

176352428/03/2017

767,85Valor 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 na sede deste Regional,no dia 27/03/17 e uma diária e meia no
periodo de 28 a 29/03/17, pelo deslocamento da Camaçari a Salvador, para participar da
Palestra-Homeopatia X Preconceito na Atuação Farmacêutica, no auditório do CRF-BA
conforme Convocação nº 064/17

174366528/03/2017

141.432,95C0,0015.355,05Acumulado até o dia:
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2.559,50Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia  pelo
deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 28 a 29/03/17,
para exercer  atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro dia 28/03/17, na sede
deste Regional conforme Convocação nº  065/17 e tres diárias e e meia  pelo deslocamento
do município de Feira de Santana a Salvador, no período de 13 a 16/03/1 , para exercer
atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro, nos dias 13,14 e 15/03/17 na sede
deste Regional conforme Convocação nº 066/17

234374631/03/2017

138.873,45C0,0017.914,55Acumulado até o dia:

8.000,00CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do PlenárioConta:

01/03/2017

8.000,00C0,000,00Acumulado até o dia:

15.284,26CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com ConselheirosConta:

01/03/2017

15.284,26C0,000,00Acumulado até o dia:

24.231,39CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as ComissõesConta:

369,51Valor empenhado a MARIA FERNANDA BARROS DE OLIVEIRA, referente  uma diária e meia
pelo deslocamento do município  de Salvador a Jequié, período de 30/03 a 31/03/2017,
para proferir Palestra "Centro de Informação sobre Medicamento (CIM), conforme
convocação nº 059/2017

229351727/03/2017

23.861,88C0,00369,51Acumulado até o dia:

41.687,90CSaldo anterior:6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de DiáriasConta:

959,75Valor empenhado a CREMILDA GARCIA SANTA ROSA, referente duas diárias e meia pelo
deslocamento da cidade de Teixeira de Freitas para Salvador, para participar da abertura
do Mini-curso "Prescrição na Pratica Clinica Farmacêutica, no dia 08/03/17, no auditório da
sede deste Regional conforme Convocação n º046/17

198306108/03/2017

40.728,15C0,00959,75Acumulado até o dia:

575,85Valor empenhado a JEOMAN DIAS DE ALMEIDA, referente uma diária e meia, pelo
deslocamento da cidade de Jacobina para Feira de Santana, periodo de 10 a 11/03/17 para
ministrar Mini-Curso: "Acupuntura na Prática Farmacêutica: Uma Abordagem Teórica, no
auditório do Edf.Multipleace, conforme Convocação nº 049/17

198307110/03/2017

40.152,30C0,001.535,60Acumulado até o dia:

1.354,87Valor empenhado a LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, referente cinco diárias e meia
pelo deslocamento da cidade de Irecê a Feira de Santana, do ida 19/03/17 a 24/03/17,para
receber treinamento das atividades da Seccional de Irecê-BA, no período de 20 a 24/03/17
conforme Convocação nº 052/17

215347817/03/2017

38.797,43C0,002.890,47Acumulado até o dia:
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767,85Valor empenhado a ACÁCIO BOMFIM DE ABREU, referente uma diária e meia pelo
descolamento de Salvador/Brasília, período de 23 a 24/03/17, para apresentar justificativas
sobre Auditoria do exercício do 2014 ao Conselho Federal de Farmácia. conforme
Convocação nº 057/2017

223349722/03/2017

38.029,58C0,003.658,32Acumulado até o dia:

575,85Valor empenhado a DANYO MAIA LIMA, referente uma diária e meia pelo deslocamento da
cidade de Vitoria da Conquista para Jequié, para proferir a palestra no Workshop
"Bioquímica e Farmacologia Clinica da Síndrome Metabólica", nos dias 25 e 26/03/17, em
Jequié/BA, conforme convocatória 058/2017

198350624/03/2017

37.453,73C0,004.234,17Acumulado até o dia:

1.343,65Valor empenhado a ANTONIEL CESAR TIBERIO SAMPAIO DE SOUZA, referente a três
diárias e meia pelo deslocamento do município de Santo Antonio de Jesus para Itacaré,
Ilheus e Itabuna. no período de 20 a 01/04/17, para participar de reunião com os
farmacêuticos e ministrar o Mini-Curso  : " Estratégias para a melhoria da qualidade na
farmácia hospitalar" conforme convocatória 063/2017

198352228/03/2017

36.110,08C0,005.577,82Acumulado 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, 31 de março de 2017
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