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Reso/uções

ESTAOO DA BÂHIA
pREFETTURA MUNrcrpAL DE sÃo FRANclsco oo coNDE

coNTROLADORIA GeRAL DO lrtUt'ttCípto

RESOLUçÃO COGEM No 001/2015

lnstitui os formulários parâ solicltaçáo d€ tranâpoÉe,
requisição de diáriâ s requisição d€ adiantamento no
âmbito da Âdministração Pública Municipal Direita e
lndireta de Sâo Frâncisco do Condo - Ba.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONOE,
Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10, da Lei Municipal
no. 288/2013, e

Considerando o disposto nos Decretos Municipal no. '1.660/2015 e 1.6622015, que
regulamentam, o primeiro, a concessão de transporte e diárias e o segundo o regime
de realização de despesa por adiantamento,

RESOLVE:

Art. 10 - lnstituir no âmbito da Admioistração Pública Municipal Direta e lndireta os
seguintes Íormulários:

I - Solicitação de Transporte - ST (anexo l);

ll - Requisição de Diária - RD (anexo ll);

lll - Requisição de Adiantamento - RA (anexo lll).

Art. 20 - Os íormulários tratados nesta Resolução são de uso obrigatório e deverão
ser preênchidos de acordo com as instÍuções que acompanham cada um deles.

PaíâgÍaÍo único - A emissáo dos formulários não dispênsará a íormalizaçáo do
procêsso administrativo, gerado por meio do sistema informatizado de protocolo.

AÍt. 30 - A modificaçáo de qualquer elemento ou informação constante nos
formulários é de competência exclusiva da Controladoria Geral do Municipio, salvo
nos casos de adaptaÉo para atender entidade da administração indireta.

Art. 40 - Esta Resolução
disposições em contrário.

entra em vigor na da sua publicaçâo, revogando as

Sáo Francisco do Conde - de íevereiro de 2015

Alexsand Caldas
Controlador Município

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; KLRUHHDGGsTXDJJKSRZBNQ

Esta ediÉo encontra-sê no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certiÍicado ICP-BRASIL
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Considerando a necessidade de uniformizar e fortalecer os procedimentos de
controle interno em respeito âos princípios constitucionais da lêgalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
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Diiirio Ollcial tlo
MUNICIPIO

ANEXO I. FRENTE

ESÍADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
sÃo FRANcrsco oo coNDE

soLrcrrAçÃo oe
TRANSPORTE - ST

1.SecÍetaaia/Óryão de Assêrsoramênto 2.Número SÍ/SIGLA: 3,Data;
DD ÀÂútuA

4.Metrículã 5.Nome 6.CeÍgo/Função

7. Ílpo beneílclário (âô.4r da Lei 37712014 € ..!. 3e do deü.rc municip. 166U20151

I Serviaor I agente rolÍrico - MembÍo colegÉdo n coláboredor Evêntuôl
8.RG 9.CPF

11.Dàtà/horã de Sáídá

13. Cidâde/Eslâdo Destino

14.Motivo da vlatcm (tzq art,5e d. L.i 3zl20r4é §2r, àr!.4! do d.tÍ.to municip.r 1662/20ú) Quantidade Pãssateiros

16. Íipo de trânrpone l.n.5edà Lêr 3772014 e àn. lr do dêtrero munrdpâr

I veÍculo do munlcÍpio El Pôrsgem Rodoviária f] lassagem Aérêâ f, P.55agem Mârítirha

1?.2.1. Empresâ lda 17,2.4. Hore Rêtorno

18.t Com

Base Legal

Lei Munici 1377 munrct I ne 166212075

2l,Autoriro da Se.retarie

-J_J-
(Nome Completo)

10 vir - sarrataria qúc autoíira, 2a vlâ - proaêiao píeieç:o dê contâr, 3e viá do requlsitaítê

J-J---t- 12.Date/hora do Retornoqv

17. lnforrnaç6es do Íranaportê (pÉênôldo màrualFtêntê pÊlo !.ror rcsponsável pelot s.§pon€)

17.1. Vêículo do MunicÍplo
17.1.1. Modelo Veí.ulo 17.1.2. Placã Veículo 17.1,3. Motorista

| 
17.r.4. Km sãíde 17.1J. l(m Retorno

17.2. Oêmalr Casot Pessâgem

17.2.3

Pr)

19.Àssinature Re \ 20.Resp. [.,nidãde Requisitente,

(Nome Completo)

oepanamentodeauditoíà € Nometizâção . CoGEM FEVEREIRO2015vERsÀoi m1

cÊRTIFIcAÇÂo DIGITAL: KLRUHHDGGSTxDJJKSRzENQ

Esta edição encontra-se no site: www.saoíranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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MUNICTPIO São Francisco do Conde

soLrcrTAçAo DE
TRANSPORTE - ST

ORIENTAçÃO DE PREENCHIMENTO

oÂDo5 DO

CAMPO

1. sêcr€tariâ/óEão de Nome porettênso de secíetaraa ou ôrgão de âssessorâmento solicltânte;

Número i€queícialcom 3

3. oatà ue está

Númêro de mâtíicula atualirado sêtoí de BêcuÍsos Humanos;

5, Nofiê Nome leto do 50licita
6.

1-li geneíiciário

8. RG Np do I dido
9. CPF Número do cadastro de íírica erpedido
10. E

oaDos oÂvrÂGÉM
rr, Dàta/hor. d. iàídà

13.

âtêndem ss necêssidedes do

,.5. qu.ntirlãdê pãss:8êiros

15. Tipo de traíspoôê Âsrinalaí o tipo de transporte que r€rá uti NoJ cá5o5 onde o lo(ãlde embãrque nãoforoo
municipio ê neca!5nar dê tíenspoÍte âssinalâí 3:vêkulo do municlpio e à opção de pâssagêm

lf
17.1. V.ículo do s utiliaa veículos rlos ou a

17.1.1. Mod€loVeidlo

17.1.3. Motoriía e neceisitar de motoíi5ta do
17.1.4. XM saÍd. ldo vliculo ant$ dê iôkiârâ via

17.1.5. KM Ratorno ldo veiculo ão ídâ
17.2. Demàir cârot i5 casos distint6 deveículoJ do mun
17.2.1. tlnpí€3.1d. de transporte seja aéÍ€â, íodoviáíie, Íêr.ovillíie ou ÍÍÉrítlríâ que condurlíá o

17.2.2. Hor. Sríd. feíroviário ou má.ítimo
17.2.3. Emprese Rêtomo da empresa de transgorte seja aérea, rodoviária, Íer.ovÉria ou mantimÀ que coÍrduzirá o

17.2.4. Hora de retoíno do lrans rte aéreo, íodoviário, Íêíroviáío ou mâritimo; it.ra
18. de ue n:o lôda not anteriore!;
19. Assineturâ natuÍa do iêívidoí, ôgênte polhico, membíos de coletiàdos e colaboradores eventuair que solicite o

Aisinatuíà do Secretáíio da iJnldadê onde está lotádo o reívidor ou e8€ntê polítiro ou vinculado os

dos e colã borado1e3 evenluôi3
21. Âulorho d. S!s.tàri.
Aaipon5ável

Asranaturà da s€cretiÍiô rcsponsávêl palo tránsportê do munkípb ou compra de pãssàgêns âéíea,
rodovllíô, fêrÍovláía ou mâítiínã.

2. Númêro 5Íl5lcLÁ

de seNidoÍ qu€ eÍá solicitendo otÍansporte;astinelaí ã o ndêntê ao ti

Coníoím€ càdôstÍo óo setoí de Rêcu6o3 Humanos;

lndicarà data da via e o hodrio de râídê do locàlde o
lndkâíe dâte do íetorno € o hoíário de reida do bcal;
lndicàro loc.lond€ acont€.€rá o evênto;
lndlcàr o qu€ mowou â r€âli2âr â vieSêm, ep

o número indicátivo dã

lnformaÍ â quântidadê de pêJ5oôs que

No' casos em que necessilar de

íor de veículo do município.

e incluir a erpressão "com motorista"

Câm

Utilllado nos caros de

lníorÍnaro mod€lo do
17.1.2. Plàca Veícl,lo cã do vêículo

20. Rê5p. unid.da

oepart.meDto de Audiiorià ê Normãtilrêo - COGEM FEVEREIRO 2019vEnSÃO: 001 rl7

CERTIFICAçÃO DIGITAL: KLRUHHDGGSTXDJJKSRZBNA
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São Francisco do Conde
l)iàrio ( ) llc uil rlo
MUNICIPüO

ESTADO DA AAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
sÁo rneructsco Do coNDE-E- REAUTSTÇÃO DE DrÁRrA - RD

3.Oate:
DO

4.MàtÍíaulà

7. npo beneliciário
] SêrvidoÍ - agente Politico E Membío ColeSiado E Col.borador Éventual

8.ÂG

10.Endêrêço 13.ND Conta CoÍrente

17.Motivo dá vlegêm

18- rostlÍicettuã {àn. ue, §2e, §3, dà lea 1772014)

19. Acompanhante ne qualidade d€ àrsessor Íãrt.7ô. d. tia 371/2or4j7

Sim Não 5e 9im, indicar R0e oúlr90 _
TOTAI. RS

20.2.1, EntÍê 06 ê 12 hores -
20-2. pROPORCtONAT- 20-2.2. Enlre LZ e 24

21. VATOR IOTAL A §ER PAGO
22. Recurios entá.ios:

gasê Legal

Lei Munici al 3

(Nome Completo)

19 viâ - píoce5so de requ!5iç5o, 2r via - processo píen çlo d€ contas, 3r viâ do Équbitanta

vElsÃo: ool D.D:nãóento d€ Audtoôa . Noh.tir.ção - COGEM FEVEREIRO 2015 r/!

de Assêssoramento 2.Número nD/SIGLA:

5.Nome 6.Função

9.CPÍ

1l.Banco 12.N! Âgônciô

ç

14.Oat./horã de Seíde RetoÍnodo15.Data/hoÍa

16. Cidede/Estado Destiío

20. Ípo Diária DEscRrçÃo _ô t?
QUANT. VALOR (RS)

20.1,2. EÍ|tre 12 ê 24 horàs (..i.8r,

20.1.1. Cadâ período de

20.2.3. Dia do § 3rl

22.3. Íonte

lnslmunici 015

22.2.

05 dies e o rêtorno dâ viagem
Prazo Prestação de Contas

2S.Asslnatura Unidede uisita 25.Autorizo PreÍeito.

(Nome Completo)

24.Res

cERTIFIcAÇÃo DIGITAL: KLRUHHoGGSTxDJJKSRZBNO

Esta ediÇão encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servador certiÍicado ICP-BRASIL
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-E-
ESTAOO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃo FRANcISco Do coNDE

REOUTSTÇÃO DE DÉRIA - RD
ORIENTAçÃO DE PREENCHIMENTO

oaDos oo REsPoNsÀvEL

CAMPO
Nome poíextenso da secretàrià ou órgão dê assetsoremênto solicitante;

2. Número RD/SlGtÂ da secíetària ou óryão rolacitânt€

3. Data Â data e está enchendo ô re

Número de màtíículâ atualizàdo pelo 5€lor de Recúrsôs Humânos;

do beneficiáíi
6.

7. Íi Bênêíiciááo nte âo ti de 5ervidor e êstá solicitando e diária;

Nr do le
9. CPt Número do cãdâstro de Í;sica edido órgão competente;
10. E atuelizado;

11. Eenco

12. Ne Número dâ ncB oÍ\de seÍá de dà e diá

13.1!. Contô Corrente Núlnêro dâ contâ coíente onde será de sitadà . diáriô

OADOS DÀ VIÂGEM

14. Oâtâ/horr da ..íd.

16. Cidade/E tado D€rtino
17. Motivo dâ Yrãtêm lndacôÍ o que motivou a realirar a vlagem, que etendam ar necesJidàdes do

municÍ

18. ,lstíiaâtive {nor câsoi da

ü.geín sextis, Éhdos,
dofiinB05. íeried03l

Jurtiíiaâr viagenr íealiladâ9 â5 gextàs, sá ; com soli(itâção de diáriô com mênos da
1o(dezl dias de antecedéncia; ,unÍicar â l0 diai aontinuo§; Nos caJos onde hower
necesridãde de justiflcar os lrês itenS utlliaôÍ es5e MPO, CASO O C-AMPO NÃO SÚA SUFICIÉNÍÉ PARA

Â JUÍrFrcÂTrvÀ poDEú FAZER EM ÂReutvo aN NDO CÁ8TçA]-HO PERSONALIZADO COM AS

TNFoRMAçôES oo MUN , NÚMERo D DE RErtFÊ E DESCRI DO ITE

19, aconpânhantê
qualid.de dc àssesso?

Mrrcaí á opção sim qu

lJnidôde Administr.tiva
irdi.âí ô númêíô dâ RD

idor ;panher píêfêlto, vicê píeíelto, àgêntê5 politicos or, lrtuleíes dê

í€ta e indicàr o càrto maior da hie.aíquiâ qua €rteia acompanhãndo Ê

àrt 9e ê no decreto 1662/2015 no seu a

20.1lnt€gÍal Coríesponde ào da ida at.âvés do anexo I do decreto muhicipal 166212075. gaíâ íÀóa

20.1.1. Câd. p.ríodo de 24
horas

dlárla 9ârâ o peíodo de 24 hoíôsconsldêÉdo o hoÍáílo d€ seídã do loc.l;

20.1.2. E.tÍê 12 ê 24 hoíâs Cont ide diáíiá pâre o p€rÍodo êntae 12 e 24 horàs desd€ que o requisltante nê<esiite dê

20.2. Proporciorâl d. diárh, definida àtíavér do anexo I do decíeto municipôl 1662/2015, pãrã cada

20.2.1. Entrê 06 e 12 yilg!!@!dâ dlária deÍinidâ atrôvés do anêxo I do dêcreto municlpil 1562/2015, para cada
40%

20.2.2. Ent.e 12 e
@*

60% do !ê19Íl9lE! da diária deíinide etíàvés do anêxo I do decreto municipal 1662/2015, pa? czde

20.2.3. Di. dê .êtor,ro - ca5os €m qu€ o requisitãnte reãli:âr viâgem poí p€Ííodo supêíioí a 24h, o diã do retorno conJidêíe àp€nes 
I

50X da diária definida através do anexo I do decreto municipal 1662/2015, para cada funçâo. Esse càrnpo só

nchido 24.7

21. V.loÍ tot.l à ser p.Ao Lãnçero valoílotaldôs dlárias a serem pàgis;
22. AeorÍsor Orçam€ntárlos lndicaí pro8rêma, êção ê fontê de recurso poí ondê correí:o a d€!
22.1. PÍogÍema Correspondê ao protôma deÍinido na Lei Orçrrhentária Anual - LOA p.rÍa o ano da exêcuçâo. t{o

nchimento, congiderar o alo dà vinculêdo
22.2. 

^çáo
corresponde a eção deílnida na LOA pàrà o ano de erecução. Ássirn como a escolhô do pÍogíama, a ação ,

tâmbém será es.olhid. em conÍormidade com o dd

22.3. fônte
1268/08 do Tribr.rnàl de Contas dos Munici também indicado no QDD dà 5ê.r€târia requisitânte.
assinâturâ do servidoí boradores €ventúãis

24. Re5p. urid.d€ requiritantê

25. Âutoriro PÍerêito Àrinàturâ do Píefeito nos casos em ê à diáraà tenhâ si(,o

8. RG

Nome do banco onde será de itada â diáÍiâ

lndicãr à dâtã da m e o hoíáíio de saÍda do localdê oíi
15. Oàta/hora do retorno lndiceÍ a dàta do rêtorno Ê o horáÍio de 5aíd. do locãl; I

Indicàro localonde acontê.erá o eventoi ê-\

20. Íi de Diária ConÍoÍme definido na lei ne 3

lo

AJsinâtu.a do S€cretárjo dã unidàdê oídê está lotá€lo o iervidor ou ag€ntê político ou vinculedo og

col € colaboradores €ventua

Dep.namento de Aúditoriâ e tloímâtlraÉo - COGEM FEVER:IRO 2015 t/7VERSÃO: @1

CERTIFICAÇÃO OIGITAL: KLRUHHOGGSTXDJJKSRZBNO

Esta ediqáo êncontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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CorÍe5ponde a fonte do reorí5o ao qual esrará yinculado o objetlvo da viaSeín, íêsp€itando a Resolução
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I ) iit lio ( )iciirl rlo
MUNICIPIO

".: .-.-

-E-
ESTADO OA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DO CONDE

REQUTStçÃO DE
ADIANTAMENTO - RA

1. S.cíÊteri./órgão de A$êsroí.mento 2.NúmeÍo RÂ/sl6LA:
xxx/xxxx

3.Dara:
DO/M

4.MatrÍculê 5.Nomê 5,Nt Portarla

7.Cãrgo/tunç5o 8.RG 9.CPF

10.Indereço

DADOS BA
11,Banco

l4.Unidade O.çementáÍiã Executo.a {«íto e d.raCo)

l6.Modalidade da Dêspesa (Ârt.lr.ro d.(Í!r. r66o/ao15l
da

Total
a. Miúdà5 {incis D

b. Pr0nto Pagamento (inci3o x)

c. Caráter SecÍeto {incisolr)

d. Aquisição de livros, revistas, publicaçóes e

o artístico5 ou de valor históíico (idsorv)

e. Emergenciais, não píevistas com viagens ou d
Íonte
f. Com reparos, âdaptação ou recuperâçã 5

g. Aquisição de materiâis autorizados

19.VAtOR TOTAL DA RIQU

BASE LEGAL icipal 376/2014 e decreto ne 166 015
Pra:o Pr€slação de Contas

30 dias a o prazo de a o

20.Resp. Adiantãmento, 22.ÂutoÍiao Preíelto.

___J__J_
(Nome Completo)

1l üa - procêr5o d€ íêqui5iÉo. 2! vL - processo prest Éo d€ contas

12.N, Agê.ciâ L

lS,Clesslficeção

{bo.ro\ . aà5o.le 33.90.39

\

lico

18.VALOR TOÍAL POR EI,EMEN

Le

Prazo Aplicação
30 dias após

21.Resp. Unldade Requisitente,

(Nome Completo)

oeo:rtadênto de 
^udôori. 

e No.mati.acão . €OGEMVERSÂOr@t FÉVERÊIRO 2015 1/r

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KLRUHHDGGsTXDJJKSRZBNQ
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REQUTS!ÇÃO DE
ADIANTAMENTO - RA
ORIENTAÇÃO DE PREENCHIM ENTO

-E-ts/rr-r+.-,

DAOOS DO vEt

o de ÀressoÍam€nto Nome r extenso dâ rêcretàÍià ou de assessoíamento está solicitândo o ãdiantamento.

2. Núm.ío encialcom 3 da secretâíia ou ó o solicitânte

3. oata ue está
'rl

4. Màtricula Númeío de ínatntulà atualirado lo setor de Recurlos Hume
lo adiártam€nto conf oíme dêd

Número da ria de d lo ediantamento
7.

8, RG Ne do rãl€xpêdido ó

9- CPt Número do câdanro dê

10. €

11. Banco Nome do bãncooôcle foiâbertá contã
12. ti§
13. Nl Contà Coíente Número da aonta coríentê es

DÀDO§ DO AOIANTAMENTO

14.Unldâde OrçâmêntáÍia €reortorà QD

1s.OàiCficaç:o o4i.r.ntiíd. (côito a Có{,igo e descÍição da ação oíçâment íia Í iíá ocoííe. a deroesa
obs- solicitod o o od io nto me nlD.

15.Mod.lid.d. d. Oesp6. (an.2r do Íràz o elenco dê derpesàs àul nlclpal nl 1660/2015. Para o correto
im€ nto veíiílcôÍ também os a

17.Classiíicâção da Desp€sâ S€gu€ s classificação defrnida nã lei 4.320/64 llar e! de3p€sãs elencadar nos anitos 3l ao 9e,

33.90.30 - Material
Íprondentê aoelemento dê dêrpe5â, quê são

33.90.36-Serv pessoê íisicâ

33.90.39 - dicã

l8.VALOR ÍO]AI POR EI..EMEMTO

lg.VATOR ÍOTAI OA dê do item 19

20

z7 Unld.d. Requisilentê la secrêtôria ou ó
22.Autorlzo Preteito e data da do âdiàntamento

àtuàli!àdo;

Númêro da n€ia onde foiaberta conta es íflcà

código e deÍrição dà secreterla/órgão de

As!i

!lrDêprrtemento de audito.b e Noflnàti!âÉo - COGTM FEVEÂEIRO 2015vERsÀo:m1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KLRUHHDGGsTXOJJKSRZBNA
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