
DESPESAS FUNCIONÁRIOS IBIO ANA ANA RA IGAM Total Geral

ADMINISTR-FINANC/GV 1.740,82R$           -R$                        -R$                     1.740,82R$                      

Alimentação -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Combustível -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Diárias e Viagens Funcionais -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Hospedagem Nacional 364,35R$               -R$                        -R$                     364,35R$                          

Passagem Aérea Nacional 1.376,47R$           -R$                        -R$                     1.376,47R$                       

Transporte Ferroviário -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

DIRETORIA GERAL/GV 2.983,29R$           -R$                        -R$                     2.983,29R$                      

Alimentação -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Combustível 582,55R$               -R$                        -R$                     582,55R$                          

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle 103,82R$               -R$                        -R$                     103,82R$                          

Diárias e Viagens Funcionais -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Estacionamento 40,60R$                 -R$                        -R$                     40,60R$                            

Hospedagem Nacional 879,85R$               -R$                        -R$                     879,85R$                          

Passagem Aérea Nacional 1.376,47R$           -R$                        -R$                     1.376,47R$                       

Pedágio -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Transporte Ferroviário -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

DIRETORIA TÉCNICA/GV -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Alimentação -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Aluguel De Veículo (Diária) -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Combustível -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Hospedagem Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Passagem Aérea Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

DESPESAS COM VIAGENS - IBIO (por departamento)



JURIDICO/GV -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Alimentação -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Hospedagem Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Passagem Aérea Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Transporte Ferroviário -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

PROGRAMAS E PROJ/GV -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Alimentação -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Aluguel De Veículo (Diária) -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Hospedagem Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Transporte Ferroviário -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

SECRETARIA EXECUTIVA/GV -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Aluguel De Veículo (Diária) -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Combustível -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Condução/Taxi/Passagem Rodoviária/Van/Traslado/Shuttle -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

Hospedagem Nacional -R$                     -R$                        -R$                     -R$                                

TOTAL 4.724,11R$           -R$                        -R$                     -R$                     4.724,11R$                      

Observações

Fonte de Recursos

ANA (Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011) Recursos da Cobrança pelo uso da água

ANA RA   (Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011) Recurso Adicional previsto na Cláusula Quarta - 3º Termo Aditivo

ANA RA RB   (Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011) Recurso Adicional previsto na Cláusula Quarta - 3º Termo Aditivo

IGAM   (Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2017) Recursos da Cobrança pelo uso da água

Valor

Valores negativos Referem-se às devoluções de diárias;

Doc's devolvidos (erros de informações de contas bancárias);

Referente: 01/01/2020 até 29/02/2020



Em 02/04/2018 o IBIO implantou novo Manual de Procedimento de Viagens onde os funcionários passam a receber antecipação de viagem com prestação de contas de despesas, limitado ao 

valor de diárias, sendo feita prestação de contas com recibos e notas fiscais, e bem como, devolução dos valores não gastos.


