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Parágrafo Único Os Recursos para a cobertura do crédito serão provenientes da anulação parcial
(total) das seguintes dotações:

ANULA:

CÓDIGO N O M E N C L AT U R A P R O J E TO VALOR R$
6.3 Execução da Despesa 24.232,55
6.3.1 Despesas Correntes 24.232,55
6.3.1.3 Uso de Bens e Serviços 24.232,55
6.3.1.3.01 Material de Consumo 4.500,00
6.3.1.3.01.01 Material de Consumo 4.500,00
6.3.1.3.01.01.013 Material de Copa e Cozinha 5013 1.231,10
6.3.1.3.01.01.015 Gêneros de Alimentação 5013 2.068,90
6.3.1.3.01.01.019 Prêmios, Diplomas e Medalhas 3005 1.200,00

6.3.1.3.02 Serviços 19.732,55
6.3.1.3.02.01 Serviços 19.732,55
6.3.1.3.02.01.002 Serviço de Assessoria e Consultoria 3017 2.632,55
6.3.1.3.02.01.018 Serviço de Divulgação Institucional 2006 7.500,00
6.3.1.3.02.01.018 Serviço de Divulgação Institucional 3017 4.100,00
6.3.1.3.02.01.022 Demais Serviços Profissionais 2006 1.800,00
6.3.1.3.02.01.027 Locação de Bens Imóveis 1007 3.700,00
To t a l 24.232,55

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário.

JOÃO GREGÓRIO JÚNIOR

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA 13ª REGIÃO

PORTARIA Nº 34, DE 18 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO
PARA ENTREGA DA CÉDULA DE
IDENTIDADE PROFISSIONAL NA FOR-
M AT U R A .

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO - CREF13/BA-SE, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias; CONSIDERANDO a necessidade de
otimizar os procedimentos de entrega de Cédulas de Identidade Pro-
fissional; CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o procedi-
mento de registro do acadêmico recém-formado; CONSIDERANDO
os princípios que norteiam a Administração Pública, notadamente os
da eficiência, economicidade e primazia do interesse público; CON-
SIDERANDO a deliberação na Reunião Plenária realizada em 06 de
agosto de 2016. Resolve:

Art. 1º - Para que haja a entrega das cédulas profissionais
durante o ato solene da formatura, mais de 50% (cinquenta por cento)
da turma deverá solicitar o registro profissional para o CREF13/BA-
SE e seguir os passos abaixo: I - A Instituição de Ensino Superior
deverá enviar para o endereço de nossa sede, Av. ACM, nº 3259,
Centro Empresarial Aurélio Leiro, Salas 608/803/1003/1008, Igua-
temi, CEP: 41800-700, Salvador/BA, com no mínimo 30 (trinta) dias
de antecedência do evento:

a)O Convite da formatura, com data, local e horário;
b)Formulário de formatura em folha timbrada, atestando a data

de conclusão dos egressos, bem como a base legal, carimbo e assinatura.
II - A comissão de formatura ou a Instituição de Ensino Su-

perior deverá providenciar junto aos formandos e enviar para o en-
dereço de nossa sede, em envelope único, com no mínimo 30 (trinta)
dias de antecedência do evento, os documentos relacionados abaixo:

a)Requerimento de Registro - (modelo disponível no site:
h t t p : / / w w w. c r e f 1 3 . o rg . b r / )

b)Cópia autenticada do RG e CPF;
c)2 (duas) fotos 3×4 iguais, recentes e de frente, para do-

cumento oficial, colorida e com fundo branco;
d)Comprovante original do pagamento da inscrição acom-

panhado do boleto bancário disponível em: www.confef.org.br - Me-
nu inscrição;

e)Cópia do comprovante de residência no nome do aca-
dêmico ou de seus pais.

f)Cópia autenticada do Histórico Escolar Universitário cons-
tando: carga horária total, data de autorização e reconhecimento do
curso, data de ingresso e conclusão, juntamente com Base Legal do
CNE ou CFE (Licenciatura em Educação Física RESOLUÇÃO
CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002, RESOLUÇÃO
CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, RESOLUÇÃO Nº 2,
DE 1º DE JULHO DE 2015, Bacharelado em Educação Física RE-
SOLUÇÃO Nº 7, DE 31 DE MARÇO DE 2004, RESOLUÇÃO Nº 4,
DE 6 DE ABRIL DE 2009);

g)Comprovante do pagamento e boleto da inscrição junto ao
CONFEF, cuja guia pode ser obtida clicando aqui;

h)CERTIFICADO ou DECLARAÇÃO DE FORMANDO
(com data de colação);

Parágrafo Primeiro: Para os itens em que são solicitadas
cópias autenticadas, considere-se que poderão ser apresentadas cópias
simples dos documentos, desde que sejam levadas pessoalmente na
sede do CREF13/BA-SE e estejam na ocasião acompanhadas das vias
originais. Paragrafo Segundo: Caso o comprovante de residência
apresentado esteja em nome de terceiros, deverá o acadêmico enviar
declaração de residência com firma reconhecida em cartório acom-
panhando respectivo comprovante de residência. Art. 2º - Após a
entrada dos documentos listados acima, eles serão analisados e, caso
estejam de acordo, o CREF13/BA-SE nomeará um representante para
entrega das Cédulas de Identidade Profissional na formatura. Pa-
rágrafo Único: Não serão aceitos, sob qualquer pretexto, formulários
cujo preenchimento esteja incompleto ou desacompanhado dos do-
cumentos previamente requeridos, conforme o estabelecido pela Re-
solução CONFEF nº 269/2014. Art. 3º - No ato do recebimento da
Cédula de Identidade Profissional, o Profissional deverá assinar um
termo de responsabilidade ético-profissional que ficará arquivado jun-
to ao processo de registro no CREF13/BA-SE. Art. 4º - A presente
Portaria entra em vigor a partir desta data.

PAULO CÉSAR VIEIRA LIMA

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 5ª REGIÃO

PORTARIA Nº 17, DE 1o- DE JULHO DE 2016

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região-Ba-
hia/Sergipe, representado neste ato pela Presidente, Dra. Rita de Cás-
sia Ferreira Frumento, torna público que serão cancelados os registros
de Pessoas Jurídicas por débito que se encontram no Anexo I da
Portaria nº 17/2016, cujos números de inscrição seguem abaixo:
0435/J, 0623/J ,0649/J, 0696/J, 0738/J, 0752/J, 0765/J, 0766/J,
0775/J, 0796/J, 0805/J, 0833/J, 0866/J, 0876/J, 0881/J, 0901/J,
0919/J, 0941/J, 0987/J, 0995/J, 1011/J, 1014/J, 1024/J, 1030/J,
1041/J, 1044/J, 1045/J, 1055/J, 1079/J, 1089/J, 1172/J.A Portaria nº
17 /2016 estará disponível aos interessados por cópia de seu inteiro
teor na sede da Autarquia situada na Rua Dr. José Peroba, n. 149,
Edifício Empresarial Eldorado, sala 1001, Stiep, Salvador - Bahia,
CEP.: 41.770-235, fones: 71-3237-5652, de terça a sexta, no horário
de 9:00 às 12:00 e das 13:00 ás 16:00h.

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FRUMENTO
Presidente do CRN-5

CRN-5/1887

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE
SÃO PAULO

PORTARIA Nº 92, DE 29 DE AGOSTO DE 2016

O Presidente em exercício do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, e con-
siderando o Edital de homologação/2016, publicado no DOU de
17/02/2016, Seção 3, página 176, convoca os seguintes candidatos
aprovados em seus respectivos cargos: auxiliar administrativo - São
Paulo - lista especial - deficiente - Mathias Ferreira de Lima - ins-
crição 0105377-9 - classificação 2 - lista especial - negro ou afro-
descendente - Robson Gil Farias Oliveira - inscrição 0103036-1 -
classificação 4 - advogado junior - São Paulo - lista geral - Bruno
Penha Galluzzi - inscrição 0101081-6 - classificação 1 - advogado
junior - São Paulo - lista especial - Juliana Alves de Carvalho -
inscrição 0103986-5 - classificação 1. As instruções para nomeação e
posse serão informadas por meio de correio eletrônico e via postal,
bem como o prazo para assunção da vaga ou sua desistência.

MARCOS JENAY CAPEZ

Art. 1º. Fixar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como
teto máximo de ressarcimento a título de verba de representação para
o Diretor Presidente e no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) para o Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário, observados os
artigos 3º, 5º e 6º da Resolução CONTER nº. 09/2015 e concedida
nos termos e critérios fixados na aludida Resolução;

Art. 2º. Estabelecer que o valor do auxílio de representação
será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) nos termos do caput e
parágrafo único do art. 7º da Resolução CONTER nº. 09/2015;

Parágrafo Único: O valor fixado no caput deste artigo tam-
bém será destinado aos delegados regionais, por dia de representação,
limitados até 10 (dez) dias úteis.

Art. 3º. Estabelecer que o valor dos jetons ou gratificação de
presença devido aos Conselheiros e Diretores, pelo comparecimento e
participação em reuniões de plenária (ordinárias ou extraordinárias) e
em reuniões de diretoria, será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais) por reunião, dentro do limite imposto no parágrafo primeiro do
art. 8º da Resolução CONTER nº. 09/2015 e de acordo com a ca-
pacidade econômico-financeira do CRTR da 8ª Região;

Art.4º. Observando o disposto no caput do art. 12 e o limite
imposto no art.13, ambos da Resolução do CONTER nº. 09/2015, e
considerando ainda a capacidade econômica financeira do CRTR da
8ª Região, estabelecer que as diárias pagas aos Conselheiros do CR-
TR da 8ª Região serão no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e,
para os empregados, assessores, convidados e demais colaboradores
serão no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) sempre que necessário
realizar atividades do interesse do CRTR da 8ª Região com des-
locamento fora da sede do serviço ou da cidade de origem dos
beneficiários;

Parágrafo Primeiro: As diárias referentes aos serviços de
fiscalização serão devidas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

Parágrafo Segundo: Os valores previstos no caput deste ar-
tigo, bem como no parágrafo primeiro, serão devidos em 50% (cin-
quenta por cento) do previsto quando o deslocamento no território
nacional não envolver pernoite ou quando do retorno à origem;

Parágrafo Terceiro: Em se tratando de viagens internacionais
o valor da diária será de US$ 500,00 (quinhentos dólares ameri-
canos).

Art. 5º. As verbas de representação, auxílio-representação,
diárias e jetons cujos valores foram definidos nos artigos 1º, 2º e 3º
possuem caráter indenizatório, não constituindo salário, vencimento
ou subsídio e devem ser percebidos mediante comprovação do seu
fato gerador de acordo as regras aplicáveis a cada espécie prevista na
Resolução CONTER nº. 09/2015 da Portaria do CONTER nº 04/2013
ou outra que venha substituí-la;

Art. 6º. As diárias são devidas por estrita e comprovada
necessidade de serviço que envolva deslocamento nos termos do art.
4º desta Portaria e se prestam ao custeio de despesas presumidas com
alimentação, hospedagem e transporte, prescindido de comprovação
as despesas, mas não se configurando salário, vencimento ou sub-
sídio;

Art. 7º. Aplica-se subsidiariamente a esta Portaria a Re-
solução CONTER nº. 08/2015 e da Portaria do CONTER nº 04/2013
ou outra que venha substituí-la, no que couber;

Art. 8.º Os pagamentos do ano corrente relativo a fatos
ocorridos nos meses anteriores à publicação desta portaria, deverão
ser regulados e ajustados para atender às suas determinações, sob
pena de devolução dos valores e responsabilidade administrativa;

Art. 9.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no veículo oficial, revogando-se as disposições em contrário,
em especial as Portarias nº. 003/2013 e 003/2016.

Publique-se.

MARIA DO AMPARO RODRIGUES DE SOUSA
Diretora-Presidente do CRTR - 8 ª Região

NAIARA FONTES MARQUES
Diretora Secretaria do CRTR - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA DA 8ª REGIÃO

PORTARIA Nº 7, DE 11 DE AGOSTO DE 2016

A Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Ra-
diologia do Estado da Bahia - 8.ª Região, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro na Lei 7.394, de 29 DE OUTUBRO DE 1985; no
Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986.

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto da
Carga Magna, no tocante aos princípios que devem nortear os atos da
administração pública, notadamente os da moralidade, eficiência, pu-
blicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança ju-
rídica e interesse público;

CONSIDERANDO a Resolução CONTER nº. 09, de 11 de
julho de 2015, que regulamenta o pagamento de verba de repre-
sentação, jetons, diárias e auxílio - representação do exercício de
delegado Regional no âmbito do sistema CONTER/CRTRs e dá ou-
tras providências;

CONSIDERANDO a Portaria CONTER nº. 04 de 08 de
fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO a revogação da Resolução do CONTER
nº. 14, de 17 de dezembro de 2012 e, portanto, a necessidade de
adequação da regulamentação do CRTR da 8ª Região a Resolução do
CONTER nº. 009/2015, que se encontra atualmente vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o valor para
pagamento de jetons aos Conselheiros Efetivos e Diretores deste
C RT R - B A ;

CONSIDERANDO a decisão da última reunião de Diretoria
Executiva do CRTR da 8ª Região do dia 11 de agosto de 2016. Resolve:
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