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MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA

CAlCE!l214/I

DE FINANÇAS DA MARINHA
RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 27 de fevereiro de 2009.

ORDEM DE SERVIÇO N° 32/2009
Assunto:

Pagamento de pessoal por motivo de viagem a serviço
Para conhecimento desta Diretoria e devidos fins, tomo público o seguinte:

•

I - TRANSPORTE

(Passagem Aérea por Requisição)

De acordo com a alínea Q, do inciso I, do Art 2° e com o inciso X, do Art. 3°, ambos da
Medida Provisória n° 2.215-10, de 31AG02001 (Reestruturação da remuneração dos militares
das Forças Armadas), combinados com o inciso l, do Art. 46, do Decreto nO 4.307, de
18JUL2002 (Regulamento da Reestruturação di Remuneração dos Militares das Forças
Armadas), na forma estabelecida pela alínea
do inciso 23.9.2, da SGM-302 - Volume II (3°
revisão), o CC (IM) 86.6330.66 ALEX SANDRO MONTEIRO DE MORAES faz jus ao
Transporte Pessoal mediante o fornecimento de passagem aérea por requisição, em virtude de
viagem a serviço no trajeto Rio de JaneirolBrasília/Rio
de Janeiro, no período de
OlMAR2009 a 02MAR2009, a fim de participar da reunião para avaliação financeira do
financiamento do programa de desenvolvimento do submarino.

ª'

2 - DIÁRIAS E DESPESAS DE DESWCAMENTO

ª'

•

De acordo com a alinea
do inciso I, do Art. 2° e com o inciso IX, do Art. 3°, ambos da
Medida Provisória nO2.215-10, de 31AG02001 (Reestruturação da remuneração dos militares
das Forças Armadas), combinados com a alínea do inciso 1.,e a alínea ç, do inciso lI, no Art. 18
e mais o contido no Parágrafo Primeiro do Art. 20, todos estes do Decreto nO 4.307, de
18JUL2002 (Regulamento da Reestruturação da Remuneração dos Militares das Forças
Armadas), observado ainda, o disposto na alínea
do inciso 20.1 e anexo C, da SGM-302 Volume II (3° revisão) e o estabelecido na Circular nO 15 de 06JAN2009, da DFM, o militar
abaixo relacionado faz jus ao pagamento de uma diária e meia acrescidas de 900/0, por motivo
de viagem a serviço no trajeto Rio de JaneirolBrasíliaIRio
de Janeiro, no período de
01MAR2009 a 02MAR2009, a fim de participar da reunião para avaliação financeira do
financiamento do programa de desenvolvimento do submarino, na cidade de Brasília, conforme
discriminado a seguir:

ª

ª'

CC (IM) 86.6330.66 ALEX SANDRO MONTEIRO
Diárja oI o círculo de Oficiais Superiores
Total de diárias
Valor de uma diária e meia acrescidas de 90%
DesDesa de deslocamento
TOTAL

DE MORAES
R$ 87,47
1 Yz (uma e meia)
R$ 235,05
R$ 54,97
R$ 290,02 (duzentos e noventa reais e dois
centavos).

-I -

..

"

MARINHA

00 BRASIL

(Continu.ção d. Ordem de Serviço n° 3WOO9, desta Diretori•..................................................... )
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INFORMAÇÃO PESSOAL,
(nos termos.dá f_ci n" f2. 527/20 ff e reglllamcn/ada pelo Decreto n" 7. 724/2() f 2).

•

PAULO GO~ÃL&S
DE MELL
OUTO JUNIOR
Capitão-de-Mar-e-Gue (lM-RM1)
Ordenador de Des esa
ASSINADO DIGITALMENTE
Distribuição:

ComloDN
DPHDM (Arq MB)
DFM-1214
DFM-12.6
Arquivo

Vclificad por.
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