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COMPANHIA EST DE HABITACAO E DESENV URBANO

REQUERIMENTO PADRÃO

Processo nº 12510005.000283/2020-85

1. DADOS DA VIAGEM

Número da PCDP: 499821
Data da Par�da (indicar a data efe�va): 05/03/2020
Data da Chegada (indicar a data efe�va): 08/03/2020

  

2. ATIVIDADES REALIZADAS
Observações: Descrever de forma clara e obje�va os assuntos tratados e resultados alcançados para
o Órgão.

2.1. A�vidade realizada na cidade de Pau dos Ferros, região localizada no Oeste Po�guar, a 1ª
Feira de Negócios, Ciências e Tecnologia, Teve a presença do Departamento de Desenvolvimento Social,
onde realizamos atendimentos a  alguns prefeitos dos municípios próximos, que visitaram nosso estante
com o intuito de buscar informações sobre o Pró-Moradia, programa hoje em destaque nesta
Companhia, bem como buscar informações sobre o Projeto de Regularização Fundiária- RF/RN e outros
assuntos per�nentes a Polí�ca de Habitação de Interesse Social. 

2.2. Nos 02(dois) dias de feira, esta Companhia Estadual de Habitação, divulgou suas ações, em
âmbito estadual, através de informa�vos, banner e panfleto. 

2.3. Tivemos também, procura por atendimento individualizado e esclarecimentos sobre os
Programas em evidência na Cehab, o Pró-Moradia e Moradia Cidadã Servidor.

2.4. Podemos concluir de forma posi�va a nossa par�cipação, por entendermos da importância
de agregar enriquecimento técnico, profissional e pessoal aos nossos servidores. 

2.5. Encaminho este relatório com fotos anexa, para que os servidores: Adriana Lima de
Melo; Tereza Cris�na da Silva; Gualdefran J. Guedes de Souza, possam assinar e dar fé, aos fatos citados a
cima.

2.6.  
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2.7.   

    

2.8.  

2.9.                                             
 Atenciosamente,

  

3. ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO

3.1. A prestação de contas de viagem deve ser efe�vada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o retorno do viajante ao órgão.

3.2. Ao presente processo devem ser incluídos os canhotos do cartão de embarque ou recibo
do passageiro ob�do quando realizado check-in via Internet ou declaração fornecida pela empresa de
transporte (art. 4º da Portaria nº 505/2009-MP). Os referidos documentos serão anexados, juntamente
com este Relatório de Viagem a Serviço, à PCDP correspondente no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP).

  

O presente documento segue assinado pelo viajante (proposto da viagem), que encaminhará o processo
ao solicitante da viagem para fins de registro no SCDP.

  

Documento assinado eletronicamente por KARLA SIMONE FELIPE DA PENHA MONTENEGRO,
Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Social, em 12/03/2020, às 11:48, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA LIMA DE MELO, Assessora Administra�va, em
12/03/2020, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por TEREZA CRISTINA DA SILVA, Assessora Administra�va, em
12/03/2020, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por GAUDEFRAN J. GUEDES DE SOUZA, Técnico de Nível
Superior, em 16/03/2020, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4968666 e
o código CRC 468DD19C.

Referência: Processo nº 12510005.000283/2020-85 SEI nº 4968666
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