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EMJNTA; Dispõe sobre o pagâmento de diárias no ârnbit*
do Poder Execr*ivo Municipal ao Prefeito, Vice Prefeilo,
§ecretários h{unicipais, Pr*curador .íurídiço, Frocuradcr
Murnicipal e demais servidores efetivos e comissionâ{íos, e,
dá cutra,s pravidências.
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Art.lo- Fica assegurado ao Prefeito, Vice-Prefeito,
§men{rios Municipais, Frocurador JurÍdico, Procurador IVÍunicipal e demais
srilores efetivos e comissionâdos da Pçdçr Executivo da MunicÍpio de Nazare
da lbftra o direito à percepção de diarias quando se deslocareÍn a ssrviço da sede
do Municipio.

Faráerafp únlcq- O disposto neste artigo se apliea aos
srridores de outros órgãos que se enccnfrarem à disposiçâo do Poder Executivo
ffimtoipal

Afü?l: Considera-se a serviçCI para fins de rççebiment*
de diárias o deslocamçnto dos agentes públicos da sede do Municipio de J{azare
da Me para outros Municípios, Capital do Estado, outros Estados ou Distrit*
Federal, com a finalidade de:

I- tratar assuntos relativos convênios, contratos, termo§
de repasses, termos de cooperação, terrnos de pareerias, emendas parlaruentares.
liberação ou transferências de recurscs públiccs fçderais, estaduais, ou ariundos
de organizações güyernaÍnentais cn náo govÊrulesientais, nacionais ou
eslrangeiras nos termos da legislâção em vigor;

il- participação em cursos, encontros, §ongressos,
palestras, seminários, simpósios, painéis, reuniões, capacitações, conferências e
debates sobre assuntos ou matérias de interesse da administraçãa rrr;rdcipal ou
que sirr-a de capacitação ou aprimoramento do agente público;
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III- participaçâo em audiências, reuniões ou eventos
com Minisffos de Estado, Secretários Estaduais, Autoridades Judiciais de
Primeiro Grau, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Ministros do
Tribunal de Contas União, Ministros de Tribunais Superiores, Ministros do
Supremo Tribunal Federal, Desembargadores do Tribunal de Justiça ou de
Tribunais Regionais,Membros do Ministério Publico Estadual e Federal,
Membros do Ministério Público de Contas, Deputados Federais, Deputados
Es&aduais, Senadores, Governador ou Presidente da Republica paru tratar
assuntos de interesse da administração municipal;

ry- participar de audiências ou praticar atos
processuais ou acompanhamentos de processos judiciais em juizos ou tribunais
fora da sede do Municipio;

Y- assuntos de interesse da administração municipal
jrmto a órgãos públicos Çomo Tribunal de Contas do Estado-TCE, Tribunai de
Conhs da União-TCU, Secretarias de Esbdo, Ministérios da União, dçmais
órgãos federais e estaduais, autarquias, empresas púbiicas, socied.ade de
economia mista ftndações públicas e privadas, agências reguladoras, consóroios
públicos, outras Prefeituras e Câmaras Municipais, órgãos do Poder .Iudiciário
Fed€ral e Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, Assembléia
kgislativa do Estado, Câmara dos Deputados, Senado Federal; e,

VI- acompanhar situações de catástrofe, acidentes ou
outras ações humanas cu naturais que vitimize munícipe em outrcs Estados ou
Países' e que necessite de apoio do Município para a rcpatriação da yítima ou
pessm.

Art S'- Os agentes públicos previstos no artigo 1u desta
tei, frrão jus a percepção de diárias quanda se deslocaremda sede do Municipio
de Nazaré da Mata para participar de eventos direcionados ao Município e
promovidos pela Confederação Nacional dos Municipios-CNM, Associação
Municiplista de Pernambuco-AMUPE, Tribunal de Contas da União - TCu,
Tn:bunal de Contas do Estado - TCE, Controladoria Geral da União-CGU,
Controladoria Geral do Estado-CGE, Secretarias de Estado, Ministérios da llnião
ou qualquer órgão público ou instituição privada de ensiro, de preparação ou
capacihção de agentes públicos .

.â.rt 4'- As diárias serão pagas com autorização do
Prefeiüo Municipal, de forma parcial ou integral, dentro e fora do Estado,com
valores fixados nos Ânexos f e II dcsta Lei, para fazer façe as despesas com
alimentação e estadia do agente publico quando do seu deslocamento da sede d
Município.
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§ 1o Ás diarias serâo csnsideradas parciais:

I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da

II - no dia do retorno à sede;

§2o- Considera-se integral quando o afastamento exigir
o pernoite do agente público fora da sede do Município.

.tÍ.5'- No caso de deslocamento internaçional dc
âF'nte público, o valor da diária corresponderá ao valor previsto no anexo II, a
tÍnrlo de diária integral, acrescido do percentual de 100% (cem por cento).

Art.6o- As despesas som o deslocamento do agente
publico ficarão a cargo do Município, a quem compete custear as despesas com
pmsagens de ida e volta do agente público que ss deslocar a serviço do
Município nos termos desta lei.

Afí7:- Comprovada as despesas com transportes
realizadas pelo agente pubiicc para seu descolamento à sorviço do Município,
esE sená ressarcido do valor despendido, mediante â apressntação de documento
mmprobatório.

AgÍ;sl- Fica assegurado CI pagamonto de diárias na
frma estabelecida nos Anexos I c Itr de*ta Lei aos Agentes eomunitários de
§aúdG-AC§, aos Âgentes de eomfuate àr Endemias-ÂCEs, *cs Canselheiros
Túrlercs e âos Membros dos eonselhos Munieipais existentes nc Municípic,
quado da necessidade de seus deslocamentos a serviço do Municipio ou para
participarem de eventos relacionados ao exercício de suas atividades, cabendo ao

Prefeito à autorização do pagamento.

Art.9o- Fica autorizada a concessão de adiantamento de
ntmrcrário destinado ao pagamento de passagens e transportes para o destino.
Íleste caso deve ser apresentado Relatório de Viagem §om os comprovantes
lcgais das despesas realizadas pelo agente público.

Parágrafo único- No caso deste artigo o agente
publico der-erá prestar contas dos valores gastos por meio de documentos hábeis
a comprovar efetividade da despesa, e devolver ao erário a importância não
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§ tro As diarias serão consideradas parciais:

I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da

II - no dia do retorno à sede;

§2o- Considera-se integral quando o afastamento exigir
o pernoite do agente público fora da sede do Município.

&Í.5i- No çaso de deslocamento internacional da
agsoie público, o valor da diária corresponderá ao valor previsto no anexo II, a
tÍtulo de diária integral, acrescido do percentual de 10ü% (cem por cento).

Art.6"- -As despesas com o deslocamento do agente

Éblico ficarão a cargo do Município, a quem compete custear as despesas com
pffigpns de ida e volta do agente público que se deslocar a serviço do
Mmicípio nos ternos desta lei,

ArÍ.7!- Comprovada as despesas com transportes
reatidas pelo agente público para seu descolamento à serviço do Município,
€süe s€rá ressarcido do valor despendido, mediante a apresentação de dçcumento
comprobaório.

Art Eo- Fica assegurado o pagamsnto de diárias na
frma estabelecida nos Ànexos I e II de*ta tei aos Àg*ntes Comunitários ds
§rúds-ÂC§, aos Âgentes de Csmbate à Endemias-ÂCEs, aos Conselheiro*
Trtr{rrcs e âos Mcmbros dac e*nsclhos Municipais existentes no Município,
gumdo da necessidade de seus desloeamentos a serviço do Municipio ou para
participarem de eventos relacionados ao exercicio de suas atividades, cabendo ao
Prefeito à autorização do pagamento.

ârt.9"- Fica aúoríz-ada a concessão de adiantamento de
numerário destinado ao pagamento de passagens e transportes para o destino,
Í§e caso deve ser apresentado Relatório de Viagem com os comprovantes
legais das despesas reabzadas pelo agente público.

Parágrafo único- No caso deste artigo o agente
público deverá prestar contas dos valores gastos por meio de documentos hábeis
a comprovar efetividade da despesa, e devolver ao erário a importância não
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Artl0'As despesas decorrentes desta Lei correrão pcr
çonta de dotações consignadas no orçamento em vigor.

Arü11- Revogam-se a Lei Municipal n" 22§12011 e
demais disposições em vigor contnírias a esta lei.

Art.12- A Presente lei entra em vigcr na data de sua
publieção e seus efeitos legais e Íinanceiros reffoagem a 1o (primeiro) de agosto
de20l7.
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