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CAPÍTULO I
Da Instituição da§ Diárias e da Motivacão

Art. 11, Fiça assegurado aos Vereadores e servidores cfctivos e
cmbsionados da Câmara Municipal de Nazaré da Matq ü direÍto à
peraepçgo de diárias quando se desloearÊm a servíço da sede do
swúc{pio & Nazare da Mata§E, n** seg*intes eãs{hs:

Paráerafo único O ciisposto neste artigo se aplica aos
seryidres de outros órgãos que se encontrem à disposição da Câmara
lvfrEicbal.

ArL 2' - Considera-se a serviço para fins de recebimento de
ditkias o deslocamento dos âgentes públicos vinculados à Câmara
Mmicipal de Nazaré da Mata para outros municípios, Capital do Estado,
Oúos Estados ou Distrito Federal, com a finalidade de:

I - Para tratar de assuntos de interesse do MunicÍpio elou da
C:Lnila Mmicipal;

II - Para reuniões, previamentc marçadas com autoridades dc
Exectúivo, Legislativo ou Judieírário, municipal, estadual ou federal para
rattr de asstmtos de interesse do Legislativo;

m - Para a participação em cnçontros, seminários, cursos,
L-oogressos que venham a dar-lhes melhor coúceimento para o per-feito
desgmpenho de seu mandato parlamentar oui no caso de servidor, para

ryrimoranento profissional e metrh*r descffipÊnh* de suas fi
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w - Para representar a Cãmara Municipal de Nazaré da Mata-PE
em eventoe, andiências ou procedime*tcs administrativos ou assuntos do
interesse da administração da Câmara Municipal junto aos órgãos públicos
somo Tribmal de Contas do Estado, Secretarias Estaduais e Municipais,
órgfus estaduais e municipais, autarquias, empresas públicas , soçiedade de
economia mista, fundações publieas e privadas, agêneias reguladoras,
cmsorcios públicos, outras Câmaras e Prefeituras Muniçipais, órgãos do
Poder Judiciário, Ministério Publico, Assembleia Legislativa do estado e
etc.

Da Concessão das Diárias

Art. 3o" As diária serão pagas com autofizaçáo do Presidente da
Cfuffi Municipal, de forma Integral ou integral, dentro e fora do
Estatlo, corn vala,res fixados no ffi, para fazer face as
í@€sas com alimentação e estadia do agente público quando do seu
deslocmento da sede do Município.

§ l'- As diárias serâo consideradas parciais:

I - quando o afastamento não exigir peruoite ttrra da sede do
municÍpio;

II - no dia do retorno à sede.

§ 2' - Considera-§s integral quando o afastamento exigir a
pernoite do agente público fora da sede do município.

Art. 4o No cÍrso de deslocamento internacional do agente
público, o valor da diária coÍresponderá ao valor previsto no Anexo II, a
tinrlo de diária lntegral, acrescido do percentual de 100% (cem por cento).

Art. §o - As despesas çom o deslocamento do Agente Público
ficfrão a cargo da eâmara Municípal, quem cabe çustear as despesas c*m
rcsag€ns de ida e volta do agente públieo que se desloear à serviço da
Cfuaa Munieipal nos termos desta Lei.

AlI.Jfl. A concessão de diarias flça çondicionada a existência dc
disponibilidade orçament iria e financeira.

T\^ fY^!
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ert_ã A soiieitaçãe de diaria rÍev*rá scr f*ita
{quarenta e oito) horas ântes da data da saida pêra a viageirtr
tfiilização de flormulario próprio, a ser disponibflizado pela
Câmma Municipal de Vereadores.

§1' - Só poderá ser concedida diária se requerida previamente,
devidamente justificada e com autorização expressa do Presidente da Mesa
Diretora, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é
de interesse público relevmte ou se verificar a falta de disponibiiidade
orçamentária e financeira

§2" - Será afuitido o cancelarnento ou remarcação de viagem
pma fora do Estado, mediante comprovação, por ürgão Ofieial
encaminhado à Secretiiria da Casa Legislativa informado os motivos da
cancelamento com compromisso pré-agendado.

cAPÍTUriO rV
Do PaHamerto dps-Diá{as

{Éjl]. O pagamento das diarias será efetuado em até 01(um) dia
útil mterior a viagem para localidade no estado $ ein até 03(três) dias úteis
mteriores a viagem para fora do Estado.
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Art 9o. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento vigente,
strylementadas se necessario.

Arf. 1S. O Fresidente da Câmara Municipal tomará tüdas âs
demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras,
contabeis e fiscais para o fiel cumprimento da presente Lei.

Aü1" üs casos omissos nesta Lei serão regulamentados por
Portaria expedida pela Mesa fliretora.

Ãrt.12. os valores coÍrespondentes às diarias serão atualizados e
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Art. 17. Revogados as disp*sições em oontrário, esÍa l-ei entra
em vigor na daÍa de sua publicação, retroagindo seus efeitos a lo de agosto
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