CAMARA

MUNICIPAL DE
ESTADO DE MINAS

MUZAMBINHO
GERAIS

RESOLUCAO N° 2, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispde

sobre

a concesséo

de

didrias

pela

Camara

Municipal de Muzambinho e da outras providéncias.

A

Camara

Municipal

de

Muzambinho,

Estado

de

Minas

Gerais,

por

seus

representantes, aprovou, e o Presidente no uso de suas atribuigdes legais, como dispée o artigo

60, paragrafo unico da Lei Organica do Municipio, promulga a seguinte resolucio :

Art. 1° A concessdo de didrias a Vereadores e Servidores da Camara Municipal de
Muzambinho, obedecerdo aos seguintes critérios e valores:
I — quando o deslocamento for para localidades com distAncia oficial de até 100 (cem)

quilémetros, e que n&o se faca necessdria pernoite, a didria sera de R$ 67,00 (sessenta e sete
reais);

II — quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial de até 100
(cem) quilémetros, e que se faca necesssdria pernoite, a didria sera de R$ 134,00 (cento e
trinta e quatro reais);
III — quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial entre 100(cem)
€ 300(trezentos) quilémetros, a didria sera de R$ 167,00 (cento e sessenta ¢ sete reais);
IV — quando o deslocamento for para localidades com distancia oficial acima de

300(trezentos) quilémetros a didria sera de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais).
§1° As didrias serio concedidas antecipadamente 4 viagem, a requerimento

do

interessado, acompanhado de informagées sobre 0 evento, no prazo minimo de 48 (quarenta e

oito horas) de antecedéncia.

§2° A quantidade de didrias concedidas sera correspondente ao numero de dias em que
se realizar 0 evento, limitado ao numero de 5 (cinco) eventos ao ano no tocante a cursos de

aperfeigoamento e ilimitado quanto a representac¢do e servico administrativo.
§3° A limitagao de eventos que se refere 0 §2° podera ser aumentada desde que nfo

exceda a participagdo de 45 (quarenta e cinco) eventos ao ano na totalidade de Servidores e
Vereadores da Camara Municipal.
§4° A liberagéo de didrias para viagens de representacdo serdo precedidas de
delibera¢4o em plendrio através de requerimento que justifique o interesse publico.
§5° A distancia oficial é aquela indicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes — DNIT -, ou Departamentos de Estradas de Rodagem.

§6° As didrias liberadas para Vereador serao publicadas no site oficial da Camara
Municipal de Muzambinho, contendo datas e informagdes sobre o evento que tenha
participado.

§7° No caso de cursos, torna-se obrigatério
participagao, ou, de declaragéo da empresa organizadora.

§8° Em

a

apresentac4o

de

certificado

de

qualquer caso é necessdria a comprovacdo da viagem, que pode ser feita

através de recibos, que atestem a presenga no evento, conforme recomendag¢ées e pareceres do

Tribunal de contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e legislagdes pertinentes.
Art. 2° A diaria € de cunho indenizatério por todas as despesas de viagem.
Art. 3° A inscri¢éo para participagaéo em

integralmente pela Camara Municipal.

cursos de aperfeicoamento

ser4 custeado

Oe

Soy

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 4° Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) dias para a prestacaéo de contas
simplificada, contados do primeiro dia util pés viagem, com utilizago do modelo do
anexo I

desta Resolucdo.

Pardgrafo unico. E vedada a concessdo de novas didrias se nao for cumprido
o
especificado no caput deste artigo.
Art. 5° A atualizacdo das didrias seraio efetuadas ao final de cada ano pelo indice
do
IGPM do periodo, mediante expedigdo de Portaria pela Mesa Diretora.

Art. 6° O Vereador que participar de eventos cujas despesas forem custeadas pela

Camara, obrigar-se-a:

I — fazer relatério explicativo de todo o contetido ministrado no caso de formagao e

aperfeigamento, detalhando por tépicos os temas abordados e distribuindo por avulsos
aos
demais Vereadores;

II — fazer relatério explicativo no caso de representagdo com a finalidade do
Requerimento aprovado em plenario, e distribuindo por avulsos aos demais Vereadores.
§ 1° No caso de participagdo de mais de um Vereador no envento, podera o relatério
ser feito em conjunto;
§ 2° A obrigagao prevista nos incisos I e II deste artigo, se estendem aos Servidores da
Camara, quando participarem de eventos cujo contetido diga respeito, direta ou indiretamente,

aos Vereadores;

§ 3° O relatério deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias contados do término
do evento e instruira a prestacdo de contas das diérias recebidas, sob pena de indeferimento.
Art. 7° O Vereador ou o Servidor que nao cumprir o estipulado no artigo 1° desta
Resolugdo, ficaraé impedido de participar de outros eventos pelo restante da Sessdo
Legislativa.
Art. 8° As despesas decorrentes da presente Resolugdo correrao a conta de dotacdes

orgamentarias especificas contidas no orgamento vigente e nos que se seguirem.

Art. 9° Fica revogada a Resolugao n° 01, de 03 de Abril de 2007 ea de n° 12, de 27 de

Setembro de 2005.

Art. 10° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

CAMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MINAS

MUZAMBINHO
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Registrada e publicada no lugar de costume da Camara Municipal de Muzambinho em 15 de
Fevereiro de 2011.
Prof. Marcio Dias de Souza
1° Secretario

ANEXO I- RESOLUCAO N° 2/2011

PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS
Responsavel pela prestacao:
Adiantamento entregue em:
Prazo final:
/
/

/

/

Empenho:
Oficio Requisitério:

Saldo nAo utiliado, recolhido conforme estorno de despesa:

Assinatura do responsavel pelo adiantamento:

DIVISAO DE CONTABILIDADE

Esta prestacdo de contas deu entrada na divisio de contabilidadeem:

|
|

/

/

Certificamos haver examinado a presente prestacdo de contas e opinagio pela sua: (
)Aprovac4o( )Desaprovacio.
Justificativa:
Assinatura do(a) Chefe de Contabilidade:

CONTROLADORIA INTERNA
Encaminhado a Controladoria Internaem: _/_/
3

Ge

-

CAMARA

MUNICIPAL DE
ESTADO DE MINAS

MUZAMBINHO
GERAIS

Certificamos haver examinado a presente prestacao de contras e opinado pela sua: (
) Aprovacao ( ) Desaparovacio :

Justificativa:

Assinatura do (a) Controlador (a) Interno (a):

PRESIDENCIA
Encaminhado 4 Presidancia em:

—S|

//
——

Certificamos haver examinado a presente prestacdo de contas e opinado pela sua:
(_ ) Aprovacao ( ) Desaprovacio
;
Justificativa:

Assinatura do(a) Presidente:

