
Fa9O Saber que a CÅMARA MUN重CIPAL DE CURA, Estado do Par加Statui e eu sanciono

a :eguinte Lei:

CAPfTULO I

D賞SPOSIC6ES GERAIS

Art lO A concessao, PagamentO e PreSta96es de contas de di餌as do Prefeito, Vice"Prefeito’

secret鮎os, Chefe de Gabinete’Controladeria’Procuradoria’Tesounria’membros de

conselhos, e demais servidores pdblicos9 Obedecer如as disposi96es desta Lei.

Art. 2O Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secret壷os, Chefe de Gchinete’Controladoria’

proc岬doria, Teso竜a’membros de Conselhos, e demais servidores puncos’quando

●　諾霊器盤,窪諾霊葦霊鑑警諾意藍誓霊霊
farfo jus a percep9aO de di鉦as.

§ lO As dia壷destinam-Se a indenizar o servidor por despesas extraordindrias com

pousada爪otel, alimenta碑) e locomoc釦urb狐a.

§ 2O Entende-Se POr interesse da Administra9aO, a Participa坤em curSOS’COngreSSOS Ou

outra modalidade de aperfeicoamento, diretanente relacionada com o cargo Ou fupeao, alさm

de viagens de representa9aO junto a 6rg各os p的licos e de interesse p軸co.

§ 3O Entende-Se POr COlaboradores eventuais・ PeSSOaS que eSt事皿vinculadas ao Poder

Executivo Municipal atrav6s de lei, COntratO Ou OutrO g河ste administrativo.

CAPiTULO II

DA CONCESSÅo DE DIARIAS

S〇時O量

ArtJ A conceSSac das diatias, dev轟ser solicitada, mediaIite requerimento

ao prefeito Municipal ou a quem O meSmO delegar, Para a devida autndzacfro.
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par紺afo dnico. Em hip6tese alguna, POder各ser autorizada a concess為o de di鉦as, ap6s a

realizapao do evento que deu origem ao pedido.

Se碑O量重

Do DesIocamento

Art. 4O N各o gera direito a di誼as:

I - O desIocamento que nao Originar qualquer das despesas mencionadas no arligo 2O, § 1O;

II - O requerimento feito ap6s a realiza9各O do evento que o ongmOu;

III - aOS CaSOS em que O desIocamento da sede constitua exigencia pemanente do cango;

●　器芸詩誌謹認諾霊宝霊霊詫謹霊豊
da sede do municipio ma§ que COnS血em area territorial do m皿icipio de Curua.

v - qundo o municipio’Outra eSfera de govemo ou organismo nacional ou intemacional

custear as despesas com pousada’alimenta9aO e locomocao u巾ana.

Se登るo重Ⅱ

Do Periodo da Concessao

Art. 5O As di証as serao pagas anteCipadamente’de uma s6 vez’eXCeto naS Seguintes

situap6es, a Criterio da autoridade concedente:

I - Situap6es de urgencia’devidamente caracterizadas; e

II - qundo o afastanento compreender periodo superior a quinze dias caso em que pOdefro

ser pagas parceladanente.

CAPiTULO III

DA PRESTACÅo DE CONTAS

●
Se車O重

Dos Elementos Integrantes do Processo de Presta碑O de Conta§

Art. 6O As di誼as de que trata esta Lei・ COrreSPOndera a una preStapaO de contas’em PraZO

fixado de at6 10 (dez) dias uteis do retomo ao Municipio, Pelo benefici鉦o・ COnStituindo-Se de

relat6rio circunstanciado, acOmPanhado de atestado′declarap奮o ou certificado de frequencia

ou outro documento que Certifique a presen9a do beneficiario no Iocal de destino・ COnfome a

solicita碑O Pr6via da di誼a.

Se碑O重重

Das Penalidades pela n如Presta碑o de Contas

ArtJO Se o bene触緬nat) PreStar COntaS junto a Controladoria Geral de C
.　い　,.臆臆○○」二」《 」( _((金具こ納会h書ハイ」p nnv允di五五a.

fixado no artigo anterior串誼mpedido do recebimento de nova di鉦a.

′〇〇〇●l　　」ハ■　V　ヽ′ヽ′●書「r‾‾「‾‾‾i‾‾　‾‾‾　‾　⊥
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Se碑O重量I

Devolu辞o do§ Valores Recebidos

Art. 80 Qunndo o benefici壷o n欲) desIocar-Se COnfome solicitado em requerimento os

valores recebidos serao devoIvidos ao Tesouro Municipal no prazo de O5 (Cinco) dias a contar

da data que deveria ocorrer o desIocamento’eStOmando-Se a despesa realizada para fins

OrCamen屯ri o s ;

§ 1O Os valores recebidos em excesso ser毎o devoIvidos ao Tesouro Municipal no prazo de O5

(cinco) dias a contar da data de constatapao do paganento em excesso;

●　%豊富霊悪霊霊蒜誓utilizades ou recebidos em excesso o

CAPiTULO IV

DO VALOR DAS DIÅRAS

Art. 9O As didrias serao concedidas de foma a indenizar a necessidade real de uso das

despesas fixadas no art. 2O, § 1O, POdendo para tal serem pagas em parteS inteiras ou

PrOPOrCionai s.

Art. 10. O valor das dia竜as serao fixados no final desta Lei e sua regulamentapao se dar各por

decreto do Poder Executivo.

§ lO As di鉦as serfo calculadas por periodo de 24:00h (vinte e quatro horas e zero minuto)’

com a contagem iniciada as OO‥00hs do dia inicial e encerrada as OO:00hs do dia seguinte.

§ 2O Para fins de catulos o servidor s6 fala jus a di誼a por dia de efetiva presenea no

curso/congresso ou evento em que for participar.

●　嵩葦霊豊富霊豊嘉謹蒜霊謹言哩
b) Curu各para Capital do Estado do Para - Belem.

c) Cur竜para Brasilia e Cidades Nacionais fora do Estado do Para.

d) Curu各para o fora do Brasil (Exterior).

CAPiTULO V

DAS DISPOSICOES FINAIS

ArL 12. Quando o evento se estender por tempo superior ao previsto3 O Servidor far各jus,

ainda, ds diarias correspondentes ao pefrodo proITOgado9 desde que autorizada sun

pro∬Oga確O・

Art. 14. Os atos de concessfro de di壷as se重蚤o publicados no mural de

Municipal e no do 6rgao ou entidade a que pertencer o benefici誼o.
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●

Art. 15. As despesas com as di証as correrao a conta dos recursos or9ament壷os consignados

ds unidades or9amentarias as quais os servidores beneficiarios est煎vn lotados.

Art. 16. E vedada a concess各o de diarias para prestadores de serv19O, PeSSOaS Sem Vinculo

COm a administrapao pdblica municipal, e COlaboradores eventunis.

Par縫rafo血ico: Entende-Se POr COlaborador eventual aqueles profissionais dotados de

CaPaCidade t6cnica espec綿ca, que reCebem a incumbencia da execu飼o de deteminada

atividade sob a pemanente fiscalizapao do delegante’Sem qunlquer carater empregaticio.

Art. 17. Responde庵o solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o diaposto

nesta lei a autoridade que solicita a di各ria para o beneficiario? a autoridade concedente’O

ordenador de despesas, O Tesoureiro, O benefici缶io que houver recebido as didrias’e a

Controladoria Geral do Municipio.

Art. 18. Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica辞O. Revogan-Se aS disposie6es em

COntrえrio em especial a Lei 323 de 19 de Maio 20]6.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUA, em O7 de Ju血o de 2019.

情調鎚藍
鐸E VIEIRA DE CASTRO
待Prefeito Municipal de Cun岳
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ANEXOI

Valores de di誼as do Prefeito, Vice-Prefeito, Secret缶ios’Chefe de Gabinete・ Controladoria,

Procuradoria, Tesouraria, membros de Conselhos, e demais servidores p的lico§ nO ambito do

Poder Executivo Municipal

CARGO �Curu各　　　　　Para �Curu各　　　para �Curua　　　para �Curua　para　o Sanlar6血/Alenquere �Capi書aldoE§tado �BrasiliaeCidades �fora　do　Brasi看 

demais　　　Cidades �doPara/Be16m �Nacionaisforado �(Exte轟or)・ 

dentrodoPar各 ��E§tadodoParる 

PrefeitoeVice- Prefeito �R$500,00 �R$650,00 �R$800,00 �R$800,00 

Secret誼os, Che先de Gabinete, Controladoria, Procuradoriae Tesouraria �R$350,00 �R$400,00 �R$600,00 �R$600,00 

Servidores- D.A.SemGeral (Assessores, Diretores, Chefesde Setores, Coordenadores). �R$250,00 �R$300,00 �R$400,00 �R$400,00 

Membros　de Conselhos　do �R$250,00 �R$300,00 �R$400,00 �! 

Municipio,e demais servidoresdo municipio. ����R$400,00 
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