PRETEITURÀ Mt]NICIPAL DE ITABAIÀNINHA

L[r N' 1.039/20t9
DE 2J DE SETf,MBRO DE 2019

"Dispõe sobrc a concessiio de diáfiq! aos Vercadorcs
do C,inam Municipal de ltabaioninha (SE) e dá out4s
pn'vidêrcia| Regulanenta o d . l5l .la Lei Org.inica

Municipol. '

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERCIPE' no uso de suas
ahibuições legais conferidas nos termos do aíigo 79, V, c./c o aÍtigo 36 da Lei Orgânica Municipal,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art

lo- A concessão d€ diáÍias aos Vereadores da Câmara Mudcipal de ltabaianinha (SE)
deve obedi&rcia às disposiçõ'es ins€Íidas nesta lÉi.

Art 2'- Os Vereadores rla Cârnara Municipal de ltabaianiúa (SE) terão direito ao
rec€bimento de diáÍias quatrdo da nêcessidade de afa§tamento do Mullicipio de ltabaiaoinha (SE) a
seíviç.o oE repr€entando o Poder tcgislxivo.

3o- A competência para conceder diárias aos Vereadores da Cârnara Mutricipal de
ItabaianiDha (SE) é de responsabilidadc do Presidente da Câmara, tros tetmo§ do aíigo 54, ltrciso
VII, da lai Oreániça Mu cipal.

Art.

Art

4'- O Vereador que necessitaÍ se afastar do MunicÍpio de Itâbaianinha (SE) a serviço ou
representatrdo o Poder kgislativo deverá elaborâr requeÍime[to dirigido ao Presidente dâ Câmara,
com. no minimo. l0 (dez) dias úteis antes dâ dâta do afa§tame[to, seÍrdo necessáio que a solicitação
esteja acomganhada das s€guintes informaç,ões:

I

-

I1

Data e hoúÍio do afastamento a serviço ou represertando o Poder trgislativo;
Motivo do afastamento a serüço ou ÍepÍesentando o Poder lÉgislativo;
- Destino do afastamento a serviço ou lepÍesentando o Poder Legislativo' devendo, ainda'

III
irforma a da prwish

para ÍEtoÍno;

Mazão

paÍa o afastâmeíto a serviço ou representando o Poder lrgislativo, devendo,
aioda, demonsúar a necessidade que o levou a escolher o itinerário;
v - D€moostràção de que o cveoto é essencial panr o seu aperfeiçoamento e que possui
relaçâo com as atividades desempenhadas como menbro dâ Casa Legislativa;
VI - Anexaçâo, com o seu @ido, do material de propaganda do evento com a progmmaçâo
completa;
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Art 5'- O Vocador,

após o aâstamenlo a serviço ou repres€ntando o Poder Legislâtivo,
deverá apÍes€Ítar relalório das atiüdades realizadas e dos conhecimeDtos adqÚido§.
ArL 6'- O VeÍeadoÍ, deveÍá pÍestar çontâs de todos os gastos por meio de documentos
idôoeos, como nota fiscal, comprovânte de estacionâmento, câIlâo de embarque' passagem rodoüária
oü asÍea c

oütü

qüc adcqüadâfiel'tc cornpro$eri! os gaslos oü dcspcsar'

das atiúdades realizadas ou sob're os coúeçimentos adquirido§ deveÍá ser
entÍegue ao PÍesidente dâ Câmara eD até 10 (dez) dias úleis aÉs o ÍetorDo.

Arí 7- O relatório

As diririas recebidas em desacordo com as di§posiçõ€s desta [Éi deveÍão ssr
devolüdas, de uma só vez, em prazo úâo supeíor a 2 (dois) dias úteis, a partir da notificação da

Art 8-

irregularidade.

Art y-

Não terá direiio a diárias o Vereador que realize o afastamento a serviço ou

repÍesentaldo o Poder l-egislativo em desconformidade com as regras desta Lei'

Art l(fArt 1l'-

A concêsúo dc diüri8 sarâ diwlgads no Diário Oficial da CâmaÍE dc vcÍladorcs
Estr LÉi sntrú ÇÍÍ viSor Íú

d&

dü sur

p6liÉtÉú

Art l2'- RêvogÀm-s. ss disposiç6ês cE contrário.
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