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r-------- LEI N.o__ 1_09_2__ DE 15 DE__ D_EZ_E_M_B_R_O DE 2009

"Dlspõe sobre critérios para realização de

despesas com viagens, refeições e
pernoites e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE APORÉ, Estado de Goiás, aprovou e eu

PREFEITO sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Fica estabelecido que as diárias para deslocamento de

funcionários para locaüdades fora do Município de Aporé, pagas previamente, terão

os seguintes valores:

I - para o Prefeito Municipal:

a) iR$400,OO (quatrocentos reais), incluídas as refeições e pernoite, para

deslocamentos dentro do Estado de Goiás;

b) R$500,OO (quinhentos reais), incluídas as refeições e pernoite, para

deslocamentos para outros Estados ou para o Distrito Federal.

11 - para Secretários Municipais, Procurador Jurídico e Procurador de

Assistência Judiciária:

a) R$25,OO (vinte e cinco reais) por refeição;

b) R$150,OO (cento e cinqüenta reais) por pernoite.

111 - para os demais servidores:

a) R$20,OO (vinte reais) por refeição;

b) R$30,OO (trinta reais) por pernoite.
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Art. 2º Havendo necessidade de abastecimento do veículo em outra

localidade, poderá ser acrescido no ato de concessão de diária o valor necessário

para pagar o combustível, levando-se em consideração a média dos preços

praticados na região.

Art. 3º Eventuais despesas assumidas pelo propno servidor, com

combustível, ou no caso de não recebimento de diárias, desde que com prévia

autorização do Chefe do Poder Executivo, serão reembolsadas mediante

apresentação das notas ou cupons fiscais.

Art. 4º As diárias serão autorizadas através de Portarias, baixadas pelo

Prefeito Municipal ou pela Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças,

devendo constar o nome do servidor, o itinerário, a quantidade de refeições, pernoites

e quilômetros rodados, bem como se o veículo sairá abastecido deste Município.

Art. 5º Os valores estipulados por esta Lei serão corrigidos em 1º de

Janeiro de cada ano pelo índice oficial de inflação (IPCA - índice de Preços ao

Consumidor Amplo, do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APORÉ, em 15 de

Dezembro de 2009 ..
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