Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
Praça Aurino Carlos, 62 – Centro – 59.760-000
CNPJ(MF): 08.348.997/0001-87 - Almino Afonso-RN

Secretaria Municipal de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) Nº 04/2017
Concede diária(a) a servidor que especifica e dá outras providências.
O(a) Prefeito Municipal de Almino Afonso-RN, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no instituído no Decreto Municipal nº 005/2017,
RESOLVE
Art. 1º - 01 (uma) DIÁRIA no valor de R$ 100,00 (cem reais) a(o) servidor(a)
FRANCISCO LOPES DA SILVA, matrícula nº 125, ocupante do cargo/função de
ASSESSOR JURÍDICO (PROCURADOR) deste município, para custear despesas
destinadas à cobertura de gastos com alimentação e hospedagem, conforme dispõe
o parágrafo Único do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN, durante seu
deslocamento à cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 14 de julho de 2017 com objetivo
de ir ao TJRN, à Procuradoria Geral e ao CREME conforme consta especificado na
Estimativa de Custos da Concessão, anexa.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor correspondente
às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos
constantes na concessão original, mediante exibição do relatório de viagem (inciso
III do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) – Anexo V do Decreto Municipal nº
005/2017 e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do
afastamento (inciso IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) atendendo assim as
disposições contidas nos incisos III e IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.
Parágrafo Único – Caso o(a) servidor(a) não apresente a documentação constante
no caput do presente artigo, ficará impedido(a) de receber nova(s) diária(s),
enquanto perdurar a irregularidade de natureza material e, passando 30(trinta)
dias após o retorno sem qualquer exibição das comprovações exigidas, deverá
restituí-la(s), cabendo ainda a Secretaria Municipal de Gestão Financeira e
Tributária promover o encaminhamento de notícia-fato à Controladoria Geral do
Município que adotará as medidas aplicáveis à espécie, especialmente a definida
no inciso V do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.
Art. 3° - Revoga-se a portaria de concessão de diárias n° 04/2017.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Almino Afonso-RN, 24 de Julho de 2017.
WALDÊNIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO
Prefeito Municipal

