Rio Grande do Norte, 19 de Agosto de 2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 055/2019
Dispõe sobre a concessão de diárias ao beneficiário que
especifica e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHASRN, no uso de suas atribuições legais, e em Conformidade com
a Portaria nº 035/2017.
CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para
a cidade de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras
Microrregiões;
CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida
localidade, p/ o Vereador, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e
SEM PERNOITE, é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº
035/2017.
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador
WELLINGTON ARAÚJO SILVA para custear despesas com
viagem.
Parágrafo único: o objetivo desta viagem é a presença do
referido beneficiário, como Vereador, ao Departamento Estadual
de Trânsito – DETRAN/RN acompanhando o Deputado
Estadual Francisco Medeiros, para tratar da Lei Nº 459, de 26
de dezembro de 2011, que cria o Programa Público “CNH
Popular” no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Esteve
também na Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte – CAERN, para tratar de assuntos relacionados a licitação
dos projetos de Esgotamento Sanitário do Município de
Parelhas-RN.
Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao
pagamento da importância de R$ 200,00 (duzentos reais) para
atender as despesas mencionadas nesta portaria.
Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da
execução de despesa, após o retorno do evento, deverá o
beneficiário da concessão, apresentar relatório das atividades e
sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de
participação no evento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Parelhas/RN, 09 de abril de 2019.
HUMBERTO ALVES GONDIM
Presidente da Câmara
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