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Serrania, 06 de março de 2018.

Ofício Nº 15/2018

Assunto: Informação (Presta)

Senhora Promotora

Conforme solicitação constante, referente ao ofício de nº061/2018/6ª PJ
passamos abaixo as respostas, conforme os itens solicitados:

1.1 - Tem usado as três modalidades, conforme as necessidades.

Tais como:

Diárias: Paga-se mediante solicitações aprovada pelo presidente da Câmara
contendo o nome do beneficiário, destino, a quantidade de diárias previstas, valor e o
motivo da viagem.

Adiantamento de viagem: O valor necessário é entregue a pessoa mediante
solicitação devidamente aprovado. Sendo que as despesas realizadas, são comprovadas.
Caso o valor supere as despesas, o saldo é devolvido, caso contrário é feito o reembolso.

Reembolso: Quando o beneficiário não faz o adiantamento e surge um
gasto não previsto na diária. Mediante o comprovante, é feito o reembolso.

1.2 - Resolução Legislativa nº 002/2005, ampara-se em seus artigos 1º, 5º e
Parágrafo único; e Lei Orgânica do município, artigos 61, 62, 63 e 64.

1.3 - O amparo está previsto na resolução e Lei Orgânica do município,
citadas no item anterior.

1.4 - O regime adotado é o mesmo. 

1.5 Sim os previstos no art.8º da resolução.

1.6 - É de responsabilidade do Chefe de Tesouraria, conforme art. 13 da
resolução 002/2005. Todo este procedimento está amparado na referida resolução
002/2005.
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1.7 - Apenas na Resolução 002/2005. Segue anexo uma cópia da mesma e
de todo procedimento utilizado. Em caso de participações em cursos e seminários, se faz
necessário a apresentação de frequência ou certificados, emitida pelo órgão realizador do
evento, para aprovação da viagem.

1.8 - As passagens são adquiridas diretamente da empresa vencedora,
tornado-se por base a cotação mínima de três agências credenciadas para esta
finalidade.

Não há regulamentação a nível do Legislativo para este procedimento.
Segue-se a Lei Federal 8.666/93.

1.9 - A regulamentação deste dispositivo está contido no art. 6 § 2º da
resolução 002/2005.

Segue anexo, modelo de relatório de viagem, solicitação de diária e
adiantamento para viagem, cópia da resolução 002/2005 e Lei Orgânica do Município.

Informamos ainda que encontra-se em tramitação nesta Casa, projeto de
resolução, que dispõe sobre a regulamentação desta matéria, afim de atualizarmos este
procedimento, dando maior rigor e transparência nos mesmos. Segue também em anexo,
cópia dos mesmos.

Sendo só para momento, desde já, antecipamos os nossos melhores
agradecimentos, e colocamos a vossa inteira disposição.

Atenciosamente,

Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Presidente da Câmara

À Exma. Dra.
Gisele Stela Martins Araújo
DDª Promotora de Justiça
Alfenas-MG


