
Lei n.º 1452 de 05 de setembro de 2007. 
 

 
DETERMINA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE 
VIAGENS AOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO 
DE FORMIGUEIRO.      

 

 
                                João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal 
de Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:    

 

  

 

I – DESLOCAMENTOS NO ESTADO, 35% do valor do Padrão Referencial do 
município, acrescido de 2% do vencimento básico do padrão 6 do Quadro Geral, 
independentemente do valor da remuneração do servidor cedido;  

 

II – DESLOCAMENTOS PARA OUTROS ESTADOS: os valores serão 
acrescidos de 100%; 

 

III – DESLOCAMENTO PARA O EXTERIOR: os valores serão acrescidos de 
200%. 

 

Art. 2º - Quando o servidor cedido á municipalidade, não fizer jus a diária 
integral, terá direito a perceber: 

 

I – 75% (setenta e cinco por cento) do valor da diária, no caso de permanência 
nos horários de janta e pernoite ou pernoite e almoço; 

II – 50% (cinqüenta por cento) do valor da diária, no caso de permanência nos 
horários de almoço e janta, ou somente pernoite; 

III – 25% (vinte e cinco por cento) do valor da diária, no caso de permanência 
nos horários de almoço ou janta. 

 

Art. 3º - A diária será paga pela dotação orçamentária, estabelecida para a 
Secretaria que o servidor realizar a viagem. 

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 

 

Em 05 de setembro de 2007. 

 

                         

                                         João Natalício Siqueira da Silva 

     Prefeito Municipal 



 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Sandra Regina Alves da Silva 

Secretaria de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J U S T I F I C A T I V A S: 

 

 

        Ref. á Lei  n.º  1452/2007. 

 

 

 A presente Lei tem por finalidade estabelecer ressarcimento das despesas de 

viagens realizadas por servidores de outras esferas administrativas, cedidos ao 

município, possibilitando o ressarcimento das despesas de transporte e pagamento de 



diárias referente a alimentação e pernoite,  quando realizarem viagens de interesse 

administrativo. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 

Em 05 de setembro de 2007. 

 

 

 

    João Natalício Siqueira da Silva  

          Prefeito Municipal  

 

        

 


