
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1809/2013, de 20 de março de 2013.

Altera e inclui dispositivos na Lei 518 de 15 de
março de 1991 e dá outras providências.

Gildo Benjamin Bortolotto,  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:

Art. 1º Fica alterado o artigo 3.º da Lei Municipal  nº 518, de 15/03/91 que
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  3.º De imediato  após  o  retorno,  o  servidor  ou  vereador  deverá  prestar
contas do valor recebido, anexando os comprovantes, como segue:

I – as diárias serão comprovadas mediante documento que certifique a presença
do servidor ou vereador no evento (cursos, palestras, etc) dentro das áreas de
interesse do Poder Legislativo.
II – em viagens destinadas a participação em reuniões, visitas a órgãos públicos
ou privados, deverá o servidor ou o vereador certificar a presença ao evento
através  de  cópia  da  lista  de  presença,  atestado  de  participação  ou  outro
semelhante.
III – em casos não previstos nos incisos anteriores, ou que seja impossível a
comprovação  através  de  documentos  emitidos  por  terceiros,  o  titular  da
secretaria  ou  superior  imediato  que  autorizou  a  viagem,  deverá  firmar
declaração contendo a justificativa, motivação, razões, destino, data e horários
da missão, data da saída e retorno do servidor ou vereador;

Parágrafo  único:  Além  da  comprovação  prevista  no  inciso  I  deste  artigo,  a
administração poderá exigir a anexação da declaração prevista o inciso III.

Art. 2º - Fica alterado o artigo 4.º da Lei Municipal nº 518, de 15/03/91 que
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º Caso o servidor ou vereador não restar comprovado a participação nos
eventos  o  mesmo  não  receberá  o  valor  respectivo  da  diária  e  caso  tenha
recebido adiantamento deverá devolvê-lo ao Legislativo Municipal.

Art. 3º O art. 3.º da referida lei passará a ser art. 5.º, com a mesma redação; e
o art. 4.º da referida lei passará a ser art. 6.º, com a mesma redação.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 20 de Março de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
                    Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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