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SÚMULA: Regulamenta a concessão de diárias na forma que
especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES Prefeito do

Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular
de seu cargo, com suporte nos artigos 64, inciso VII, e 121, inciso I, alíneas "m" e "o", da vigente Lei
Orgânica do Município e art. 98 e ss. da Lei Municipal n° 216/94,

FAZ SABER

SANÇÃO
Sanciono nesta data a Lei n° 213/15.

C.^Rrocópio, 05 de junho de 2015.

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte, a

LEI:

Art. Io. O Chefe do Executivo, o vice-prefeito e os servidores da
Administração Pública e das Autarquias Municipais que, no desempenho de suas atribuições e interesse
do serviço, deslocarem-se de sua sede, receberão na forma prevista nesta Lei DIÁRIAS para acobertar
as despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano nos limites da cidade de destino.

§ Io - Entende-se por sede, para os efeitos desta Lei, a cidade ou
Distrito onde o servidor tiver exercício.

§ 2o - O disposto neste artigo não abrange os serviços que em
razão de suas características e necessidades habituais, exigem
deslocamentos regulares de servidores para cidades da região.

§ 3o - Com exceção dos servidores referidos na Faixa V, do
Anexo I, não se aplica o disposto neste artigo ao servidor que se
deslocar num raio inferior a 100 (cem) quilômetros de distância
da sede do Município ou se o deslocamento for para fora do país.

§ 4o - Em não havendo veiculo oficial, haverá o custeio das
passagens ou o pagamento de indenização de transporte.

Art. 2o - As diárias dos servidores referidos na Faixa V,do Anexo

I, serão pagas de acordo com os seguintes percentuais:
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