RESOLUÇÃO

SÚMULA:

N° 42/2017

Concede diária a servidores públicos.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando requerimento protocolado sob n°. 694/2017 e nO. 695/2017, dos servidores
Alete de Oliveira Vale e Adriana Quina de Souza; Considerando o §2°, do art. 4° da
Resolução 12/2017, R E S O L V E:
Art. 1°. - Fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária sem pernoite para cada uma das
servidoras do Poder Legislativo Municipal: Alete de Oliveira Vale, Contadora e Adriana
Quina de Souza, tesoureira, em razão de viagem e participação no treinamento:
"Capacitação sobre o eSocial na Administração Pública", que será realizado no dia 02 de
dezembro de 2017, na cidade de Maringá/PR, promovido pela empresa Domínio Legis, com
o palestrante Daniel Belmiro Fortes.
Parágrafo Único - Previsão de saída dos servidores: às 05:30 Hs., com destino a
Maringá/PR, e retorno no mesmo dia 02.12.2017, às 18:30 horas, objetivando a capacitação
sobre a matéria referida.
Art. 2°. - O pagamento das duas inscrições do evento mencionado no art. 1 ° desta
Resolução, será realizado pela Câmara Municipal de Nova Londrina-PR., ficando desde já
autorizada a Comissão Permanente de Licitação a proceder os tramites legais visando a
emissão de empenho, desde que haja dotação orçamentária para pagamento das referidas
inscrições.
Art. 3°. - A tesouraria da Câmara Municipal de Nova Londrina, fica autorizada a creditar o
valor correspondente
a 01 (uma) diária sem pernoite, a cada uma das servidoras
requerentes, nos termos do que dispõe o anexo I, da Resolução nO 12/2017, de 14 de junho
de 2017, que regulamentou a Lei Municipal n? 2.725/2015, de 20 de março de 2015 e
revogou a Resolução nO 009/2015, de 18.06.2015.
Art. 4°. - O valor total a ser creditado ao servidor é de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Art. 5°. - Esta Resolução
disposições em contrário.
Câmara Municipal

entrará em vigor na data de sua publicação,

de Nova Londrina,

Estado do Paraná, 24 de novembro

CÂMARA MUN. DE NOVA LONDRINA • PR
JOÃO R
Registre-se
Publique-se.
Miguel Pinheiro Anziliero
Assessor Legislativo.
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