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PORTARIA N.º 38/12, de 08 de agosto de 2012. 

Institui Processo Administrativo para 
levantamento das despesas com Diárias 
realizadas nos exercícios de 2009, 2010, 2011 
e parcialmente 2012, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,  

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir Processo Administrativo com a finalidade de proceder o 

levantamento de todos os procedimentos (Empenhos) de pagamento de 

diárias pagas à Vereadores e Servidores durante o período de 1º de janeiro 

de 2009 à 8 de agosto de 2012. 

Art. 2º O Processo Administrativo será conduzido pelos Servidores Marcelo 

Marcos Manenti (Diretor do Departamento Financeiro), Jones Silveira dos 

Santos (Assessor Administrativo) e Anderson Vogelmann (Controlador 

Interno). 

Art. 3º Caberá a Comissão proceder o levantamento de todos os Empenhos 

de Pagamento de Diárias autorizadas no período descrito no artigo 1º deste 

artigo. 

§ 1º Na avaliação deverá ser apreciado o instrumento motivador, a requisição,  

o Ato Concessivo e sua publicação, o Empenho de Pagamento e 

comprovante de depósito, o relatório, os comprovantes de estada (pousada e 

alimentação) e o período de saída e retorno. 

§ 2º O resultado da apuração deverá ser expressar em Relatório de 

Levantamento de Diárias, no qual constarão apontamentos sobre o período 

avaliado e eventuais medidas à serem adotadas. 

Art. 4º A Comissão constituída na forma do artigo 2º desta Portaria, deverá 

entregar, no prazo máximo e improrrogável de 7 (sete) dias o Relatório de 

Levantamento de Diárias, à ser entregue ao Presidente da Câmara. 
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Art. 5º Entregue o Relatório de Levantamento de Diárias, a Comissão terá 

concluído seus trabalhos e automaticamente estará dissolvida. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo serem notificados os 

membros de suas obrigações. 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Medianeira, 08 de agosto de 
2012. 

 

Jean Rogers Bogoni 

Presidente 


