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AUTORIZAÇÃO Nº 02/2020 

 
Através do presente, venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas com 
hospedagem e alimentação, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada: 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 
Requeiro 03 (três) diárias para cobrir despesas com alimentação no valor de R$ 306,60 (trezentos e seis reais e sessenta 
centavos), 02 (duas) diárias para hospedagem no valor de R$ 681,30 (seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos), onde 
na ocasião estarei me dirigindo à cidade de Curitiba – PR, para participar do Curso Direitos e Deveres dos Vereadores ao 
Final de Mandato, que será realizado entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020. 
 

 
Para maior clareza firmo o presente. 

 
 

Ipiranga, 25 de agosto de 2020. 
 
 

RONDINELLY DOS SANTOS  
VEREADOR 

 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

 
Com base na justificativa e documentação anexa apresentada pelo Funcionário acima descrito, autorizo as diárias solicitadas. 
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2458/2017, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 01/2020, o valor das diárias 
solicitadas será de R$ 987,90 (novecentos e oitenta e sete reais e noventa  centavos). 
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação: 
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL 
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL 
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
14.14.03 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO 
 

 
Ipiranga, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 

JOÃO MIELKE 
PRESIDENTE 


