
RESOLUÇÃO Nº. 0211 DE 05 DE AGOSTO DE 2020 

 

Regulamenta a restituição de despesas com passagens aéreas em caso de 

cancelamento do evento na Câmara Municipal de Aurora/SC.  

 

 A MESA DIRETORA, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Regimento Interno, 

para que seja aprovada e posteriormente promulgada a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta Resolução regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de 

Aurora/SC, a Lei Municipal nº. 1.346 de 23 de setembro de 2009.  

§1º Sujeitam-se ao disposto nesta Resolução os vereadores e servidores da 

Câmara Municipal de Aurora/SC. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:  

I - não participação involuntária: caso em que os vereadores e servidores não 

participam do evento em razão do cancelamento ou não realização do mesmo pelos responsáveis 

ou, sendo realizado, os vereadores e servidores apresentem justificativa legal para não 

comparecimento; 

II - não participação voluntária: caso em que os vereadores e servidores não 

participam do evento sem quaisquer justificativas e/ou atestado, sendo o evento realizado; 

 

CAPÍTULO II 

DA DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIANTADOS 

 

Art. 3º No caso de não participação involuntária, os vereadores e servidores 

deverão restituir à Câmara Municipal de Vereadores os valores que o ente tenha despendido 

com passagens aéreas ou terrestres e/ou diárias em até quatro parcelas iguais de transferência 



bancária de conta pessoal para a conta da Câmara Municipal ou depósito nominal para a conta 

da Câmara Municipal, desde que requerido. 

Art. 4º No caso de não participação voluntária, os vereadores e servidores deverão 

restituir à Câmara Municipal de Vereadores os valores que o ente tenha despendido com 

passagens aéreas ou terrestres e/ou diárias em até dois dias úteis, nos exatos termos da Lei nº 

1.346/2009. 

Art. 5º Serão consideradas justificativas legais, para efeito do disposto no art. 2º: 

I - Encontrar-se o Vereador ou Servidor representando oficialmente o Poder 

Legislativo em atos externos;  

II - Luto;  

III - Casamento próprio ou de membro da família até segundo grau;  

IV - Nascimento de filhos;  

V - Doença do Vereador ou Servidor ou de membro da família até segundo grau, 

comprovada mediante apresentação de atestado médico, que deverá instruir requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara, no prazo de 03 (três) dias; 

Parágrafo único. A ausência deverá ser comunicada e a justificativa comprovada. 

Art. 6º O setor competente deverá proceder à anotação do parcelamento 

requerido e conferência das transferências bancárias e/ou dos depósitos nominais que sejam 

creditados na conta bancária da Câmara Municipal.  

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 7º. Eventuais omissões serão disciplinadas guardando simetria com os 

normativos próprios expedidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Aurora/SC, 05 de agosto de 2020. 

 

Bruno Niehues Fermino 

Presidente 


