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MESA EXECUTIVA

ATO DA MESA N° 014

Disciplina a concessão para aquisição de passagens

aéreas.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
W.

Art. 1° 0 presente Ato da Mesa disciplina a aquisição passagens aéreas para Vereadores,

servidores, efetivos e comissionados e colaboradores eventual.

Parágrafo único. Entende-se como colaborador eventual aquele prestador de serviços de

caráter eventual, sem vinculo com a Administração Pública, bem como os convidados, expositores e

convocados para eventos, seminários e audiências públicas promovidos pela Câmara Municipal.

Art. 2° . 0 pedido de concessão de passagens aéreas para Vereadores deverá ser
formalizado com a devida antecedência da realização da viagem, com vistas A reserva das passagens

e A obtenção de preços mais vantajosos para a Câmara dos Vereadores, bem como A implementação

das demais providências necessárias A instrução procedimental.

§ 10 Para cada pedido de concessão de passagens aéreas será emitida Requisição de

Transporte Aéreo, previamente autorizada pelo Diretor-Geral, contendo nome do beneficiário, CPF,

número do ponto, cargo e/ou função, órgão de lotação, trecho da viagem, objetivo, período da
missão e do afastamento e valor total da despesa.

§ 2° Em caso de concessão de passagens aéreas para os servidores efetivos e ocupantes

de cargo comissionados, bem como os colaboradores eventuais, deverão ser formalizada com

antecedência de 15 (quinze) dias visando a obtenção de pregos e condições mais vantajosas para a

Instituição Pública e providências necessárias.
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§ 3° Os colaboradores eventuais, expositores, convidados e convocados farão jus A
percepção de passagens aéreas, em razão de aprovação de requerimento aprovando o pagamento da
viagem pelas respectivas Comissões Permanentes e Temporárias, desde que autorizada previamente
pela Mesa Executiva.

Art. 3° . Serão de inteira responsabilidade do beneficiário eventuais alterações de
percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizadas pela Mesa Executiva.

Art. 4° . A concessão de passagens aéreas deverão respeitar o contrato vigente junto a
Câmara Municipal visando contratação de empresa especializada para tal finalidade.

Art. 5° Este ato entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
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