
PORTARIA Nº. 022/2021 – CMP/GP, DE 30 DE ABRIL DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ aa Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM 

PERNOITE, é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora ROMISÉLIA 

ARAÚJO SANTOS SILVA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, para participar de uma reunião na 

CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), em Natal/RN, para tratar de assuntos 

do interesse do município de Parelhas/RN. 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 30 de Abril de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 023/2021 – CMP/GP, DE 29 DE ABRIL DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, para Vereador, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador MESSIAS 

MEDEIROS para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador, para comparecer a CEHAB (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO) em Natal/RN, para tratar de assuntos referentes à 

Regularização Fundiária e Habitação, e o programa pró-moradia do Município de 

Parelhas/RN. 
  

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 29 de Abril de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 024/2021 – CMP/GP, DE 03 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora EVANEIDE 

ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, ao Gabinete do Deputado Gustavo 

Carvalho, como também na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio 

Grande do Norte, ambos em Nata-RN, para tratar de assuntos do interesse do município 

de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 03 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 025/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, para Vereador, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador ILDECIO DE 

OLIVEIRA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador, para comparecer a sede do SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), em Natal/RN. Como também na SAPE/RN (Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, para tratar de assuntos do interesse 
do Município de Parelhas/RN. 

. 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 026/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora ROMISÉLIA 

ARAÚJO SILVA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, Comparecer a CAERN /RN, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 027/2021 – CMP/GP, 18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, para Vereador, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador JOÃO DANTAS 

FILHO para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a uma reunião de 

trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) em 

Natal/RN, para tratar de assuntos relacionados ao Município de Parelhas/RN. 
. 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 028/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora EVANEIDE 

ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, comparecer a Concessionária de Energia 

Elétrica (COSERN) em Natal/Rn. Para tratar de assuntos relacionados ao interesse do 

Município de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 029/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para o referido vereador 

, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, é de R$ 200,00, nos 

moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador WELLINGTON 

ARAUJO SILVA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador do Poder Legislativo Municipal, Comparecer a CAERN /RN, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 030/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para o referido vereador 

, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, é de R$ 200,00, nos 

moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador JOSIVAN ALVES 

PEREIRA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador do Poder Legislativo Municipal, Comparecer a CAERN /RN, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de Maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 031/2021 – CMP/GP,  18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para o referido vereador, 

COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, é de R$ 200,00, nos 

moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador MESSIAS 

MEDEIROS para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a CAERN /RN, para 

tratar de assuntos de interesse do Município de Parelhas/RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 18 de maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 032/2021 – CMP/GP,26 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora ZENILDA 

SALÚSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a uma reuião de 

trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) RN. Para 

tratar de assuntos relacionados ao município de Parelhas/ RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 26 de maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 033/2021 – CMP/GP, 26 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora EVANEIDE 

ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a uma reuião de 

trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) RN. Para 

tratar de assuntos relacionados ao município de Parelhas/ RN. 
 

 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 26 de maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 034/2021 – CMP/GP, 26 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que o referido beneficiário se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, para Vereador, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, ao Vereador JOÃO DANTAS 

FILHO para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença do referido beneficiário, 

como Vereador do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a uma reuião de 

trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) RN. Para 

tratar de assuntos relacionados ao município de Parelhas/ RN. 
 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá o beneficiário da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 26 de maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 
 
 
 
 
 



PORTARIA Nº. 035/2021 – CMP/GP, 26 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao beneficiário que 
especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, no uso 

de suas atribuições legais, e em Conformidade com a Portaria nº 008/2021. 

CONSIDERANDO: que a referida beneficiária se descolará para a cidade 

de Natal/RN, ente integrante de Natal e outras Microrregiões; 

CONSIDERANDO: que o valor unitário da diária para a referida 

localidade, p/ a Vereadora, COM PERNOITE é de R$ 400,00 e SEM PERNOITE, 

é de R$ 200,00, nos moldes da portaria nº 008/2021. 

 
RESOLVE: 

 

 Art. 1º. – Conceder 01 Diária SEM PERNOITE, a Vereadora ROMISÉLIA 

ARAÚJO SILVA para custear despesas com viagem. 

 Parágrafo único: O objetivo desta viagem é a presença da referida beneficiária, 

como Vereadora do Poder Legislativo Municipal, para comparecer a uma reuião de 

trabalho na Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) RN. Para 

tratar de assuntos relacionados ao município de Parelhas/ RN. 
 Art. 2º. – Fica a tesouraria incumbida de proceder ao pagamento da importância 

de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender as despesas mencionadas nesta portaria. 

 Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução de 

despesa, após o retorno do evento, deverá a beneficiária da concessão, apresentar 

relatório das atividades e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de 

participação no evento. 

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 

Parelhas/RN, 26 de maio de 2021. 

 

 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

  
 


