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ATO DA MESA DIRETORA nº 005, de 29 de agosto de 2019. 

• Publicado no DOeAL/AP nº 887, de 2.9.2019 

Altera o Ato da Mesa nº 003/2016 que dispõe sobre a 

concessão de diárias e passagens, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e dá outras 

providências. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no art. 111 da Lei nº 2.382, de 

21.11.2018 c/c os arts. 58, II e 64 e seguintes da Lei nº 066/93 e, ainda, com o disposto 

no art. 15, caput, do Regimento Interno,  

RESOLVE: 

Art. 1º O Ato da Mesa nº 003/2016, publicado no Diário Oficial da Assembleia 

Legislativa do Amapá nº 219, de 19.01.2016, passa avigorar com as seguintes alterações: 

“.................................................................... 

Art. 3º ..........................................................  

...................................................................... 

§ 2º ............................................................... 

...................................................................... 

c) Serão realizadas com a presença, além dos Deputados, exclusivamente de 

técnicos da própria Comissão e, havendo necessidade, devidamente comprovada, de 

outros servidores lotados nas demais áreas que integram a estrutura organizacional 

da Assembleia Legislativa (transporte, comunicação, jurídico, etc.), somente com o 

número indispensável a concretização dos objetivos da viagem, sendo designados: 

c.1. os técnicos das Comissões: pelo Chefe do Departamento das Comissões, em 

comum acordo com o Diretor Legislativo; 

....................................................................... 

d) Poderão ser realizadas com a presença de assessores vinculados aos Gabinetes 

dos Deputados-membros, mas, nessa hipótese, sem direito à percepção de diárias e 

passagens, podendo as despesas com o deslocamento desses servidores serem 

suportadas com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, 

respeitas as disposições do Ato da Mesa nº 001, de 12 de janeiro de 2016. 

......................................................................  

§ 3º As viagens de Comissões que tenham por objetivo conhecer, apurar, avaliar, 

investigar, enfim, praticar quaisquer atos que exijam conhecimentos especializados, 

relacionados com o exercício de suas competências, somente serão autorizadas se 

houver indicação do nome do servidor-técnico que acompanhará a missão com essa 

finalidade. 
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§ 4º Para os fins deste Ato da Mesa a referência à Comissões compreende, além das 

Comissões Permanentes, as Comissões Temporárias (Mistas, Especiais, 

Parlamentares de Inquérito) e as Frentes Parlamentares constituídas no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Amapá, estendendo-se esse entendimento para as 

hipóteses de realização de audiências públicas que exijam deslocamento para fora 

da sede da Assembleia Legislativa. 

§ 5º Os valores das diárias, constantes do Anexo Único, Tabela I, poderão ser 

reajustados anualmente, com base na variação acumulada do Índice Geral de Preços 

- Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ou de outro índice 

que o substituir, observada a disponibilidade orçamentária. 

Art. 22 ........................................................  

.....................................................................  

c) requerimento, acompanhado de documento que justifique o pedido (p. ex.:  

deliberação do Plenário ou de Comissão; programa de curso/seminário, convite para 

evento, designação para participação de ato oficial, ou, ainda, qualquer outro 

documento idôneo que permita aferir a existência de interesse institucional na 

viagem);  

.....................................................................  

 

Art. 3º Este Ato entra em vigor em na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

contar de 1º de agosto de 2019. 

Macapá-AP, _____ de agosto de 2019. 

 

Dep. Kaká Barbosa 

Presidente 

                                            

Dep. Telma Gurgel    Dep. Max da AABB 

 1ª Vice-Presidente       2º Vice-Presidente 

 

Dep. Edna Auzier    Dep. Oliveira Santos 

     1ª Secretária             2º Secretário 

 

Dep.  Jory Oeiras    Dep. Jaime Peres 

     3º Secretário           4º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

A presente proposta altera o Ato da Mesa nº 003, de 12 de janeiro de 2016, que 

dispõe sobre a concessão de diárias e passagens no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amapá e dá outras providências. 

As alterações promovidas com a presente proposição têm por objetivo principal 

tornar mais claras as hipóteses de pagamento de diárias e os cuidados na prestação de contas 

correspondente, o que confere maior efetividade à exigência de permanente adequação e 

controle sobre as despesas custeadas com recursos públicos e concretude a um dos princípios 

constitucionais que orientam a administração pública em todos os níveis, no caso, ao princípio 

da eficiência. 

Mesa Diretora da AL/AP, ____ de agosto de 2019. 

 

Dep. Kaká Barbosa 

Presidente 

                                            

Dep. Telma Gurgel    Dep. Max da AABB 

 1ª Vice-Presidente       2º Vice-Presidente 

 

Dep. Edna Auzier    Dep. Oliveira Santos 

     1ª Secretária             2º Secretário 

 

Dep.  Jory Oeiras    Dep. Jaime Peres 

     3º Secretário           4º Secretário 

 

 

 
 

 

 


