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Política

Governo reajusta
diária de servidor
ASSESSORIA DE IMPRENSA - 30/05/2013

O valor subiu R$ 52,
passando de R$ 260
para R$ 312 para
viagens de secretários
e vice-governador a
outras capitais do País
Pedro Callegario
or meio de decreto, o governo reajustou os valores das
diárias pagas aos servidores
públicos do Estado. A adequação
dos valores chega a R$ 52 nas diárias pagas a vice-governador, secretário de estado e cargos de hierarquia equivalentes quando se
deslocarem em viagem oficial à
capital de estado, exceto Brasília.
Nesse caso, a diária passou de R$
260 para R$ 312. O secretário de
Governo, Tyago Hoffmann, explicou que os valores foram reajustados com base na pesquisa de preço
de hospedagem e alimentação realizada pela Secretaria de Gestão e
Recursos Humanos (Seger).
“Os valores estavam defasados.
O último reajuste para viagens nacionais havia sido feito em 2007 e
para viagens ao interior, em 2010.
Os servidores já não conseguiam
se hospedar em hotel no interior
do Estado”, destacou o secretário.
Segundo ele, não haverá alteração na previsão orçamentária de
cada pasta com relação ao pagamento de diária. Além disso, as diárias só são pagas com autorização
do secretário responsável, no caso
dos deslocamentos no Estado.
Para viagens para outros estados
é necessário também da autorização do secretário de governo. No
caso das internacionais, também é
exigido autorização do governador Renato Casagrande (PSB). É
exigida ainda a prestação de contas por parte do servidor sobre
qual atividade foi desenvolvida.
Os valores das diárias para Brasília são maiores devido ao custo
elevado dos serviços no Distrito
Federal. As internacionais são pagas em dólares.

P

TYAGO Hoffmann explicou que os valores foram reajustados após pesquisa

SAIBA MAIS

Reajuste para todos os cargos
VICE-GOVERNADOR,
SECRETÁRIOS E EQUIVALENTES
> FORA do Estado: Brasília (R$ 312 para R$ 359), capital (R$ 260 para R$
312) e interior (R$ 173 para R$ 208).
> DENTRO do Estado: de R$ 110 para
R$ 130.
> FORA do País: de U$$ 300 (R$ 653)
para U$$ 315 (R$ 686).
SUBSECRETÁRIOS E DIRETORES
PRESIDENTES DE ÓRGÃOS
> FORA do Estado: Brasília (R$ 255 para R$ 294), capital (R$ 198 para R$
238) e interior (R$ 142 para R$ 171).

> DENTRO do Estado: R$ 110 para R$ 130.
> FORA do País: de U$$ 250 (R$ 544)

para U$$ 263 (R$ 572).
DEMAIS CARGOS, EMPREGOS E
FUNÇÕES
> FORA do Estado: Brasília (R$ 237 para R$ 273), capital (R$ 188 para R$
226) e interior (R$ 132 para R$ 159).
> DENTRO do Estado: de R$ 95 para
R$ 112.
> PARA FORA do País: de U$$ 200 (R$
435) para U$$ 210 (R$ 457).
Fonte: Diário Oficial.

TRE define futuro
de Esmeraldo hoje
vamos decidir essa questão”.
O republicano conta com o parecer favorável da procuradoria
regional eleitoral para deixar a
legenda. Ele vai acompanhar a
sessão da Corte.
O desembargador Sérgio Gama
é o relator. Além dele, outros cinco magistrados que compõem o
TRE têm o direito a voto.

O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-ES) vai decidir hoje se o
deputado estadual José Esmeraldo poderá ou não deixar o PR,
partido ao qual está filiado. O
parlamentar entrou com a ação
para justificar a desfiliação partidária e evitar perder o mandato
por infidelidade.
O julgamento será realizado na
sessão da Corte eleitoral marcado para as 17h30 de hoje. Esmeraldo diz estar tranquilo com relação à definição.
“Tenho autorização do presidente regional do partido (o senador Magno Malta) e também
da direção municipal. Estou muito tranquilo com relação a esta liberação”, destacou.
Sobre qual será o destino caso o
TRE dê sinal verde para que o
deputado deixe o PR, o parlamentar justificou que primeiro
irá aguardar a decisão para depois definir o destino. “Tenho
tempo ainda. Não vou fazer nada
de forma atabalhoada. Primeiro

ESMERALDO diz estar tranquilo

Ex-prefeito
de Fundão
tem os bens
bloqueados

Mantida a
absolvição
de vereador
da Serra

A Justiça determinou o bloqueio dos bens do ex-prefeito de
Fundão Marcos Fernando Moraes juntamente com outras
duas pessoas no valor de R$ 100
mil. Eles são acusados de supostamente desviar materiais de
construção de obras da prefeitura para doar a moradores.
Além do prefeito os outros dois
alvos da ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) são o vereador Eloisio Tadeu e o ex-secretário municipal de Obras Carlos Emigdio.
Eles não foram localizados.
“O perigo de dano reside na
própria possibilidade de o erário
não ser futuramente ressarcido,
sob pena de se tornar inócua a
própria ação de improbidade”,
justificou a juíza Glícia Ribeiro
na decisão.

Por dois votos contra um, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(TJ-ES) manteve a absolvição
do vereador da Serra David
Duarte (PDT).
Ele era acusado pelo Ministério Público do Espírito Santo
(MP-ES) de ficar com parte do
salário de servidores — prática
conhecida como “rachid”.
O julgamento terminou na sessão de ontem com o voto do desembargador Carlos Simões Fonseca , que havia pedido vista do
processo. Ele acompanhou o relator, desembargador Alvaro
Bourguignon, que votou para
manter o parlamentar por falta
de provas.
Já o desembargador José Paulo
Calmon Nogueira da Gama havia
votado pela procedência da acusação do Ministério Público.
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