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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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O N° 315/2011
Ementa: Dispõe sobre a concessão de diária
aos Agentes Políticos e Servidores e de
indenização
de transporte
aos Agentes
Políticos e Servidores da Câmara Municipal
de Carazinho.

Autoria:Mesa

Diretora

Art. 1: - A concessão de diária aos Agentes Políticos e Servidores e de indenização de
transporte aos Agentcs Políticos da Câmara Municipal de Vereadores de Cara71nho será disciplinada
nos tennos desta Lei.

'.

CAPÍTUWI
DAS DEFINiÇÕES
Art. 2" - Considera-se, para fins desta Lei:
I - Diária: valor financeiro, de caráter eventual e transitório, pago ao Agentc Político
ou ao servidor, a título de indenização, visando o ressarcimento de desPesas referentes à hospedagem e
alímentação, quando em deslocamento devido c previamente autorizado;
11 - Indenização de Transporte: valor financeiro, de caráter eventual e transitório,
pago ao Agente Político, a título de indenização, como ressarcimento pelo uso de veículo particular a
serviço da C.'imara Municipal, quando em deslocamento devido c previamente autorizado.
111 - servidor: todo o agente público legalmente nomeado para cargo efetivo ou
comissionado integrante do quadro de cargos da Câmara Municipal.
CAPÍTULO

11

DA DIÁRIA

•

Art. 3" - A diária será concedida mediante as seguintes competências:
I - para deslocamento no Rio Grande do Sul, a autorização cabe ao Presidente;
11 -para
por maioria simples.

deslocamento fora do Rio Grande do Sul, a autorização cabe ao Plenário,

Parágrafo único - Durante o recesso legislativo a diária para deslocamento
Rio Grande do Sul, a autorização cabe ao Presidente.
Art. 42

-

fora do

São definidos os seguintes limites para concessão de diária:

I - ao presidente, 36 (trinta e seis) diárias por ano:
11- ao vereador, 30 (trinta) diárias por ano;
111 - ao assessor jurídico, 18 (dezoito) diárias por ano;
IV - ao diretor dc expedicntc, ao consultor jurídico c ao assessor dc imprensa, 12
(doze) diárias por ano;
V-

C

aos demais servidores, 06 (seis) diárias por ano.

~l'- Caso haja necessidade de mais diárias, caberá ao plenário, autorização,

por

maioria simples;
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!\Z2 - Não será permitido à transferência de diárias entre vereadores ou servidores da
Câmara Mtmicipal;

!\32 -

O motorisla não se sujeita a qualquer limite, quanto à concessão de diária, em
rnzão de o exercicio do seu cargo impor-lhe a condução de veículo para o atendimento de viagens.
Art. 52 - Para os !ins de cálculos dos limites eslabelecidos no artigo anterior conlase, na razão de 1,5 (um virgula cinco), as diárias concedidas para fura do Eslado do Rio Grande do Sul.
Art. 6" - Nos deslocamentos a serviço ou representação do Poder Legislativo os
Agentes Políticos e sen.;dores terão direito a receber diárias que cobrinio as despesas onde são fixados
os seguintes parâmetros e valores parapagamcnto de diárias:
I - ao Presidente do Legislativo (Agente Político):

•

a) para viagens a localidades com distância acima de 100(cem) quilômetros da
sede do Município, no Esúldo do Rio Gnlllde do Sul, o valor equivalente a R$ 378,92 (trezentos e
setenta e oito reais e noventa e dois centavos);
b) para viagens para fora do Estado do Rio Grande do Sul, o valor equivalente a
R$ 568,40 (quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos);
c) para viagens à Brasília, o valor equivalente a R$ 839,06 (oitocentos e trinta e
nove reais e seis centavos).
11- para vereador:
a) para viagens a localidades com distância acima de 100(cem) quilômetros da
sede do Município, no Estado do Rio Grande do Sul, o valor equivalente a R$ 311,26 (trezentos e onze
reais e vinte e seis centavos);
b) para viagens para fora do Eslado do Rio Grande do Sul, o valor equivalente a
R$ 397,87 (tre7-cntos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos);
c) parn viagens à Brasília, o valor equivalente a R$ 587,33 (quinhentos e oitenta e
sete reais e trinta e três centavos).

m- para

•

os demais servidores:

a) para viagens a localidades com distância acima de lOO(cem) quilômetros da
sede do Muuicípio, no Eslado do Rio Grande do Sul, o valor equivalente a R$ 243,59 (duzentos e
quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos);
b) para viagens para fora do Eslado do Rio Grande do Sul, o valor equivalente a
R$ 284,18 (duzenlos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos);
c) para viagens à Brasília, o valor equivalente a R$ 473,66 (quatrocentos e setenta
e três reais e sessenta e seis centavos).

!\ 12 - Nos casos em que o deslocamento não exigir pernoite, bem como quando do
horário de saída e do dia de retorno, o valor da indenização corresponderá à meia-diária.

li Zo - Nos casos em que o deslocamento com distância inferior a 100 (cem)
quilômetros da sede do Município, somente poderá ser concedido adiantamento ou pago ressarcimento,
para o cusleio das despesas com a1ímentação, passagem, combustlvel, deslocamento mbano, pedágios
e hospedagem, quando necessária.
li 3" - Os reajustes dos valores lixados serão alrerados nas mesmas datas e nos
mesmos índices de reajuste e reposição salarial dos Servidores do Poder Legislativo.
Art. 7" - O pedido de diária deve ser subscrito pelo solicitante, infonnando o número
de diárias, o destino e o objetivo da ,.;agem, devendo ser protocolado junto à direção de expediente da
Câmara.
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Parágrafo único - Quando o pedido de diária for para assessor parlamentar,
mesmo deve ser subscrito pelo vereador responsável pela respectiva indicação.

o

Art. 8" - As passagens interumanas decorrentes do deslocamento, bem eomo os
valores para deslocamento UIbano (táxi), devem ser solieitadas mediante adiantamento
do
correspondente e valor financeiro.
Parágrafo único - Os valores empenhados sob a fonoa de adiantamentos, quando
não utilizados, devem ser devolvidos ao erário, no prazo máximo de dez dias úteis após o retomo.
Art. 9" - A comprovação e prestação de contas da concessão de diária devem ser
apresentadas no pra7.o máximo de dez dias úteis após o retomo com a devida documentação.

•

~I'- Deve constar, quando for o caso, atestado dos entes públicos visitados,
certificados de participação dos cursos, comprovação dos órgãos especificados no requerimento de
diária .
~2' - Devem ser apresentados documentos fiscais que comprovem
afastamento demoIlSlIando a efetiva estada no município conforme diária

os dias de

~3" - Os documentos fiscais, recibos de passagens e recibos de transporte urbano
(táxi), somente serão aceitos se datados de acordo com o cronograma de afastamento.
~. - A não-comprovação do deslocamento, no prnzo indicado no caput deste artigo,
vedará a concessão de nova diária, até a respectiva regularização, devendo ser devolvido ao erário,
mediante depósito, o valor total requerido na diária.

!lS" - Não será concedida nova diária ou adiantamento, sem que a prestação de contas
da viagem anterior c a devolução de eventual valor n.io utilizado ou devolvido, S«ia efetivado.
Art. 10 - Com relação a cursos de aperfeiçoamento, fica vedado o fornecimento de
diárias para capacitação já realizada no mesmo exercício, exceto nos casos em que houver alternção
legislativa ou jurisprudencial que justifique a respectiva atualização.

CAPÍTULO III
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

•

Art. II - Ao vereador que tiver que se deslocar a serviço ou representação da
Câmara Municipal, quando não for possível a utili7~1ção de veículo oficial, é fucultado a utilização de
veíeulo próprio, mediante autori7.ação específica do presidente e cclcbrnção de Termo de
Compromisso.

!lI' - Parn o firmamento do termo de que trata este artigo, devem ser arquivadas
cópias dos documentos pessoais e de propriedade do veículo que comprovem as condições legais de
lrafcgabílidade.
~2' - O vereador proprietário do veículo deve preencher e assinar formulário de
proposta de Termo de Compromisso, indicando a realização das revisões, a correta manutenção dos
equipamemos de segurança e a inexis!Cnda de pontos na carteira de 1mbilitaÇ<~oque lhe impeçam de
dirigir, além da qualificação pessoal c cndereço de registro.
\\3" - Aprovada a proposta de Termo de Compromisso pelo Presidente, lavrar-se-á o
compelente Termo de Compromisso, que vigorará pelo prazo de um ano, através do qual serão fixadas
as seguintes obrigações por parte do vereador proprietário:
J - compromisso de utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o
deslocamento seja individual, ou dos demais, (ma execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os
locais ou as estradas em que devam ser prestados;
fi - declarnção de que se compromete a cumprir integralmente as prescrições
contidas nesta Lei, eom relação ao uso do seu veículo em serviço;

I
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m - declaração de que eorrcrtlo sob sua inteira responsabilidade todos os encargos e
despesas de manutenção C conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças,
6leo, lavagens, lubrificação, combustlvel e outros;
IV - declaração de que, também, correrão por sua conta exclusiva, todas as despesas
com impostos, multas e seguros, sendo, ainda, de sua inteira responsabilidade quaisquer indeni7.ações
ou cobertura de riscos pessoais e eonlIa terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja
envolvido;
V - obrigação de manter o veículo em pe1feitas condições de funcionamento e
trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
VI - obrigação de certificar de imediato ao presidente, sempre que o veiculo, por
qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;
~. - Findo o prazo a que se refere o parngrnfo anterior e não havendo manifestação
das partes, o Termo de Compromisso estará e,,1into.
~5" - No caso de prorrogação, o Termo de Compromisso poderá ser deDlll1eiado por
qualquer das partes, mediante comunicação escrita com antecedência minima de lO (dez) dias.
~6' - O Termo de Compromisso de que lIata este artigo é automaticamente extinto na
seguinte condição:
I- troca de veículo;
11 - extinção do mandato do vereador proprietário.
Art. 12 - A utilização do veículo será indenizada de acordo com a distância
efetivamente percorrida, correspondente à ida e ao retorno dentrn ou forn do Munieipio, em que se der
o deslocamento.
Parágrafo Único - ~t'- A indenização será paga após a comprovação da viagem no
valor de R$ 0,56 (cinqüenta e seis centavos) por quilômetrn rodado.
Art. 13 - O veiculo que tenha sido objeto de acordo, nos termos desta Resolução,
somente poderá ser dirigido pelo proprietário vereador.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES

•

FINAIS

Art. 14 - As despesas advindas desta Lei corrcrtlo por conta de dotação orçamentária
própria .
Art. lS - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 15 de fevereiro de 20 li.

'l~'11}
Sandra Citolin
Presidente

/
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R E SOL U

ç Ã O N" 316/2011
Ementa: Denomina de Sala de Reuniões
"Artemia Vasconcellos Schlichting" o
espaço utilizado pelos Vereadores para
reuniões internas e externas.
Autoria: Vereador

•

Gilnei Jarré

Art. 1~ Fica denominado de Sala de Reuniões "Artemia Vasconcellos
Schlichting" o espaço utilizado pelos vereadores para reuniões internas e externas .
Art. 20 _ A Câmara Municipal providenciará a identificação da Sala de
Reuniões.
Art. 3° _ As despesas desta Resolução correrão por conta de dotações
próprias.
Art. 4° _ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 19 de abril de 2011 .

•
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

RE S O L U

.

ç Ã O N° 317/2011
Ementa: Cria no âmbito da Câmara
Municipal de Carazinho a "Câmara
Cidadã" e dá outras providências .

.

• Autoria: Vereador Gilnei Jarré

•

Art. 1~ Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Carazinho a
"Câmara Cidadã".
0

Art. 2 - A "Câmara Cidadã" tem por finalidade promover a inclusão
digital e social, democratizando o acesso à informação e procedimentos do Poder
Legislativo, bem como oportunizar aos órgãos públicos, partidos políticos, entidades,
escolas, associações de bairros e outros, a possibilidade da realização de reuniões.
Art. 3° - A "Câmara Cidadã", divide-se em dois ambientes:
I - Um Tele Centro Comunitário equipado com computadores destinados
a desenvolver o Projeto "Câmara.com";
II - Um auditório para trinta pessoas. equipado de computador e áudio
visual.
0

Art. 4. - O acesso ao Tele Centro Comunitário encontra-se disponível
durante o horário de funcionamento da Câmara Municipal junto à assessoria da
"Câmara Cidadã" e a disponibilidade do auditório através de agendamento junto a
Diretoria de Expediente.

•

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Sala das Reuniões, em 22 de agosto de 2011.
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

RE S O L U

ç Ã ON°

318/2011

Ementa: Instala Comissão Parlamentar
Inquérito.

•

de

VEREADORA
SANDRA
CITOLIN,
PRESIDENTE
DA cÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais, declara que foi instalada Comissão Parlamentar de Inquérito na data de 21
de novembro de 2011, para apurar irregularidades na contratação das empresas prestadoras
de serviços na coleta de resíduos sólidos domiciliares (convencional e seletiva), bem como
na operação do Aterro Sanitário rio Município de Carazinho. (processo Licitatório N°
0431201llConcorrência Pública nO005/2011). Segue abaixo supostas irregularidades:
1. Veículos em total desacordo com edital;
2.

Coleta realizada de forma contrária ao proposto no edital e contrato;

3.

Inércia do Chefe do Executivo no que tange a fiscalização do contrato com
as empresas investigadas;

4.

Funcionários contratados
Mínimo Nacional;

5.

Suposta terceirização dos 'serviços contratados pelas empresas vencedoras;

6.

Supostas irregularidades das empresas participantes do Processo Licitatório;

7.

Suposto envolvimento do Chefe do Executivo no Processo Licitatório.

pelas empresas com salários menores ao Piso

A Comissão será formada pejos seguintes membros e respectivos cargos: Gilnei
Jarré, Felipe Sálvia e Leandro Adams.

.•

Fica estabelecido o prazo de 60 dias na forma do parágrafo primeiro do art. 62 do
Regimento Interno desta Casa para conclusão dos trabalhos.
Sala das Reuniões, em 22 de novembro de 20 lI.

..
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁRAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

RESO L U

ç Ã O N° 319/2011
Ementa: Revoga o ~ 2° e inclui o ~ 5°,
6° e ~ YO no art. 84 do Regimento
Interno
da
Câmara
Municipal
de
Carazinho.

Autoria: Vereadores
Jarré,
. Erlei; Élbio, Leandro e Felipe.

•

Art. 1: Fic;a revogado o ~2° do art. 84 da Resolução
Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho .

Eugênio,

313/2010 -

. Art. 2° - Fica inc;luido o ~ 50, ~6° e ~YO no art. 84 com a seguinte
redação:
~5° - Todas as quintas-feiras será publicada pelo Presidente da Casa no
mural da Câmara a pauta da sessão ordinária subsequente contendo os projetos de
leis que se encontram aptos a serem incluídos na ordem do dia, sendo vedada a
inclusão de projetos de leis após a sua publicação.
~6° - Somente poderão ser incluidos na pauta os projetos com os
pareceres
emitídos pelas Comissões de .Justiça c Finança c de.Ordem Econômica c Social.
,
~7° - Em caso de feriado a pauta será publicada no último dia útil que
obedecer no mínimo 48 horas antes da sessão ordinária.

•

Art 3° • Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Sala das Reuniões, em 20 de dezembro de 2011.

-~~

Sandra Citolin
Presidente

Le

)6

dro Adams
Secretário
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