
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAMARA MUN!CIPAL DE CARAZINHO
PROroC~LO GFRAL

No,';.,...04.6 r10

o
PROJETO DE LEI N- ~i- /2010.

? 1 np 2010

o TIN 'AO?~
-SIDA EM: .2t1f q 2.J J <'10

JL ~

Ementa: Dispoe sobre a concessao de diaria aos
Agentes Politicos e Servidores e de indeniza<;ao
de transporte aos Agentes Politicos e Servidores
da Camara Municipal de Carazinho.

Art. 1~ - A concessao de diaria aos Agentes Politicos e Servidores da Camara
Municipal de Vereadores de Carazinho sera disciplinada nos termos desta Lei.

CAPiTULO I
DAS DEFINI<;OES

Art. 2.2 - Considera-se, para fins desta Lei:
I - diaria: valor financeirb, de carMer eventual e transit6rio, pago ao Agente

Politico ou ao servidor, a titulo de indeniza<;ao, visando 0 ressarcimento de despesas referentes a
hospedagem e alimenta<;ao, quando em deslocamento devido e previamente autorizado;

II - indeniza<;ao de transporte: valor financeiro, de carMer eventual e transit6rio,
paga ao Agente Politico, a titulo de indenizayao, como ressarcimento pelo uso de veiculo
particular para servi<;o da Camara Municipal, quando em deslocamento devido e previamente
autorizado.

III - servidor: todo 0 agente publico legalmente nomeado para cargo efetivo ou
comissionado integrante do quadro de cargos da Camara Municipal.

CAPiTULO II
DADIARIA

Art. 3.2 - A diaria sera concedida mediante as seguintes competencias:
I - para deslocamento no Rio Grande do SuI, a autorizayao cabe ao Presidente;
II - para deslocamento fora do Rio Grande do SuI, a autorizayao cabe ao

Plenario, por maioria simples.
Panigrafo tinico - Durante 0 recesso legislativo a diaria para deslocamento fora

do Rio Grande do SuI, a autoriza<;ao cabe ao Presidente. .

Art. 4.2 - Sao definidos os seguintes limites para concessao de diaria:
1-ao presidente, 36 (trinta e seis) diarias por ana;
II - ao vereador, 30 (trinta) diarias por ano;
III - ao assessor juridico, 18 (dezoito) diarias por ano;
IV - ao diretor de expediente, ao consultor juridico e ao assessor de imprensa, 12

(doze) diarias por ano;
V - e aos demais servidores, 06 (seis) diarias por ano.
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§lQ - Caso haja necessidade de mais diarias, cabeni ao plemirio autorizayao, por
maioria simples;

§2Q
- Nao sera permitido a transferencia de diarias entre vereadores ou servidores

da Camara Municipal;
§3Q

- 0 motorista nao se sujeita a qualquer limite, quanta a concessao de diaria,
em razao de 0 exercicio do seu cargo impor-Ihe aconduyao de veiculo para 0 atendimento de
viagens.

Art. 5Q
- Para os fins de calculos dos limites estabelecidos no artigo anterior

conta -se, na razao de 1,5 (urn virgula cinco), as diarias concedidas para fora do Estado do Rio
Grande do SuI.

Art. 6Q
- Nos deslocamentos a serviyo ou representayao do Poder Legislativo os

Agentes Politicos e servidores terao direito a receber diarias que cobrirao as despesas de
hospedagem e alimentayao onde sac fixados os seguintes parametros e val ores para pagamento
de diarias:

I- ao Presidente do Legislativo (Agente Politico):
a) para viagens a localidades com distancia acima de 100(cem) quilometros da

sede do Municipio, no Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equiva1ente a R$ 355,79 (trezentos
e cinqiienta e cinco reais e setenta e nove centavos);

b) para viagens para fora do Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equivalente
a R$ 533,71 (quinhentos e trinta e tres reais e setenta e urn centavos);

c) para viagens a Brasilia, 0 valor equivalente a R$ 787,85 (setecentos e
oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

II- para vereador:
a) para viagens a localidades com distancia acima de 100(cem) quilometros da

sede do Municipio, no Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equivalente a R$ 292,26 (duzentos
e noventa e dois reais e vinte e seis centavos);

b) para viagens para fora do Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equivalente
a R$ 373,59 (trezentos e setenta e tres reais e cinqUenta e nove centavos);

c) para viagens a Brasilia, 0 valor equivalente a R$ 551,48 (quinhentos e
cinqUenta e urn reais e quarenta e oito centavos).

III- para os demais servidores:
a) para viagens a localidades com distancia acima de 100(cem) quilometros da

sede do Municipio, no Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equivalente a R$ 228,72 (duzentos
e vinte e oito reais e setenta e dois centavos);

b) para viagens para fora do Estado do Rio Grande do SuI, 0 valor equivalente
a R$ 266,84 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos);

c) para viagens a Brasilia, 0 valor equivalente a R$ 444,75 (quatrocentos e
quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

§ lQ - Nos casos em que 0 deslocamento nao exigir pernoite, bem como qu
do horario de saida e do dia de retorno, 0 valor da indenizayao correspondera a meia-diaria.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54.3330.2322 - CEP 99500-000 - CARA N O/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

§ 2Q
- as reajustes dos valores fixados serao alterados nas mesmas datas e nos

mesmos indices de reajuste e reposi9ao salarial dos Servidores do Poder Legislativo.

Art. 7Q
- a pedido de diaria deve ser subscrito pelo solicitante, informando 0

numero de diarias, 0 destino e 0 objetivo da viagem, devendo ser protocolado junto a dire9ao de
expediente da Camara.

Panigrafo unico - Quando 0 pedido de diaria for para assessor parlamentar, 0
mesmo deve ser subscrito pelo vereador responsavel pela respectiva indica9ao.

Art. SQ - As passagens interurbanas decorrentes do deslocamento e despesas de
taxi na cidade do destino devem ser adquiridas mediante adiantamento do correspondente e
valor financeiro.

Panigrafo unico - as valores empenhados sob a forma de adiantamentos,
quando nao utilizados, devem ser devolvidos ao erario, no prazo maximo de dez dias uteis ap6s
o retorno.

Art. 9Q
- A comprova9ao e presta9ao de contas da concessao de diaria devem ser

apresentadas no prazo maximo de dez dias uteis ap6s 0 retorno com a devida documenta9ao.
§IQ - Deve constar, quando for 0 caso, atestado dos entes publicos visitados,

certificados de participa9ao dos cursos, comprova9ao dos 6rgaos especificados no requerimento
de diaria.

§2Q
- Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de

afastamento, os quais demonstrem a efetiva realiza9ao da despesa a ser indenizada. Eventuais
valores nao comprovados deverao ser restituidos a Camara Municipal, no prazo de IO dias.

§3Q
- as documentos fiscais e recibos de passagens somente sedo aceitos se

datados de acordo com 0 cronograma de afastamento.
§4Q

- A nao-comprova9ao do deslocamento, no prazo indicado no caput deste
artigo, vedara a concessao de nova diaria, ate a respectiva regulariza9ao, devendo ser devolvido
aos cofres publicos, mediante dep6sito, 0 valor requerido na diaria.

§SQ - Nao sera concedida nova diaria ou adiantamento, sem que a presta9ao de
contas da viagem anterior e a devolu9aO de eventual valor nao utilizado ou devolvido, seja
realizado.

Art. 10 - Com rela9ao a cursos de aperfei90amento, fica vedado 0 fornecimento
de dicirias para capacita9ao ja realizada no mesmo exercicio, exceto nos casos em que houver
altera9ao legislativa ou jurisprudencial que justifique a respectiva atualiza9ao.

CAPITULO III
DA INDENIZA<;AO DE TRANSPORTE

Art. 11 - Ao vereador que tiver que se deslocar a servi90 ou representa9ao da
Camara Municipal, quando nao for possivel a utiliza9ao de veiculo oficial, e facultad a
utiliza9ao de veiculo pr6prio, mediante autoriza9ao especifica do presidente e celebra9a d
Termo de Compromisso.
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§lQ
- Para 0 firrnamento do terrno de que trata este artigo, devem ser arquivadas

copias dos documentos pessoais e de propriedade do veiculo que comprovem as condiyoes
legais de trafegabilidade.

§2Q
- 0 vereador proprietario do veiculo deve preencher e assinar forrnulario de

proposta de Terrno de Compromisso, reponsabilizando-se pelas revisoes e manutenyoes do
veiculo, a manutenyao correta dos equipamentos de seguranya e a inexistencia de pontos na
carteira de habilitayao que the impeyam de dirigir, alem da qualificayao pessoal e endereyo de
registro.

§3Q
- Aprovada a proposta de Terrno de Compromisso pe10 Presidente, lavrar-se-

a 0 competente Terrno de Compromisso, que vigorara pelo prazo de urn ano,atraves do qual
serao fixadas as seguintes obrigayoes por parte do vereador proprietario:

I - compromisso de utilizar 0 veiculo de locomoyao em transporte proprio, caso 0
deslocamento seja individual, ou dos demais, para execuyao de tarefas e serviyos, sejam quais
forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;

II - dec1arayao de que se compromete a cumprir integralmente as prescriyoes
contidas nesta Lei, com re1ayao ao usa do seu veiculo em serviyo;

III - dec1arayao de que correrao sob sua inteira responsabilidade todos os
encargos e despesas de manutenyao e conservayao do veiculo, sejam consertos, reforrnas,
reposiyao de peyas, oleo, lavagens, lubrificayao, combustivel e outros;

IV - dedarayao de que, tambem, correrao por sua conta exc1usiva, todas as
despesas com impostos, multas e seguros, sendo, ainda, de sua inteira responsabilidade
quaisquer indenizayoes ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes
provocados com 0 veiculo;

V - obrigayao de manter 0 veiculo em perfeitas condiyoes de funcionamento e
trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.

VI - obrigayao de certificar de imediato ao presidente, sempre que 0 veiculo, por
qualquer motivo, for retirado de trafego, bem como quando retornar ao mesmo;

§4Q
- Findo 0 prazo a que se refere 0 paragrafo anterior e nao havendo

manifestayao das partes, 0 Terrno de Compromisso estara extinto.
§5Q

- No caso de prorrogayao, 0 Terrno de Compromisso podera ser denunciado
por qualquer das partes, mediante comunicayao escrita com antecedencia minima de 10 (dez)
dias.

§6Q
- 0 Terrno de Compromisso de que trata este artigo sera automaticamente

extinto, no caso de extinyao de mandato do vereador proprietario.

Art. 12 - A utilizayao do veiculo sera indenizada de acordo com a distancia
efetivamente percorrida, correspondente a ida e ao retorno dentro ou fora do Municipio, em que
se der 0 deslocamento.

§lQ - A indenizayao sera paga apos a comprovayao da viagem no valor de R$
0,56 (cinquenta e seis centavos) por quilometro rodado.

§2Q
- 0 valor da indenizayao sera reajustado anualmente, tendo como bas 0

percentual medio de reajuste do combustivel (gasolina comum), nos ultimos 12 (doze) mese .
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§3Q
- A indenizayao dos vales pedagios e dos serviyos de transporte de taxi sera

ressarcida mediante comprovayao com identificayao.

Art. 13 - 0 veicu10 que tenha sido objeto de acordo, nos termos desta Lei,
somente podera ser dirigido pe10 proprietario vereador.

CAPITULO IV
DAS DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 14 - As despesas advindas desta Lei correrao por conta de dotayoes
oryamentarias pr6prias.

Art. 15 - Fica revogada a Lei N° 6.630/07, 0 Decreto Legis1ativo N° 0002/10 e
demais disposiyoes em contrario.

ereador Gi1nei Jarre
Presidente

Vereadora Sandra Cito1in - PMDB
1a Vice Presidente

Vereador E1bio Esteve - PSDB
1° Secretario

Vereador Leandro Adams - PT
2° Vice Presidente

Vereador Erlei Vieira - PSDB
2° Secretario


