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EST AOO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 29 de março de 2018,
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Excelentissimo Senhor.

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 046118

Ser'lhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 046118,

desta data, que Dispõe sobre o pagamento de diária de campanha aos servidores do Poder

Executivo do MuniCÍpio.

EXPOsição de Motivos'

o pagamento de diária de campanha aos servidores muniCipaiS surge da

necessidade de fornecer refeição "in natura" aos servidores da $acretaria Municipal da

Agricultura que se deslocam para o interior do Município para a recuperação de estradas.

construçáo e manutenção de pontes, entre outros serviços .

Nesses casos. na maioria das vezes. os servidores ficam impossibilitados de

retornar para a área urbana, no horário normal de expediente, não podendo fazer suas

refeições. durante o intervalo. em suas residências ou na sede da secretaria.

Salientamos ainda que. nestes casos. a viabilidade econômica de manter os

servidores no interior é maior do que trazer os mesmos para a cidade, devido ao custo do

deslocamento. evitando-se também o atraso na conclusão dos serviços.

Atenciosamente,

,

_."" ,~tln ho.rs.gov .Dr
"'vonld. Fio,," da Cunhil. n' 12M. Contro
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ORIENTAÇAO TÉCNICA
429/2018

Materiil: Projeto de Lei n, 046/2018
Emenla: IN$TIUI PAGAMENTO DE DIÁRIA DE
CAMPANHA AOS SEVIDORES MUNICIPAIS
FORNECIMENTO REFEIÇAÓ "IN NATURA".
VEDADO PAGAMENTO EM DINHEIRO,
ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encamInhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n.
046, de 29 de março de 2018, de autoria do Poder Executivo, que "dispOO wbro o
pagamento de di{ma de campanhil aos servidores do Poder Execulivo do Munic/pio,
através do fomecimenro de Refeição "in natura'~.

Os motivos constam em anexo a minuta de lei apresentadO!

E o brevissimo relato, passa-se a fundamentar_

legitima a irliciativa desta proposição de lei, tendo em vista se
tratar de matéria de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo, não
havendo vtcios. portanto. neste particular (vide artigo 30. inciso I, da CRFB e artigo 29,
inciso I, da lei OrgãniC<l) '.

00 mérrto'

o projeto de lei, vem regulamentar uma pratica comum em todos o
Municipios, qual seja, de fornecer refeição aos Servidores Públicos que estejam atuarldo
em trabalhos no interior do MUflicipio, restando inviável e prejudicado o seu retomo as
suas casas, ou as respectivas Secretarias para Realização das refeiçOes, almoço e janta

Por esta razão, o próprio Tribunal de contas entBflde passlvel de
pagamento da chamada diária de Campanha, ao servIdor público deslocado para Serviços
no interior do Municipio, através do fornecimento de Refeição "in natura", cabendo ao
próprio servidor, retirar os alimentos e preparar sua alimentação.

o pagamento não pode ser em dInheIro, ou ticket alimentação. é
feito mediante a entrega de alimentos, com a devida prestação de contas, pelo servidor
responsável pela preparação das refeições

, Art. 30 Compete IIO~Municípios
I _ legislar sobre assunlClS de ,nleresse 1oc.11;
Art. 29 - sao de iniciali"a privali,," do Prefello as fe" Qoo dlsponham .abre;
111- criaç.:lo, estruluraç.:lo e etnl>uOções das secret,"," ou depa,t.mentos cqu",."'nles lO órgãos 001
edminostraçao piJbl,C<I;

g
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postill; 440 - Fone PABX: (54) 3330.-2322. CEP: 99500-000. CARÁz:INHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rS.gov,br CNP J; 89,965.222/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
1lMIII •• ' .11

Isto posto, o presente projeto de lei, atende a iodos os pré-
requisitos necessários, d,spondo sobre quem terá direito a Diária, forma de pagamento
(que será afravés da concessílo de Refeíçf'JO"in nafUfll"), e fixa telo Ma)(imo por refeição

o projeto também estabelece as regras para cOllcessão do
beneficio, cabem:lo ao ente público o deferimento dos pedidos, estando sob a
responsabilidade das respectivas Secretarias a aquisição e entregas da refeições ao
Servidores. mediante devida prestação de conlas posteriormente pelos beneficiários da
diária,

As despesas deverão se suportadas pelas dotações orçamen!ãrias
próprias de Cadll Secretaria MI.micipal desde que está lenha recursos,

• A fiscalização
Fazenda/Departamento de contabilidade.

caberé Secretaria Municipal d,

•

A guisa do e~posto. o projeto de lei é viavel

É a fundamentação.

E a conclusão, salvo melhor Juízo.

CARAZINHO (RS). 23 de abril de 2018.

r\>_~
~. GUERRA LONGO
PrÕcurador do Poder Legislativo
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Exce1entissim" Senhur Presidente:

Solicito '1ue "",ja enviado oficio aO executivo referente () Projeto d<l Lei 0.16118 () qual
Di8pOO"obre () pagllmenlo de diária de campanhll "o~ ~er\'idore8 do Poder Exc<:util'o do
Município. wlicitando que sejam obHervad"s os arti~os 16 e 17 da ui Complementar
101 ti" 2000, Lei de ReRpoo.uhilidade Fiscal, por tratar-se de desp""H do caráter
continuado.

~

' .
LuisFúníÍ ()Co;;:
Prall.identé dá GIl', ;,

A Sua Exc"l;,ncia ()Senhor
Mareio Hoppcn
CâmllTn Municipal de CaruinhQ
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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 071/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 11 de maio de 2018.

•

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao oficio

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido do Setor de

Contabilidade e Orçamento/Secretaria Municipal da Fazenda, contendo as

informações solicitadas acerca do Projeto de Lei n" 046/18, que Dispõe sobre o

pagamento de diária de campanha aos servidores do Poder Executivo do Município.

AtencioS<lmen!e,

~i~~P
Mpto~hmitz
.J Prefeito

www.carnlnl.lO. rs.;OV.1>r
A•• ";",, Flores "" Cunha, n' " •••, C..,lr<>

TelMO"''' (54) 333'.l~99! e-mail: pre!.ltuP.;\@<Ofazjnho.rs.~(W.br

http://www.carnlnl.lO.
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Estadu do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade c Orçamento

Memo llQ035/2018
Sccrelilria Municipal da Administração
Assunto: PL046/2018 - Diária de Campanha

• Prezados{as) Senhores{as):

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, venho por meio deste informar que em relação ao
Projeto de Lei nO 046/201B que dispõe subre li pagamento de diárias de campanha. a estimativa de
custos decorrente do projeto é inferior ao valor de R$ a.OOa,DO(oito mil reais) anuais e, portanto, fica
dispensada a .,lahoeiçao dos procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro e dedacação da ordenadoT da despesa de que tratam o arts. 16 e 17 da LCnOUI1/2000, de
acordo com li ~ til do 3rt 16 da Lei Municipal nO 8.267/2017, tendo em vista que a LDO 2018
considerada despesa irrelevante aquela decnlTente da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exerdcio financeiro de 2018. em
cada evento, não exceda aos valores limites para dispensa de licitação fixadns nos incisos le 11do art.
24 da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento, nM colocamos a disposição de quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

• l
D~LSCIIU

AKeotede Planejamento e Orçamento

Carazinho, 10 de maio de 2018.

, ACa~!,JR{l/1
Secretáno MUniCipalda.Fazenda e Arrecadatão

, ,
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COMISSÃO DE JUSTiÇA e fiNANÇAS

Pareçer nO 065/2018 [VIABILIDADE)
P/oJeto de Lei nO 046/2018
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Dispõe sobre o pagamento de diária de companha aos servidores do Poder
Executivo do Município.
Relator. LuisFernando Costo

Relatório
1. A matéria em análise. de au/ono do Executivo Municipal, tramito nesta Coso

Legislativo, sob o formo de Projeto de lei. lendo como objetivo a Ementa acima
citada.

2. Atendendo OSnormas const;/ucionois de tramitação Que disciplinam a matéria do
Projeto de lei 046/18 está sob a responsabilidade desto Comissão para que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionolidade e
regimentolidade.

3. Acostou"se orientação técnica jurídica 429/2018

Votos
1. Conclui-se legílimo o iniciativa desta proposição de lei, tendo em visto se tratar
de jnteresse local e ser privativo do Chefe do Poder Executivo, não havendo
quaisquer vicias nesse ponl0.

2. Por tal razão, VOTAa Relator pela viabilidade do Presente Projeto de lei.
3. Osdemais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela vlobilldode do
Projeto de leI.

Sala de ReuniõesAnt6n~~ervlon, 15de moia de 2018.~_.

ve<eOd?~. ;,ee';;~dOem'ovt-
. ~.

Vereodo ábio ZonettiVi,(Jt,e .
Ve<eado'Gil,,, Ho1:{;

Secretário
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COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECeR

Parecer nO 051/2018
PIOJelOde Lei n' 046/18
Autor: Executivo Municipal
Emenla: Dispõe sobre o pagamento de djória de componha 001 servidQlesdo Pode' Executivo
do Municipio_
RelatO\': Jooo Pedro Albuquerque

Relatório
I. A matério em "">oll!e, de aulafio do E>:ecutivoMunicipol. tramito nesto Caso legisloliva,

sob a Ic<mo de Projeto de lei, t"ndo como objetivo a Ementa acima citado,
2. AtendendO às normm regimentois de tmmjtoç~oque disciplinam a motéria. o reletido

Projeto de lei estó sob o responsabilidade deIto Comis5úo poro que sejo elaborodo
perecer sobre aspectos de ord"m económico e social.

Voto do Relator

3. Adoto-se o lundom",nto do parecer do Comissoo de Justiça e Finança,.
4. Ademai,. m~ose verif;ca impacto negativo no economia e na sociedade local.
.'>. Foram reoliwdas os adequações conforme sugestão desla Comissão.
6. Por tal razôo. VOTAORelotor de acordo 00 Projeto de Lei.
7. Osdemais vereadores Votorom de acordo.

Solo de Reuniões Antônio Lih6rio Bc",i

Av. Flores da Cunha. 799 - Cai~a Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracq@camaracrz.fS,gov.br www.camaracrz.fS.gov.br CNPJ; 89.965.22210001-52

mailto:camaracq@camaracrz.fS,gov.br
http://www.camaracrz.fS.gov.br


PROCESSO N°: 0,3101--31 H
SIM NÃO

1-

Alaor Galdina Tamaz X
Alexandre Capitania Ausente
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Erlei Vieira X
Fabio Zanetti X
Gian Pedroso X. .
Gilson Haubert X
lvomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marcio Ho '" Presidente
Marcio Rosember X
TOTAL 12
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

lEI N° 8,354, DE 23 DE MAlO DE 2018.

Dispóe sobrlf o pagamento dlf diária dlf
campanha aos slfrvidor&$ do Porhr
Executivo do Mun/c1pio,

SUL.

Lei;

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE DO

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciona e promulga a seguinte

Art. 1" Aos servidores municipais que, designadas pala autOfldade competenle,
se deslocarem eventual ou transitonamente no desempenho de suas atribuiÇÕes, para
realizaçao de serviços no interior do Municlpio de Carazinho, semo concedidos, atém do
transporte, uma diárie de campanha, para cobrir despesas de alimentação com almoço, nos
termos desta Lei,

!i 1° A diMa de campanha seriÍ disponibilizada através do fomecimenlo da
refeição "in natura" no local da prestação dos serviços, somente quando não hoover
possibitidade do servidor fazer refe~o em sua residência

!i 2. Entende-se como servidores municipais, para os fins desta lei, os
servidores detentores de cargo em prollimento efetivo, de cargo em comissão, incluidos os
Secrutários Municipais, os celetistas e os contratados temporariamente,

!i 30
A referida diária de campanha é fixada no valor máximo de R$ 30,00 (trinta

reais) por refeição, sendo reajustada anualmente na mesma época e pelo mesmo indica da Lei
de Revisão Geral dos servidores de que trata o inciso X do An. 37 da Constituiçáo Federal

!i 4. A Secretaria envolvida sera responsável pela aquisiçáo e entrega das
refeiÇÕes aos servidores, devendo a prestação de contas ser feita mensalmente a Secrelaria
Municipal da FazendalOepartamenl0 de Contabilidade.

Art. 2" O Poder Executivo poderá regulamentar o disp(lslO na presente lei, no
que couber, através de Decreto.

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dOlações
orçamentárias prÓpnas da Secretaria em que o servidor designado estiver lotado.

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2018,

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:. --. iiLo'; Luiz Bolesi
Secrelário da ministração

'"' _.<;>=lnnO,~g<>v.bt
",,,,,";d. Fio," ~. C""Il •• n" 11&01,C9rt1ro
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