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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Regulamenta o custeio de viagem dos Vereadores para localidade
diversa de Carazinho/RS, através  de ressarcimento de despesas, conforme
prev

Regulamenta o custeio de viagem dos Vereadores para localidade diversa de Carazinho/RS,
através  de ressarcimento de despesas, conforme previsto na presente norma.

CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar o pagamento de despesas realizadas pelos
vereadores em deslocamentos para outras localidades fora do município de Carazinho/RS, em
serviço relacionado com a Câmara de Municipal de Vereadores ou representando esta Casa
Legislativa;
CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar com outras instituições públicas ou privadas a
indenização dos valores gastos pelos vereadores nos deslocamentos para fora do município de
Carazinho;
CONSIDERANDO, a necessidade de reduzir os gastos da Câmara Municipal de Vereadores com
diárias de viagem;
RESOLVE:
Art. 1°. - A indenização dos valores gastos pelos vereadores, quando em viagem para localidade
diversa de Carazinho, em missão relacionada com a função de edil ou representando a Casa
Legislativa, serão por ressarcimento das despesas geradas, com alimentação e hospedagem.
Art. 2°. - Os valores de ressarcimento terão como teto:
- Acima de 100 Km, dentro do Estado do RS: 25% do salário mínimo nacional;
- Para Porto Alegre, 30% do salário mínimo nacional;
- Para outros Estados, 35% do salário mínimo nacional;
- Para Brasília-DF, 50% do salário mínimo nacional;
 Art. 3° - Os valores previstos no artigo anterior, serão reduzidos em 50%, quando do deslocamento
não resultar em pernoite.
Art. 4º - O vereador, querendo, poderá solicitar no mínimo com 48 horas de antecedência da data
da viagem, o adiantamento do valor, não podendo este, ser superior ao previsto para os dias de
viagem. 
Art. 5º -  O vereador terá 05 (cinco) dias, após a data de regresso, para prestação de contas do
valor gasto na viagem, sendo que não ocorrendo a devida prestação neste período, o valor integral
será descontado do subsídio mensal do vereador.
Art. 6° - Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.



Registre-se.
Publique-se.
Sala de reuniões, 22 de julho de 2019.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23 de julho de 2019.
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