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EMENTA: Dispoe sobre a readequa^ao e 
regulamentagao na Camara Municipal de Ariranha do 
Ivai, Estado do Parana, da concessao de diarias a 
vereadores e servidores e da outras providencias.
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Art. 12. Esta lei, acrescida de seus anexos, dispoe sobre a readequagao e regulamentagao 
na Camara Municipal de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, da concessao de diarias a 
vereadores e servidores, nos seguintes casos:

I - Para reunifies, previamente marcadas, com autoridades do Executive, Legislative ou 
Judiciario, Estadual ou Federal para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislative ou 
do Municipio de Ariranha do Ivai;
II - Para participar em encontros, seminarios, cursos ou congresses, que venham a dar-lhe 
melhor conhecimento para o perfeito desempenho de seu mandate enquanto agente 
fiscalizador, e no caso dos servidores, para aprimoramento profissional e melhor 
desempenho das atribuigfies do cargo/fungao conforme preceituam as Cortes de Contas;
III - Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, e demais orgaos publicos 
que venham a fornecer subsidies aos integrantes do Poder Legislative, em suas atribuigfies 
tipicas ou fungfies exercidas na Camara Municipal de Ariranha do Ivai;
IV- Quando em missao oficial, representando o Poder Legislative Municipal ou o Municipio 
de Ariranha do Ivai.

§le Os vereadores e servidores do Poder Legislative Municipal deverao apresentar 
Relatorio de Viagem, anexando junto para fins de atestarem a sua participagao em eventos, 
palestras, seminarios ou visitas a autoridades, o seguinte:
I - Certificado, diploma, atestado ou declaragao de visita ou materias jornalisticas, fotos, 
crachas, publicagfies que comprovem o compromisso, que venham a comprovar o 
interesse publico da viagem, sempre pautados nas atribuigfies tipicas da Camara Municipal.

§22 Somente serao pagas as inscrigoes em eventos quando estas forem de interesse do 
Poder Legislative.

§39 Os vereadores ou servidores que nao apresentarem em 5 (cinco) dias uteis os 
comprovantes que atestem a comprovagao e a necessidade da viagem, terao o valor 
repassado pelo Poder Legislative na forma de diaria (s) descontada (s) integralmente em 
folha de pagamento no mes atual, ou subsequente caso ja tenham sido encerradas as 
movimentagoes daquele periodo.
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§49 Serao tambem restituidas em sua totalidade, por meio de desconto em folha de 
pagamento, no prazo estabelecido neste artigo, as diarias recebidas pelo vereador ou 
servidor quando, por qualquer circunstancia, nao ocorrer o afastamento, bem como taxas 
de inscri?6es em cursos, treinamentos, palestras, seminarios, entre outros custeados pela 
Camara Municipal.

§5fi A nao restituigao dos valores das diarias, nos termos dos §§ 29, 39 e 49 deste artigo, 
implicara em descontos nos subsidios ou vencimentos, do valor das diarias recebidas em 
excesso.

§69 A diaria come?a 1 (uma) bora antes do im'cio da viagem.
1

§79 Para cada pen'odo de deslocamento da respectiva sede quando superior a 12(doze) 
boras consecutivas dentro do mesmo dia, sera liberada 1 (uma) diaria integral. Para os fins 
do disposto neste paragrafo entende-se:

I - O dia tern inlcio a 00:00 bora e termino a 23:59h;
II - Para fins de calculo das 12 (doze) boras, leva-se em considera?ao o disposto no § 69.

Art. 29. Consideram-se servidores, os efetivos e os comissionados.

Art. B9. Sao partes integrantes desta Lei:

I - Anexo I - Formulario de Solicita^ao de Diarias de Viagem;
II - Anexo II - Relatorio de Presta^ao de Contas;
III - Anexo III - Formulario de Solicita?ao Reembolso/Adiantamento de Despesa;

Art. 49. Os vereadores e servidores do Poder Legislative Municipal que se deslocarem da 
sede da Camara Municipal de Ariranha do Ivai, nos casos previstos no art. 19 desta lei, que 
solicitarem diarias em conformidade com 0 modelo constante no Anexo I desta lei, desde 
que autorizado pela Presidencia, farao jus a percepfao de diarias de viagem para fazer face 
as despesas com alimenta$ao e estadia, bem como para despesa com locomocao urbana.

Art. 5e. A concessao de diaria fica condicionada a existencia de disponibilidade 
or^amentaria e financeira.

Art. 69. A competencia para autoriza?ao de diarias e exclusive do Presidente do Poder 
Legislative e, caso o mesmo seja o solicitante, cabera a urn dos membros da Mesa 
Executive a competencia prevista neste artigo.
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Art. 79. Na concessao de diarias para participar de cursos, treinamentos, palestras, 
seminarios, entre outros, devera observar se a empresa e idonea e nao possui nenhuma 
restrigao.

Art. 89. Serao fornecidas, no maximo, 04 (quatro) diarias por solicitagao para deslocamento 
dentro do Estado do Parana, e no maximo 06 (seis) diarias para solicitagao fora do Estado 
do Parana.

Art. 99. A formalizatao da concessao das diarias, apos autorizagao do Presidente do 
Legislative, dar-se-a por meio de Ato da Mesa, os quais so terao validade apos publica^ao 
do referido Ato, para fins de pagamento.

Art. 10. Os atos de concessao de diaria deverao ser publicados no Portal da Transparencia 
e na Imprensa Oficial do Municipio, ate no maximo de 05 (cinco) dias uteis apos a efetiva?ao 
do pagamento da diaria.

Art. 11. Nao sera autorizada a concessao de diaria apos a realiza^ao do evento que daria 
origem ao seu pedido.

Art. 12. 0 valor base de uma diaria no Poder Legislative sera de R$320,00, podendo ser 
reajustado pelo Indice Nacional de Prego ao Consumidor- INPC, do acumulado dos ultimos 
12 (dozes) meses, quando a Mesa Executiva entender necessario.

§19 O reajuste far-se-a por meio de Ato da Mesa Executiva da Camara Municipal de Ariranha 
do IvaL
§29 As diarias so poderao ser reajustadas apos houverem passados 12 (doze) meses do 
ultimo reajuste.
§39 O reajuste de que trata o presente artigo, o qual sera realizado por meio de Ato da Mesa, 
somente refere-se a ajustes para valores maiores, caso seja necessario urn reajuste para 
valores menores, uma nova lei necessitara ser editada.
§49 Caso o reajuste nao tenha sido realizado em determinado ano, fica a Mesa Executiva 
autorizada a realiza-la de forma cumulativa nos moldes de corre?ao do valor real por meio 
de Ato da Mesa.
§5S Quando ocorrer afastamento fora do estado, o vereador ou servidor da camara, 
recebera a diaria em seu valor base e em dobro.

Art. 13. Os vereadores e servidores deverao encaminhar, com antecedencia de 3 (tres) dias 
uteis, solicitacao de diarias e afastamento ao Presidente da Camara, em conformidade com 
o Anexo I desta lei, quando houver necessidade de pagamento de aiguma taxa de inscri?ao 
pelo Poder Legislative, para fins de realiza^ao dos procedimentos administrativos 
adequados, para os demais casos, a antecedencia sera de 2 (dois) dias uteis.
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Art. 14. A emissao da nota de empenho devera ser realizada previamente a sai'da do 
vereador ou servidor.

§1- Ja o pagamento da diaria ocorrera tambem, preferencialmente, antes da saida do 
vereador ou servidor, porem nao superiores a 01 (um) dia util.

§2e Os valores das diarias somente serao realizados por transferencia eletronica ou 
depositados em conta corrente ou poupanga do vereador ou servidor, recebedor da diaria, 
a ser informado pelo solicitante na solicitagao de diaria e afastamento, Anexo I.

§39 Os casos omissos e excepcionais deverao ser analisados e autorizados pela Presidencia 
da Camara Municipal.

Art. 15. O vereador ou servidor que receber diarias e obrigado a apresentar o Relatorio da 
Viagem em ate 05 (cinco) dias uteis apos o retorno a sede.

§le O Relatorio de Viagem deve ser elaborado de forma descritiva e encaminhado a 
Presidencia, nos termos do Anexo II desta lei, contendo os seguintes elementos:

I - Para fins de comprovagao do deslocamento, um ou mais dos seguintes documentos, os 
quais deverao ser emitidos em razao do recebedor da indenizagao (contendo o nome e CPF), 
deverao ser apresentados:

a) Comprovante de passagem aerea ou terrestre;
b) Nota ou documento de abastecimento de velculo;
c) Comprovantes de pagamento de pedagios.
d) Comprovante de pagamento de taxi ou aplicativos de transporte;

II - Documento fiscal que comprovem a viagem
III - Data e horario de partida e de retorno;
IV - Explicagao dos objetivos propostos, com especial destaque para os beneficios 
resultantes para a Camara;
V - Nos casos de participagao em cursos, seminarios, conferencias, palestras, entre outras 
participagoes de qualificagSo profissional, dever-se-a anexar ao Relatdrio de Viagem o 
certificado ou diploma;
VI - Nos casos de visitas agendadas com autoridades da Uniao, do Estado e dos Munidpios, 
o vereador ou servidor devera apresentar o comprovante de agendamento e um ou mais 
dos seguintes documentos oficiais:
a) atestado de comparecimento;
b) declaragao de visita;
c) materias jornah'sticas;
d) fotos ou publicagoes que comprovem o comparecimento.
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VII - Os documentos mencionados no presente artigo sao apenas para comprova^ao do 
deslocamento e atendimento aos preceitos da presente lei, nao necessitando o vereador ou 
servidor devolver valores caso os gastos tenham side inferiores ao recebido por meio das 
diarias, do mesmo modo que, o Poder Legislative nao ressarcira a diferenga caso os gastos 
tenham sido superiores aos valores recebidos.

§ 22 O vereador ou servidor que nao apresentar o Relatorio de Viagem, dentro do prazo 
previsto no caput deste artigo, sofrera os descontos do valor das diarias recebidas nos 
subsidies ou nos vencimentos nos termos do § 32, art. 12. L

Art. 17. A Camara Municipal custeara os gastos com deslocamento, atraves de passagens 
aereas ou automotivas, nos casos em que nao for possfvel o uso de veiculo oficial, sem 
prejuizo da indenizafao de diarias.

Art. 18. Quando a necessidade de deslocamento pelo vereador ou servidor for inferior a 12 
boras, sem pernoite, nos casos em que nao for possfvel o uso de veiculo oficial, o Poder 
Legislative podera efetuar o adiantamento ou reembolso conforme preferir o beneficiario, 
obedecendo os seguintes limites e regras:

I - O valor maximo, para fins de alimentafao sera de R$ 50,00 por refei^ao (almo^o ou janta) 
e de R$ 30,00 para cafe da manha e da tarde (totals) quando o local para o qual se pretende 
deslocar assim nao o oferecer;
II - O valor maximo para reembolso de passagens ou combustfvel, quando vefculo proprio, 
sera de R$ 180,00;
III - Somente serao aceitos recibos de taxi e aplicativos de transporte, quando o beneficiario 
nao tiver utilizado veiculo oficial ou veiculo proprio, sendo assim ja estaria incluso no 
reembolso de gastos com combustfvel;
IV-A inscripao no evento sera paga pelo Poder Legislativo quando demonstrado o interesse 
publico;
V - Todos os recibos e documentos fiscais deverao ser emitidos em nome do beneficiario, 
contendo o seu CPF, sob pena de nao ressarcirnento, devendo os mesmos serem com a 
mesma data do deslocamento;
VI - O Empenho, tanto do adiantamento como do reembolso, sera realizado em nome do 
beneficiario, o qual, nos casos de adiantamento, apos a referida prestagSo de contas, devera 
devolver o valor das sobras caso tenha sido verificado;
VII - Nos casos nao previstos no presente artigo e que possam ocasionar onus ao servidor 
ou vereador acima dos valores previstos, o mesmo podera comprovadamente solicitar a 
diferen?a a presidencia do Poder Legislative a qual Irs analisar o pedido com base na 
justificativa;
VIII - Aplicam-se, para fins de presta^ao de cont?s, os mesmos prazos constantes nos moldes 
do art. 15.
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IX - As viagens devem ser programadas com antecadencia minima de 2 (dois) dias uteis.
X-A solicitapao de reembolso ou ressarcimento seguira os mesmos moldes formais do art. 
13, porem sem a necessidade de publicagao de Ato da Mesa, e utilizando do modelo de 
requerimento disposto no Anexo III desta lei.
XI - Nos casos em que a distancia do deslocamento for inferior a 12 boras, porem houver a 
necessidade de pernoite, aplicam-se os dispostos da indenizagao por diarias, sendo os 
valores a serem pagos correspondentes ao valor base da diaria.

Art. 19. Nao serao custeadas pela Camara Municipal, despesas:

I - De viagens relacionadas a participa?ao em eventos de cunho politico-partidario;
II - Viagens sem motiva?ao clara de int?resr-e do Poder Legislative ou voltados o 
desenvolvimento do municipio.

Art. 20. Comprovado que o vereador ou servidor recebeu diaria em excesso, os valores 
excedidos serao descontados integralmente nos moldes do § 39, art. le.

Art. 21. A responsabilidade pelo controle das diarias, do Relatorio de Viagem e dos 
comprovantes de despesas recaira sobre o servidor indicado pelo Presidente do Poder 
Legislative, devidamente regulamentado.

Art. 22. As despesas decorrentes da presente lei correrao por conta de dotagao constante 
no or^amento vigente da Camara Municipal, suplementadar. se necessario.

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi?6es em 
contrario especialmente a Lei n9. 792 de 04 de dezembro de 2018.

Gabinete da Presidencia, do Poder Legislativo do municipio de Ariranha do Ivai, 
Estado do Parana, ao primeiro dia do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e urn.

/ \tt

’/j

Idemaf Jose Beleti 
Presidente
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