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O POVO DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI, por seus representantes na 
CAMARA MUNICIPAL, aprovou e eu Prefeito, Municipal sanciono a seguinte:

Art. 1° - Concedera diaria a titulo de indenizagao peias despesas 
extraordinarias com alimentagao e hospedagem ou locomogao na localidade de 
destine, vincuiadas ao desempenho de atividades em carater eventual ou 
transitorio e em razao, exclusiva de servigo, para localidade diversa de sua 
sede de circunscrigao, para o cabal desempenho das atribuigoes/fungoes do 
cargo que ocupa, abrangendo pernoite ou nao. na forma desta Lei, ao (a) 
Prefeito (a), Vice, Assessores e Secretaries (as) do Municipio de Ariranha do 
Ivai, Estado do Parana.

Paragrafo Primeiro - Quando o deslocamento, hospedagem e alimentagao for 
suportada por entidade promotora de evento, pela Administragao receptora ou 
terceiros nao havera pagamento de diarias.

Paragrafo Segundo - No caso de deslocamentos que incluam finais de 
semana ou feriados, o pagamento de diaria somente podera ocorrer de forma 
excepcionai, com expressa e motivada justificagao.

Art. 2° - A base de calculo da diaria, seja eia. com ou sem pernoite, 
correspondera a quantia de R$900,00 (novecentos reais), cujo valor podera ser 
reajustado, atraves de Decreto Legislative, todo mes de Janeiro de cada ano, 
com base no Indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC.
Paragrafo Unico - As diarias serao concedidas por dia de afastamento, se 
houver pernoite.

Art. 3° - O (A) Prefeito (a) Municipal percebera os respectivos 
percentuais, com base na disposigao do Art. 2°, caput, desta lei:

I - no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) quando, 
concomitantemente, ocorrer:
I.a) deslocamento superior a 60 km (sessenta quilometros), considerando 
o percurso do ponto de origem ao de ponto de destine; e, 
l.b) afastamento, para o cabal desempenho das fungoes, for superior a 
seis e inferior a doze horas;
II - no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) quando o afastamento,
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para o cabal desempenho das fungoes, for de no mmimo doze e no 
maximo quinze boras, sem ocorrer a pernoite no local de destine;
III- no perceptual de 100% (cem por cento) quando acontecer a pernoite 
no local de destine, ou, ainda, quando permanecer fora da sede do 
Municipio de origem por mais de quinze boras, mesmo que nao haja 
pernoite no local de destino.

Paragrafo Unico: E vedada a acumulagao dos percentuais dispostos nos 
incisos deste artigo.

Art. 4° - O (A) Vice Prefeito (a), Assessores e Secretaries (as) 
Municipals perceberao os respectivos percentuais, com base na disposigao do 
Art. 2°, caput, desta lei:

I - no percentual de 10% (dez por cento) quando, concomitantemente, 
ocorrer:
I.a) deslocamento superior a 60 km (sessenta quilometros), considerando 
o percurso do ponto de origem ao de ponto de destino; e, 
l.b) afastamento, para o cabal desempenho das fungoes, for superior a 
seis e inferior a doze boras;
II - no percentual de 15% (quinze por cento) quando o afastamento, para 
o cabal desempenho das fungoes, for de no minimo doze e no maximo 
quinze boras, sem ocorrer a pernoite no local de destino;
III- no percentual de 50% (cinquenta por cento) quando acontecer a 
pernoite no local de destino, ou, ainda, quando permanecer fora da sede 
do Municipio de origem por mais de quinze boras, mesmo que nao haja 
pernoite no local de destino.

Paragrafo Primeiro: E vedada a acumulagao dos percentuais dispostos nos 
incisos deste artigo.

Paragrafo Segundo: Fica autorizado e equiparado a base de calculo do caput 
deste artigo, aos servidores efetivos que estiverem designados e exercendo 
atribuigoes/fungoes de Secretario(a), mesmo nao estando lotado no cargo.

Art. 5° - Quanto o (a) beneficiario (a) com a diaria for o (a) Prefeito (a), 
este devera solicitar a emissao do empenho ao Departamento de 
Contabilidade, seguindo os demais tramites previstos para o (a) Vice, 
Assessores e Secretarios (as), sempre com a apreciagao posterior do Controle 
Interno.

Art. 6° - No ato de concessao de diaria deverao ser observados os
criterios abaixo:

a) Indicagao da Unidade Administrativa;
b) Identificagao do nome do (a) beneficiario(a);
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c) RG e CPF do(a) beneficiario(a);
d) Cargo e n° da matricula;
e) Quantidade de diarias;
f) Identificagao de pernoite ou nao;
g) Valor pago para o (a) beneficiario (a);
h) Informagao dos dados bancarios do (a) beneficiario (a);
i) Indicagao dos dados do veiculo utilizado, se for o caso;
j) Identificagao do local de destino;
k) Objetivo da viagem para concessao da diaria;
l) Indicagao da data, mes e ano do pedido;
m) Rubrica do Requerente;

Art. 7° - Em caso de diarias concedidas para fins de capacitagao e 
treinamento, o (a) Prefeito (a), Vice, Assessores e Secretaries (as) ficarao 
obrigados a apresentar, ate o quinto dia util de seu retorno, copia da 
certificagao ou documento equivalente, (subscrito pela autoridade ou 
servidor/funcionario designado para tal, com identificagao do nome, RG, 
cargo/ocupagao/matn'cula, telefone e assinatura do responsavel pela emissao 
do documento), que devera comprovar a participagao no evento que motivou a 
viagem ou outro documento que certifique a presenga do (a) beneficiario (a) no 
local de destino, conforme solicitagao previa da diaria, assim como reiatorio 
circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o periodo de 
afastamento, o qual sera juntado ao respective processo de autorizagao de 
despesa, sob pena de devolugao integral do valor da diaria concedida.

Paragrafo Primeiro: O reiatorio que se refere o paragrafo acima devera ser 
apresentado ao Controlador Interne e constar dados do local do evento, nome 
do palestrante/instrutor, tema da palestra, treinamento ou capacitagao, periodo 
de duragao do evento, sintese do tema explorado, ganhos para o municipio 
com o pagamento da referida diaria e demais informagoes tidas como 
relevantes durante o periodo de afastamento.

Paragrafo Segundo: A omissao na apresentagao da documentagao acima 
impiicara no desconto do valor respective em folha de pagamento da 
competencia subsequente ao pagamento da diaria, indicagao este 
encaminhada pela Controladoria Interna ao Departamento de Recursos 
Humanos.

Art. 8° - Em caso de diarias concedidas para outros fins que nao sejam 
para capacitagao ou treinamento, ficarao o (a) Prefeito (a). Vice, Assessores e 
Secretaries (as) obrigados (as) a tambem apresentar documento que comprove 
a efetivagao de sua viagem.

Art. 9° - No caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo 
previsto ou creditamento de valores fora das hipoteses autorizadas, as diarias
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recebidas em excesso ou indevidamente deverao ser restituidas no prazo de 
05 (cinco) dias uteis, com a devida justificativa.

Art, 10 - Na hipotese de o (a) beneficiario (a) nao proceder de offcio a 
restituigao no prazo fixado neste instrumento legal, pelos motives expostos no 
Art. 9°, o Executive procedera ao desconto do valor respective em folha de 
pagamento da competencia subsequente ao pagamento da diaria, acrescido de 
juros e corregao monetaria

Art, 11 - A autorizagao de concessao de diarias devera ser publicado no 
Diario Municipal Eletronico e no Portal da Transparencia, com indicagao da 
unidade administrativa, nome do (a) beneficiario (a), cargo ou fungao que 
exerce, destine, periodo de afastamento, numero de diarias concedidas, 
atividade a ser desenvolvida/motivagao, valor despendido, veiculo utilizado (se 
for o caso), numero do processo administrativo a que se refere a autorizagao.

Art. 12 - Nao podera ser concedida indenizagao apos a realizagao do 
evento que deu origem ao pedido, salvo no caso de verificagao de despesas 
imprevisiveis e de forga maior, devidamente justificadas e comprovadas 
documentalmente.

Art. 13 - E vedado o ressarcimento de quaisquer despesas com viagem 
nao previamente autorizada, salvo hipotese de urgencia que tome a viagem 
imprevisivel, sem prejuizo da verificagao do interesse publico e da 
compatibilidade das despesas realizadas, devidamente justificadas e 
documentadas, para autorizar o pagamento.
Paragrafo Unico: Esta autorizagao previa que trata o artigo acima deve ocorrer 
pelo responsavel do Controle Interne quando se referir ao (a) Prefeito (a) e em 
se tratando do (a) Vice Prefeito (a), Assessores e Secretaries (as) pelo Poder 
Executive.

Art. 14 - As despesas de diarias deverao seguir o nto da Lei Federal n° 
4,320/64, qua! seja, concessao mediante empenho previo, emissao de nota de 
liquidagao e de ordem de pagamento pelo ordenador de despesa.

Art. 15 - As diarias deverao ser concedidas desde que respeite os 
iimites dos recursos orgamentarios proprios ou relatives ao exercicio financeiro, 
vedada a concessao para pagamento no exercicio posterior.

Art. 16 - Caso a permanencia do (a) beneficiario (a) seja superior a 
concessao de diaria autorizada, o (a) mesmo (a) sera reembolsado (a) da 
diferenga existente, desde que devidamente comprovada, realizando assim, 
novo ato de concessao de diaria para suprir as diferengas complementares do 
tipo de diaria concedida.
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Art. 17 - Para afastamentos fora do Estado do Parana, o valor 
equivalente a concessao da diaria devera ser em dobro.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario, em especial, a Lei Municipal ns 1.059 de 08 de 
junho de 2022, publicada na mesma data, edigao n9 1.977, paginas 08 a 10.

Edificio do Pago Municipal de Ariranha do Ivaf, ao primeiro dia 
de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (01/09/2022).
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