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Dispõe sobte as viagens oficiais e a concessão de

diárias a vereadores e servidores do Poder Legislauvo
de Cascavel, e dá outÍas providências.

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParunâ apÍova:

TÍTULO I
DAS DISPOSIçÕES INICIÂIS

capÍrulo r
DÀ FINALIDÂDE PÂRÂ CONCESSÃO OP DIÂRIAS

Art. 1" Esta lei acrescida de seus anexos, institui e regulamenta na Cãmara Municipal de

Cascavel, Estado do Patanâ, a concessão de diátias a vereadoÍes e servidores, que someÍlte será

concedida de acordo com o intetesse público exigir, evidenciado pelo cumprimento dos deveres do
próprio cargo, e serão autottzadas nos seguintes casos:

I - para paruciparem em reuniões ou audiência púbüca, preúamente mâÍcadas com
autoridades do Executivo, Legislativo ou Judiciário estadual, federal ou municipal, com o objetivo de

tratar de âssuntos de intetesse e de competência da Càmara Municipal ou do Município de Cascavel;
II - para participarem em encontÍos, seminários, cursos, congressos e palesttas paÍa o

perfeito desempenho de seu mandato, epaÍa aprimoramento profissional e melhora no desempenho de

suas funções perânte a Càmara Municipal;
III - para compaÍeceÍ ao Tribunal de Contas do Estado do Parznâ e aos demais Poderes e

órgãos púbücos da União ou do Estado com o objetivo de obter subsídios e otientações aos integrantes
do Podet Legislativo Municipal, em suas atribuições típicas;

IV - quando em missão oficial com o objetivo de representaÍ o Poder Legislativo
Municipal.

Patágtafo único. Â concessão de diária objetiva custear despesas de alimentação,
hospedagem e tÍanspoÍte, p^rà desempenho de atividades em catâtet eventual, transitório e em razào

do serviço.

CAPÍTULO T
DA SOLICITÂÇÃO DE DIÁRIAS

Art. 2" Os vereadores e servidotes da Càmara Municipal paÍa seÍem beneficiados com a

concessão de diárias, serão obrigados, com antecedência mínima de 3 (uês) dias úteis, a encaminhat
Memorando ao Presidente da Câmara Municipal, soücitando as diárias necessátias a cobertura de suas

despesas, nos teÍmos do Anexo I desta lei.

§ L' Será obrigado, expÍessâmente, flo memorando de solicitação de díâÁas, expor os

segúntes reqúsitos:
I - local de destino;
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II - nome completo, cargo e matrícula;
III - data e horário de previsão de saída e de retorno;
IV - identificar a quantidade de pernoites no destJno, e quantidades de üárias solicitadas;
V - descteveÍ com clareza o evento ou compÍomisso a ser cumprido;
VI - em caso de cutso, seminário, palestra e/ou treinamentos rndicar qual é o órgão,

instituto ou empÍesâ otgarizadora, com a anexaçã.o da ptogramação do evento;
VII - motivat a necessidade de participação;
VIII - infotmat qual setá o meio de ttanspotte a seÍ utilizado até o destino do evento e/ou

compromisso, sendo que:
a) se utilD2de veículo oficial: soücitat autotizaçáo para uso do mesmo e ÍecuÍsos

necessaÍ10s;

b) se poÍ ônibus de empresa rodoviária: solicitar aquisição das passagens rodoviárias;
.) se pot aêreo: soücitat âs pâssâgens aéteas;

IX - informâÍ conta bancârta para depósito dos valores de diárias (banco, agência,

operação, numeÍo da conta).

§ 2" Em não sendo apresentado no memoÍando algum dos requisitos expressos nos Inciso
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, "a", "b","c" e IX deste artigo, será devolvido ao autor solicitante pata as

devidas correções.

§ 3" Para participação em eventos que necessitem de pâgâmeflto de taxa de inscrição, a

solicitaçào das diárias deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, tendo em vista a

necessidade de procedimentos ücitatórios.

CÂPÍTULO III
DOS PERNOITES

Art. 3" Será considerado pernoite, para fins de recebimento integral da üâl4 os dias em
que o veÍeador ou servidot pernoitar na cidade de destrno.

§ 1" Os pernoites serão declarados por meio da progtamação de cursos, palestras, eventos,
seminádos, entÍe outÍos que identifrque a necessidade de o vereador ou servidor pernoitaÍem na cidade
de destmo.

§ 2" O pagamento deve ser reduzido à metade do valor integral da üâria, quando não
houvet pernoite fora do local de origem.

CAPÍTULO IV
DÂ AUTORIZÂÇÂO E DA CONCESSÂO ON, DIÁRIAS

Seção I
Da Autorização

Art. 4" A autorizaçã,o para concessão de diárias a vereadores e servidores da Cãmara
Municipal é privativa do Presidente da Câmara Municipal, que deverá identificar no Memorando de

soücitação, de forma manual ou expÍessa, a rcÍetída attortzação com a devida assinatura e data da

autorizaçáo.
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Att. 5" Sendo o Presidente da Càmara Municipal o soücitante da diária deverá encaminhar
o Memorando ao rliretor adminisuativo que providenciarâ a arstorização das üátias, nos teÍmos do art.
4" desta lei.

Seção II
Da Concessão das Diátias

Art. 6" Â concessão de diária será ferta por dia de afastamento e será por meio de Ato da

Presidência ou poÍ meio de Ato do diretor administrativo.

AÍt. 7" O ato de concessão de üárias aos veteadoÍes e âos servidores da Càma:a Municipal
deverá constaÍ o segúnte:

I - nome/cargof matícula do veteador ou servidor beneficiário da üâna;
II - destino com data de saída e data de retorno da viagem;
III - quantidade de dias que htverâ pernoites;
IV - total de diárias integral ou da metade;
V - objetivo da viagem;

Ârt. 8". Os atos de concessão de diárias deverão ser publicados no Diário Oficial
Eleuônico do Município de Cascavel, até a data de saída da viagem do soücitante, Frcando vedado o
pagamento da üária caso o ato seja publicado em data posterior a saída do solicitante.

Art. 9" Â concessão de diârias ftca condicionada a existência de

orçamentária e financeira.
drsponibilrdade

CAPÍTULO V
DO VÂLOR, DÂ QUÂNTIDADE E DO PÂGÂMENTO DÂS DIÁRIAS

Seção I
Dos Valotes

Art. 10. Os valores das diárias integrais, p^r^ p^gamento, são os constantes na Tabela do
Anexo III, desta lei.

§ 1" Fica estipulado o poÍcentual de cinquenta por cento sobre o valor integtal das drádas,

constânte do Anexo III desta lei, para fins de cálculo e pagamento de metade da üárra.

§ 2" Os valores das diárias serão teajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor
- INPC, dos últimos dozes meses, sempÍe no mês de fevereiro de cada ano, poÍ meio de Âto da Mesa
Dtetora da Càmara Municipal de Cascavel.

Seção II
Do Pagamento da Diáda Integtal

Art. 11. O pagamento da üáÀa integral com pernoite ou da metade da üâlia, somente será

feito ao vereador ou sewidor em conta coÍÍente ou poupança do solicitante, por meio de úansferência
eletrônica.
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Seção III
Do valor da Metade daDiâtia

Art.12. O pagamento da metade da diâÁa será feito ao vereador ou sewidot nos seguintes
CASOS:

I - quando o afastamento não exrgu pernoite fora cidade de origem;
II - quando o evento que irá participar custear, por meio diverso, as despesas de pousada;
III - quando o Vereador ou servidotviaiat com retoÍno no mesmo dia;
IV - quando não houvet expÍessâmente Írâ solicitação feita por vereador ou sewidor, de

pedido de pernoites.

Art. 13. À emissão da nota de empenho devetá ser reahzada previamente ântes da saída do
Vereadot ou servidor.

Patâgtafo único. O pagamento das diádas ocorrerá até a data da saída do vereador ou
sewidor

Art. 14. Demais Íegtas para p^g mento das despesas de diárias devetão seguir os pteceitos
impostos pela Lei n" 4.320, de 1,964, nos seguintes teÍmos;

I - concessão mediante empenho ptévio;
II - emissão de Nota de Liquidação;
III - ordem de Pagamento pelo Otdenador de Despesa.

Art. 15. Não haverá pagamento de diárias no período em que o vereador ou servidor
estivet em úanslado atéa cidade de destino e quando no ttanslado de retotno à cidade de odgem.

CÂPÍTULO VI
DO CANCELÂMENTO DO CURSO

Art. 16. Havendo a inscrição com o devido pagamento efetuado pela Càmara Municipal,
para paracipação em cursos, seminários e palestras, caso o vereador ou servidor resolva não mais
patticipar por qualquer impedimento, o valor da inscrição será descontado integralmente em seus

subsídios ou vencimentos do mês segünte.

Patágtafo único. O desconto previsto no caput somente não será rcaltzado, em casos de

falecimento de parentes até o tetceiro grâu, devidamente comprovado por meio de atestado de óbito, a
ser entÍegue no prazo de cinco dias após a data da teahzação do cutso.

CÂPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTÂS E DO RELÂTORIO DE, VIAGEM

Seção I
Da Ptestação de Contas

Art, 17. O vereador ou servidor beneficiado com diárias integtal ou metade da üâria
deverá pÍestaÍ contas das despesas por meio de relatório de viagem, em até 10(dez) dias úteis após o
Íetorno à cidade de origem, devendo constaÍ na refedda ptestação de contas, conforme o evento que

participou:
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I - nos caso de paticipação em cutsos, seminários, conferências, palestras ou em outÍos
eventos de qualificação profissional, deverá ser anexado o cettificado ou diploma;

a) em aúaso por mais (10) dez dias do forneci.mento do cetificado ou diploma, enquanto
esses não forem liberados pela instituiçào organtzadora,terâ validade uma cópia do sistema
digrtal de ptesença, que será valido por 10 (dez) dias, sendo que expirado esse pr^zo, deverá
o soücitante, apresentar o referido certificado ou diploma.
II - nos casos de visitas agendadas com autoddades da União, do Estado e dos Municípios,

devetá seÍ apÍesentado atestado ou declaração de visita assinado por autoridade competente da cidade
de destino;

III - em sendo o deslocamento da sede por meio de tÍânspoÍte aéreo ou rodoviário
(ônibus), e âs passâgens pagas com ÍecuÍsos da Câmara Municipal, serão obrigatórios a apresentação
dos bilhetes originais de saída e de retotno, em nome do usuário;

IV - em casos de visitas técnicas feitas por sewidores desta Casa em instituição púbica ou
privada e/ou em empÍesas púbücas ou pdvadas pâra buscarem subsídios aos serviços técnicos da
Càmaru Municipal, será considerado pata efeito de comprovação o atestado ou declaração de visita,
assinado pelo responsável do estabelecimento visitado.

Patâgtafo único. Esgotado o pra;zo da alinea "^" do Inciso I deste artigo, e não sendo
apresentado o referido certificado ou diFloma, o solicitante da üária terá descontado 500Á (cinquenta
por cento) do valor da üária em suâ folha de pâgamento do mês seguinte.

Seção II
Do Relatório de Viagem

Art. 18. Junto à prestação de contas o vereador ou servidor que forem beneficiados por
diárias integrais ou metade das diárias, deverá âpresentar o Relatório de Viagem nos termos do Anexo
II desta lei.

Paúrgtafo único. O relatório de viagem deve ser elaborado de forma descritiva e

encaminhado à Presidência, nos termos do Ânexo II desta lei, contendo o seguinte:
I - nome, câÍgo ou função;
II - data e horário de saída da cidade de origem e da cidade de destino;
III - nome do órgão promotoÍ do evento ou órgão púbüco visitado;
V- expor no relatório os benefícios alcançados com a participação flo evento ao

atendimento do interesse público pâÍâ execução de atividades na Càman Municipal de Cascavel;
VI - cópia do certificado ou diploma;
VII - cópia do atestado ou declaração de visita;

IX - comprovantes de despesas de adiantamento de viagem, como bilhetes, cupom ou nota
fiscal de combustível, entre ouúas que entender necessário.

Art. 19. Â prestação de contas juntamente com o relatório devetá ser assinada pelo
vereador ou servidor que foi beneficiado pela üâría integtal ou metade da üána.
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fut. 20. O vereador ou servidot que não apresentaÍ a prestação de contas )untamente com
o relatório de viagem ÍropÍ^zo previsto no caput do art. 17 desta lei, softerá os descontos do valot das

diárias recebidas nos subsíüos ou vencimentos do mês seguinte.

capÍrulo vrrr
DAS DESrESAs DE vrÀcENs xÃo coBERTAS poR »rÁnras MEDTANTn urnrzaçÃo

op, vp,Ículo oFrcrÂL

Art. 21. Âs despesas de üagens não cobeÍtas pela üâria, utilizando-se de veículos oficial,
desde que reahzadas em obediência às finaüdades estabelecidas no art. 1" desta lei, setão previamente
empenhadas, liquidadas e pagas por estimativa de gastos pelo setor de contabiüdade da Càmara
Municipal de Cascavel, depois de deferidas pelo Presidente da Càmara, ou quando requerida pelo
Presidente, serão deferidas pelo diretot administrauvo.

§ 1" Quando do retorno da viagem, deverá o solicitante prestar contas, no prazo de até 10

(dez) dias úteis, mediante apÍesefltação de telatório detalhado de sua viagem com a respectiva nota ou
cupom fiscal, que deverá atender as segurntes formalidades:

I - a nota ou cupom fiscal, deverá ser sempÍe entÍegue em primeira via, sendo identificada
com o número do CNPJ do emitente, bem como o nome pessoa juríüca, com endeteço e

especificações dos serwiços prestados;
II - deverá 

^ 
r,.otr- ou cupom fiscal ser preenchida digitalmente de forma claÍa, sem Íâsuras

ou emendas;
III - a nota fiscal deverá identificar o objeto da despesa, a quantidade, m^Ícà, tipo, modelo,

da;ta da emissão, endereço do emitente e valor unitádo e total;

§ 2" Utilizado o veículo oficial da Càmaru Municipal deverá ser identifrcado na nota ou
cupom fiscal ainda, o número da placa, quilometragem, valor de combustível, lubrifrcantes, conseÍtos
em geral, adotando-se procedimentos análogos nas despesas em que seja possível aplicar o controle.

CAPITULO Ix
DÂS DE,SPESAS DE VIÂGENS NÃO COBE,RTAS POR DIÁRIAS MEDIÂNTE, PÂSSAGE,NS

AERE,ÂS E RODOVIÁRIAS

Att.22. Âs viagens devem ser programadas com antecedência mínima de 3(três) dias úteis.

§ 1" Aquelas viagens cuja data da solicitação seja inferior a 3(três) dias úteis da r.'ragem

devem ser justificadas e autorizadas pelo Presidente da Càmata, em sendo este o solicitante, caberâ ao
rli rs1q1 admirustrativ o attorizar.

§ 2" Â autorízação para emissão de bilhetes aéreos ou rodoviátios, deve ser encaminhada a

diretoria administrativa que tomarâ as providências necessâias pata verificat as disponibiüdades de

voos, nas datas e horários solicitados, bem como para solicitar a emissão dos bilhetes à agência

contratada.
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§ 3" Â emissão dos btlhetes deverá ser realizada pela agência de viagens contratada.

Art, 23, Fica vedada a alteração de bilhetes rodoviárias ou aéreos emitidos pela Càmara
Municipal pata fins de viagens dos vereadores ou sewidores.

Paútgrafo único. Excepcionalmente e pot meio de justificativa expressa no relatório de
viagem e aceita pela Ptesidência, poderâhaver alterações dos bilhetes rodoviários ou aéreos.

Art, 24, Em havendo necessidade de cancelamento de bilhetes rodoviários ou aéreos, será

autorízado pela Presidência o cancelamento, caso haja motivos justificáveis.

Paútgtafo único. As taxas, multas e demais cobranças pelo cancelamento dos bilhetes
serão de responsabüdade do soücitante por meio de desconto em folha de pagamento.

CAPITULO X
DÂS DISPOSIÇÕE,S FINÀIS

Att. 25. Fica expressamente proibida à autorização de concessão de diárias após a

rcalizaçáo do evento que deu origem ao pedido.

Patágtafo único. Fica também, expressamente vedada, a concessão de drárias a pessoas

que não seja agente político ou setvidor daCãmara Municipal de Cascavel.

Att. 26, Comprovado que o vereador ou servidor tecebeu drátia em excesso, os valores
excedidos serão descontados integralmente na folha de pagamento.

Paútgtafo único. Serão também, restituídas, em sua totalidade, por meio de desconto em
folha de pagameflto, no subsídio ou vencitnento do mês subsequente, os valores de diárias recebidas
pelo Vereador ou servidor quando, por qualquer circunstância, nà.o ocoÍÍer o afastamento da cidade de

destino.

Att. 27, Â responsabilidade pelo controle das üárias, do relatório de viagem, do relatório
de úagem não cobettâs por drádas e dos comprovamente de despesas, recafuâ sobre servidor desta

Casa, na qual será designado pelo Presidente da Càmara por meio de Portaria.

Art. 28. Os Âtos de elaboração de concessão das diárias serão feitos poÍ serwidor
desrgnado pela Presidência.

Att. 29. Âs despesas decorrentes da presente lei correrão poÍ conta de dotação constante
no oÍçâmento vigente da Càmara Municipal, suplementadas se necessário.
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Ârt. 30. Fica revogada em sua totaüdade a Lei Municipal n" 6.702, de B de maÍço de 2077

Art. 31. Esta lei entÍa em r,rgor na data de sua publicação oÍiciai.

Palácio José Neves Formrghieri,6T" anrversário de Cascavel.
Em23 de setembro de 2019.

I

SC

r ó.1,"O-
V Parra

YereadorfMDBVereador/PSL

Jusuficação.

Â proposta desta lei tem a finaüdade de melhor regulamentaÍ os procedimentos paÍa
pagamento de diátias aos Veteadores e demais Sen idores desta Casa de Leis. Bem como, cumprir as

ÍegÍas rmpostas pelo Tribunal de Contas pârâ esse tipo de despesa por paÍte da Càmara Municipal. E,
também, busca atender a uma tecomendação adminisúativa feita pelo Ministério Público pot meio do
Promotor de Jusuça Senhor Sérgio Ricardo Cezaro Machado.

Temos a ceÍteza, que com essas mudançâs Íra legislação, uma melhor transparência será
oferecida na cessão de üárias, ttazendo ao conhecimento púbüco tudo o que envolve as viagens dos
Veteadores e Servidotes em missão oficial ou paÍa partrciparem de cursos, palestras entÍe outÍos.

Esperamos, pois, cofltar com o apoio dos Nobres Pares a aprovação desta lei.

(

,B
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ANEXO I
MoDELo DE sol.rcrreçÃo oe orÁnns

Mem. W,/2019/CMC
Cascavel/PR, dia, mês e ano.

Â Sua Excelência o Senhor

§ome do Ptesidente)

Presidente da Càmara Municipal
Rua Pernambuco, 1843, Centro

85810-021 - Cascavel/PR

Assunto: Concessão de diátias

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Eu (nome) Catgo/FunçàofMauícula, em cumpdmento ^o estabelecido fl Lei
Municipal no ..., solicito seja attorizada z rcahzaçáo de minha viagem ao Município de ..., na data de ...,

para participar do (evento) promovido por ...

(|ustificar a necessidade de participação flo evento, e anexaÍ à programação no caso de

participação em cuÍsos ou afins e/ou justifrcaÍ os motivos das visitas em repatições públicas).

Âinda, solicito sejam tealizados os procedimefltos necessários pàta ^ 
concessão das

diárias que forem devidas, e p^ra, a (aqúsição de passagens/libetação de veículo ofrcíalf antecipação de

verba para despesas com combustível).

Â saída está ptevista pat^ o üa/mês/ano... às ... hoÍas, com Íetorno previsto para

dta/mês/ano por volta das... hotas, sendo que pernoitarei nos dias............., justificando assim

as...... (quantidade) de diár'ias soücitadas.

Respeitosamente,

Nome

Cargo / Fun çào f Mauícula
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ANEXO II
MODELO DE RELATORIO DE YIAGEM

N{em. XX/201,7 /CMC -
Cascavel/PR, dia, mês e ano.

A Sua Excelência o Senhor

§ome do Presidente)

Presidente da Càmara Municipal
Rua Pernambuco, 1843, Centro

85810-021 - Cascavel/PR

Assunto: Relatório de viagem

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumptimento ao estabelecido na Lei no..., apÍesento o relatório da mrnha viagem a

cidade d. ..., no dra/mêsf ano ..., onde participar do evento/visita ..., promovido por .,. , (nome da

insuturção pública ou privada).

Além do relatório de viagem, segue em anexo cópia do certificado de participação (ou

declaração, quando reuniões) e demais documentos.

Atenciosamente,

Nome

Cargo / Fun çã,o / Maaícula

RELATORIO DE YIAGEM

Vereador / Servidot
Nome-Cargo/Função

Otganizadot
Nome do órgão "pÍomotoÍ" do evento ou do ôrgào púbüco visitado

Cidades de Origem e Destino
De Cascavel/PR para ...
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ESTADo D<l eanaxÁ
Data de Saída da Cidade de Otigem / dia/mês/ano
Horário de Saída da Cidade de Origem - Cascavel /horas/minutos
Data de chegada a Cidade de Destino /día/mês/ano
Horário de Chegada a Cidade de Destino/ horas/minutos

Data de Retorno a Cidade de Origem / dia/mês/ano
Horário de Saída da Cidade de Destino/horas/minutos
Horário de Chegada na Cidade de Origem/ horas/rninutos

Distância Percomida X Modo de Ttansporte
Citar a drstância percorrida (... k-) (ida e volta) corr o veículo placa ..., de propriedade da Càmara

Municipal de Cascavel/PR, sendo motorista o Sr. (nome do motorista) - (Catgo/Função), tendo como

passagerros (citar o nome do todos os acompanhantes, com os respectivos caÍgos ou funções, se

houver).

Sobre o Evento - Objetivos PÍopostos
Expor os objeuvos pÍopostos conforme Âto da Presidência e especificação no empenho.

Apresentaçáo para a reunião, encontÍo, treinamento
Citar data, horário e ôrgào responsável em que ocorÍeu a visita

Resultados Alcançados

Citar o resultado da participação no evento (telacionados ao desempenho de suas atividades como
Veteador / Servidot)

Anexos
Anexar documentos comprobatórios como passâgeÍrs aéreas ou rodoviárias, certificado ou diploma de

participação, declaração ou atestado de visita, comprovântes de adiantamento de despesas previstos no

Inciso VIII do att. 18 desta lei.

Desfecho
Colocar-se à üsposição para mais esclarecimentos, caso a administração ou os órgãos de controle julgar

necessário.

Atenciosamente,

Nome
C argo / Fun ção f Matticula
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ANEXO III
Dos vALoRES oes prÁnns

crDÀDES/P,rÍss,s aR-.\sÍrta
CÀPITÀIS E

CIDÀDES
ÀCIlvIÀ DE 300

lv{IL

HÀBITÀNTES

CIDÀDE.S
CON4 NIENOS
DE 3OO NIIL

HÀBIT,\NTES

PÀR-\
prÍsEs oo
À,TERCOSUL

PÀR-\
PÀISES

FORÀ DO
NTERCOSUL

\EREADOII.ES R$ 695,00 R$ 495,00 R$ 365,00 R$ 1.000,00 R$ 1.200,00

SER\IIDORES R$ 545,00 R$ 400,00 R$ 250,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00
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