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Lei Legislativa n° 2.346/2021

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÂO DE DIÁRIAS
AOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES
PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA DE LIMA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LOURIVALDO SCHMITZ, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas
atribuições previstas na Lei Orgânica, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
promulga a seguinte Lei :
 
Art. 1º. Os agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Santa Rosa de Lima-
SC, que se deslocarem temporariamente da respectiva sede, em caráter eventual ou transitório,
a serviço ou interesse do Município ou da Câmara Municipal, devidamente comprovado,
conceder-se-á o direito á auxilio transporte em caso de uso de veículo próprio e o pagamento
antecipado de diárias a titulo de indenização das despesas de pernoite e alimentação.

Parágrafo Único – A concessão de diárias será autorizada pelo Presidente da Câmara
Municipal, ou a quem este delegue competência.

Art. 2º.- A autorização de diárias de viagens será lavrado em uma via, sendo concedidas após a
formalização de roteiros que conterão:
I – nome do beneficiário;
II – cargo ou função;
III – data e hora da partida;
IV – data e hora prevista para chegada;
V – resumo dos objetivos da missão;
VI – assinatura do agente político ou servidor público;
VII – autorização competente.

Art. 3º. A diária será paga por dia de afastamento, assim entendido o período de 24 (vinte e
quatro horas) contados da saída, nas seguintes formas:
I – Integral nos casos em que o período de deslocamento for igual ou superior a 08 (oito) horas
com pernoite;
II – Parcial correspondente a 50% (cinqüenta) por cento do valor integral, nos casos em que o
período do deslocamento for igual a 06 (seis) horas ou inferior a 08 (oito) horas, sem pernoite;
III – Integral, nos casos em que o período de deslocamento for igual ou superior a 08 (oito)
horas, se o agente utilizar veículo próprio;
IV – Integral se o agente comprovar pernoite e atividade para o dia seguinte;
Parágrafo único – O deslocamento que for inferior a 6 horas dará ao agente o direito de pleitear
reembolso de suas despesas mediante comprovação.

Art. 4º. O valor de que trata o Art. 3º, Inciso III, será de R$ 1,00 (um real), por quilômetro
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rodado. 
Parágrafo Único.-  O valor de que trata o caput deste artigo, será reajustado semestralmente de
acordo com a média dos percentuais de reajustes concedidos pelo governo federal, ao preço do
litro de gasolina, a partir da data de aprovação desta lei.

Art. 5º. A comprovação do deslocamento se dará mediante a apresentação, pelo servidor
público e agente político, de documentos, nos dias imediatos ao seu retorno.
 § 1º. Os documentos a que se refere o caput, são: 

a) declarações; 
b) certidões; 
c) certificados; 
d) documentos de despesas; 
e) outros documentos que efetivamente comprovem a viagem. 

§ 2º. Quando da utilização de meios próprios e particulares para locomoção, deverá ser
apresentado declaração, constando o nome do servidor ou agente político, data e local, serviços
ou objetivos da missão, modelo e placa do veículo utilizado, devidamente assinada pelo
beneficiário,  que fará jus ao recebimento da indenização.

§ 3º - As despesas por quilometro rodado, serão pagos sempre pelo menor itinerário para chegar
ao destino  planejado.

Art. 6º. O pagamento das despesas de que trata o artigo anterior, serão autorizadas pelo
presidente da Câmara Municipal, ou a quem este delegue competência. 
Parágrafo Único.- A autorização de pagamento das despesas será lavrado em uma via, sendo
concedida após formalização de roteiros que conterão: 

I - nome do beneficiário;
II - cargo ou função; 
III - data e hora de partida; 
IV - data e hora de chegada; 
V - descrição do serviço ou objetivos da missão; 
VI - indicação dos locais da missão;
 VII - apresentação de documentos fiscais comprovantes das despesas; 
VIII - assinatura do agente político ou do servidor público;
IX - autorização de pagamento pelo ordenador da despesa.

Art. 7º - Os deslocamentos para fora do Estado de Santa Catarina, no caso para a Capital
Federal, deverão ser planejadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para providenciar a
reserva antecipada de passagens e estadia, com vistas a redução de preços.

Parágrafo Único – Em caso de compra de passagens com estadia inclusa  na passagem, a
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agencia deverá destacar o valor da Estadia  para ser retida do valor da diária.

Art. 8º. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta
Lei, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e quem houver recebido o ressarcimento
dos valores.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.160  de
25 de abril de 2017.
 

Santa Rosa de Lima, em 29 de julho de 2021.
 
 
 
ANEXO  I
 
LOCALIDADE                     DIARIA   R$            MEIA DIARIA R$
 
CAPITAL FEDERAL                                         500,00              250,00
 
CAPITAL DE OUTROS ESTADOS                     500,00              250,00
 

CAPITAL DO ESTADO                 250,00               125,00
 
CIDADES DO ESTADO (EXCETO AMUREL)     250,00              125,00
 
DIARIAS COM PERNOITE                                300,00               150,00
 

CIDADES DA AMUREL                150,00              75,00

 
LOURIVALDO SCHIMITZ

PRESIDENTE


