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LEI N° 797/2009, de 24 de novembro de 2009. 

 

“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS 
VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

JAIRO CASARA Prefeito de Vargem Bonita (SC), no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos que o Legislativo 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente LEI: 

 

Art. 1°. O pagamento de diárias aos Vereadores e Servidores 
da Câmara Municipal, quando se ausentarem do Município a serviço, 
participação em cursos ou representação da Câmara, além do transporte, 
será feito na forma prevista na presente Lei. 

 
§ 1°. As diárias serão pagas com a devida autorização do 

Presidente, aos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, mediante 
apresentação de notas ou bilhete de passagem. 

 
§ 2°. No caso de utilização de veículo particular para o 

transporte, a indenização do combustível será R$ 0,35 (trinta e cinco 
centavos de real) por quilômetro rodado. 

 
Art. 2°. O valor da diária será calculado em percentuais com 

base no Subsídio dos Vereadores nas seguintes faixas: 
 
I – 5 % dos subsídios dos vereadores quando não exigir 

pernoite; 
II – 29 % dos subsídios dos vereadores para viagens no 

Estado; 
III – 33% dos subsídios dos vereadores para viagens fora do 

Estado e Capital Estadual; 
IV – 38 % dos subsídios dos vereadores para viagens para a 

Capital Federal. 
 
Parágrafo único – Os percentuais acima estabelecidos terão 

como base de cálculo o subsídio dos vereadores que estiver em vigência. 
 
Art. 3°. As diárias serão liquidadas mediante comprovação 

através de certificados de participação, quando de cursos e seminários, ou 
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através de declaração ou atestados quando a serviço ou representação da 
Câmara. 

 
Art. 4°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão 

atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. 
 
 
Art. 5°. A presente Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
 
Vargem Bonita, 24 de novembro de 2009. 
 
 
 

 
 
JAIRO CASARA 
    PREFEITO 

 
 
 
Registrada e publicada nesta secretaria em 24/11/2009. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RICARDO SELL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

 
 


