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Lei nº. 973/2013, de 26 de novembro de 2013. 
 
 

“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E 

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEM 
BONITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

. 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de 
Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz 
saber a todos, que o Legislativo Municipal aprovou e ela 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, bem como em audiências e visitas na Assembléia Legislativa do Estado ou visita a 

Secretarias e órgãos do Governo, além do transporte, será feito na forma prevista na presente Le i. 
 
§ 1°. As diárias serão pagas com a devida autorização do Presidente, aos 

vereadores e funcionários da Câmara Municipal, mediante a apresentação dos documentos 
comprobatórios da efetiva realização da viagem. 

 

§ 2. Os documentos deverão ser apresentados ao departamento da tesouraria ou 
contabilidade da Câmara, no prazo Maximo de 3 (três) dias contados do retorno da viagem,  visando 
a compor o processo de prestação de contas das diárias concedidas. 

 
§ 3°. No caso de utilização de veículo particular para o transporte, a indenização do 

combustível será R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) por quilômetro rodado, mediante a 

apresentação de cupom fiscal ou nota fiscal em nome do proprietário do veiculo, no local do destino 
da diária, sendo que a Câmara Municipal pagará a referida indenização através de resolução. 

 
§ 4°. É obrigatória a apresentação de Roteiro de Viagem.  
 

 
Art. 2°. O valor da diária será nas seguintes faixas: 
 

DESTINO VALOR DA DIARIA EM REAIS 

Viagens Municípios do Interior do Estado R$     395,00 

Viagens fora do Estado e Capital Estadual   R$     439,00 

Viagens a Capital Federal R$     800,00 
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Parágrafo único – o valor das diárias será reajustado no mês de janeiro, sendo 

que será usado para o reajuste o INPC da FGV, acumulado do ano anterior. 
  
Art. 3°. As diárias serão liquidadas mediante comprovação através de certificados 

de participação, quando de cursos e seminários, ou através de declaração ou atestados quando a 
serviço ou representação da Câmara, bem como em audiência e visita na Assembléia legislativa do 
Estado ou nas Secretarias e órgãos do Governo.  

 
Art. 4º. O beneficiário está obrigado a restituir, no prazo Maximo de 03(três) dias 

contados do retorno da viagem, os valores recebidos a titulo de diárias quando: 

I- Por qualquer motivo, deixar de viajar, situação em que a devolução será do 
valor integral. 

II- Retornar ao município antes da data final prevista para o seu afastamento, 

sendo que neste caso, a devolução será das diárias recebidas de excesso. 
                     

Art. 5º. Não é permitido o pagamento de diárias nos deslocamentos dentro do 

Município. 

Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Vereadores. 

                       Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 

797/2009, bem como as disposições em contrário. 

 

Vargem Bonita/SC, em 26 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

 

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
 

Registrada e publicada nesta Secretaria em 26/11/2013 

 
 
 
 

SUÉLEN FAVRETTO 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 


