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LEI MUNICIPAL N.º 024/2002 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias e dá 
outras providências. 

 
 

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aprovou,  e eu Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte LEI: 
 

Art. 1.º - As diárias serão pagas a título de 
indenização, para viagens fora da sede do município, conforme 
valores estabelecidos no anexo I desta Lei, a: 

 
I – a servidores, quando a serviço da 

repartição ou para participação em conferências, seminários e 
palestras de interesse do Município, bem assim em cursos de 
treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento voltados para o exercício 
de suas funções, por designação de superior hierárquico; 

 
II -  Prefeito, quando em missão de interesse 

do município, no exercício de atividades ligadas diretamente à esfera 
da atuação. 

 
§ 1º - As diárias serão concedidas por dia de 

afastamento  e independerão de prestação de contas; 
 
§ 2º - Os valores das diárias serão corrigidos, 

sempre que defasados, mediante ato próprio do Poder Executivo 
Municipal; 

 
§ 3º - No exercício de atividades ligadas 

diretamente à esfera da atuação, o servidor interessado deverá 
apresentar relatório sucinto de viagem, ao Chefe do Executivo que 
poderá glosar as despesas irregulares, assim entendidas as que não 
atendam os requisitos desta lei, e exigir o recolhimento do montante 
gasto indevidamente ao erário, se ocorrer liberação antecipada de 
verba; 
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§ 4º - Para os fins deste artigo, compreende-
se como despesas custeadas por diária as decorrentes de alimentação 
e hospedagem. 

 
Art. 2º - As demais despesas de viagem não 

cobertas pela diária, desde que realizadas em obediência às 
finalidades estabelecidas no artigo 1º, serão ressarcidos pela 
Tesouraria Municipal, depois de deferidas pela autoridade 
competente, mediante apresentação dos documentos hábeis. 

 
Art. 3º - O servidor que receber diária e, por 

qualquer motivo, deixar de cumprir a atividade ou missão designada, 
fica obrigado a restituí-la integralmente ao erário, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, sob pena de, não o fazendo, sofrer os 
descontos correspondentes na folha de pagamento. 

 
Parágrafo Único – Na hipótese do servidor 

retornar a sede do município em prazo menor do que o previsto para 
seu afastamento, deverá restituir os valores das diárias recebidas em 
excesso, conforme previsto no caput deste artigo. 

 
Art. 4º - As solicitações de diárias por parte 

dos servidores deverão ser formalizadas e justificadas através de 
solicitação ao Prefeito municipal, a quem cabe autorizá-las, 
declinando-se o motivo da viagem e sua duração provável. 

 
Art. 5º - O processamento das despesas 

concernentes às diárias efetuar-se-á mediante expedição de ordem 
de pagamento e empenho prévio, à conta da dotação orçamentária 
correspondente. 

 
Art. 6º - Caso haja necessidade, os valores 

correspondentes às diárias a serem percebidas, bem como aquelas 
estimados para os demais gastos de viagem, no cumprimento da 
atividade conforme o estabelecido nesta lei, poderão ser pagos 
antecipadamente, sendo que os valores, não gastos, correspondentes 
às despesas objeto de ressarcimento, deverão ser restituídos ao 
erário, na efetivação da prestação de contas.  
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Art. 7º - Caso o servidor queira viajar em 
veículo próprio, serão ressarcidas as despesas com combustível, 
lubrificante e pedágio. 

 
Parágrafo Único – Na hipótese do caput, o 

servidor proprietário do veículo assume total responsabilidade civil e 
criminal, na ocorrência de eventual sinistro. 

 
Art. 8º - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

 
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor a partir da 

data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
Cruzeiro do Sul, 06 de Dezembro de 2002. 
 
 
 
 

 
Waldemir Natal Marion 

- Prefeito Municipal - 
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ANEXO I 
 
 

Tabela de Diárias 
 

 
- Curitiba e cidades dentro do Estado do Paraná 

Prefeito....................................................................................... R$ 270,00 

Diretores de Departamentos e Divisões..................................... R$  150,00 

Funcionários............................................................................... R$    80,00 

 
 
 

- Brasília e demais capitais 

Prefeito....................................................................................... R$ 360,00 

Diretores de Departamentos e Divisões..................................... R$  270,00 

Funcionários............................................................................... R$  230,00 

 
 
 
 
 

Cruzeiro do Sul, 28 de novembro de 2002. 
 
 
 
 

 
Waldemir Natal Marion 

- Prefeito Municipal - 

 
 
 
 
 
 


