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                     LEI Nº 285/2018 DE 27 DE JUNHO DE 2018 
 

 SÚMULA: Fixa Valores e Critérios de Concessão de Diárias nas Viagens a Serviço do 
    Poder Legislativo aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Cruzeiro do 
     Sul – Estado do Paraná – e dá outras  providências. 
 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO 

PARANÁ – POR SUA INICIATIVA, APROVOU E EU, ADEMIR MULON, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI. 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Legislativo a conceder diárias, de caráter indenizatório, 

aos seus agentes políticos, servidores e empregados públicos que se deslocarem do Município de 
Cruzeiro do Sul para outro ponto do território nacional, no interesse público da Câmara Municipal, para 
fazer face às despesas com alimentação, transporte urbano e pousada. 

§ 1º - Constitui interesse público a participação em cursos, estágios, congressos, eventos 
de capacitação profissional ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com o 
cargo ou função, além de viagens junto a órgãos públicos e privados de interesses gerais para o 
Legislativo Municipal. 

 
§ 2º - As diárias serão concedidas antecipadamente e por dia de afastamento, nos termos 

desta Lei.  
 
Art. 2º - A concessão de diária fica condicionada à existência de cota orçamentária e 

financeira disponíveis. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas com diárias deverão ser concedidas mediante 

empenho prévio, emissão de nota de liquidação e de ordem de pagamento, impreterivelmente nesta 
ordem. 

 
Art. 3º - As despesas com transporte e combustíveis para veículo oficial serão custeadas 

pelas dotações próprias previamente fixadas. 
 
§ 1º - As despesas com combustíveis, peças, pneus e sérvios, realizados fora do 

Município, durante viagens, em caráter excepcional, serão ressarcidos mediante apresentação de cupom 
ou nota fiscal, o qual será anexado no Relatório de Viagem. 

 
§ 2º - Não havendo carro oficial, e/ou sendo necessário a utilizado de veículo de 

propriedade ou responsabilidade do solicitante, será concedido um adicional, uma única vez por trajeto e 
por veículo utilizado, na forma descrita no Art. 8º, para fazer frente aos gastos de deslocamento da sede 
do Município ao local de destino e seu retorno. 

 
Art. 4º - Fica autorizada a concessão de adiantamento de numerário destinado ao 

pagamento de passagens e transporte para o destino, devendo ser anexados ao Relatório de Viagem os 
comprovantes legais das respectivas despesas. 

 
Art. 5º - Os valores das diárias de viagem são os constantes do Anexo I, desta Lei. 
 
§ 1º - O Legislativo Municipal fica autorizado a atualizar, periodicamente, por ato próprio, 

os valores das diárias de viagens constantes da Tabela do Anexo I desta Lei, mediante a aplicação do 
coeficiente representativo da variação da inflação, nos termos do Índice Oficial do Governo Federal. 

 
§ 2º - No caso de Agente Político, servidor ou empregado público, ocupante ou detentor de 

mais um cargo ou de função pública, o cálculo da diária terá como base o cargo ou a função, cujo 
desempenho das atividades motivou a viagem. 
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Art. 6º - São competentes para autorizar a concessão de diárias e o uso do meio de 
transporte a ser utilizado na viagem, o Presidente da Câmara Municipal, admitida a delegação da 
competência. 

 
§ 1º - A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário, conforme Anexo II 

desta Lei. 
 
§ 2º - A solicitação de diárias deve ser feita com antecedência mínima de 02 (dois) dias 

úteis da data d realização da viagem, salvo em caso de emergência. 
 
§ 3º - Quando o afastamento incluir sábados, domingos e feriados, o peido de concessão 

de diária deverá estar expressamente justificado, e a concessão configurará aceitação da justificativa. 
 
§ 4º - A necessidade de pernoite será analisada, previamente, pela Presidência da 

Câmara Municipal. 
 
Art. 7º - A diária será devida por dia de afastamento, observadas as seguintes condições: 
 
§ 1º - Será concedido 50% (cinquenta por cento) do valor das diárias, nos seguintes 

casos: 
 
I – Quando o afastamento não exigir pernoite; 
II – Quando a Câmara Municipal, ou outro órgão ou entidade fornecer alojamento ou outro 

tipo de hospedagem; 
III – No dia do retorno. 
 

§ 2º - A diária não será devida, nos seguintes casos: 
 
I – Quando o deslocamento do agente político, servidor ou empregado ocorrer em trajetos de 

até 100 km e não for necessário o pernoite; 
II – Independentemente da distância, quando o servidor dispuser de alimentação e pousada 

oficiais gratuitas ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito; 
 
§ 3º - No caso do Inciso I do § 2º deste Artigo, não havendo alimentação disponibilizada pelo 

órgão ou entidade pública e privada, para a qual se deslocar o solicitante, o mesmo será reembolsado 
pelas despesas que vier a ter dessa natureza até o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), vedado o custeio 
de bebidas alcoólicas. 

 
Art. 8º - Nas viagens dentro do Estado em que o veículo utilizado for de propriedade ou 

responsabilidade do solicitante, o custo do deslocamento percorrido será ressarcido pelo sistema de 
reembolso, mediante apresentação do respectivo comprovante, limitada a restituição, conforme os casos: 

I – R$ 100,00 (cem reais) para trajetos de até 100 km; 
II – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para trajetos entre 101 km a 200km; 
III – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para trajetos entre 201km e 300 km; 
IV – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para trajetos entre 301km a 400 km; 
V – R$ 500,00 (quinhentos reais) para trajetos acima de 400 km. 
 
§ 1º - Nas viagens para outros Estados ou Capital Federal, será sempre preferível o 

deslocamento por meio de transporte aéreo ou rodoviários, não sendo possível, o valor do reembolso, 
será apurado mediante a apresentação dos recibos e comprovantes, sem imposição de limitação. 

 
§ 2º - Serão de inteira responsabilidade do solicitante eventuais alterações de percurso ou de 

datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela Câmara Municipal. 
 
Art. 9º - As diárias, até o limite de 05 (cinco), mensais, serão pagas antecipadamente. 
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§ 1º - Quando, por necessidade, o solicitante ultrapassar esse limite, as diárias excedentes 
serão autorizadas mediante justificativa fundamentada, dirigida ao Presidente da Câmara. 

 
§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o início da viagem do 

servidor, mediante decisão fundamentada da Presidência. 
 
Art. 10 – Ao servidor, poderá ser concedido adiantamento de numerário para aquisição de 

passagens, caso não seja utilizado para viagem veículo oficial ou próprio. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor que viajar por via aérea deverá fazer uso da classe 

econômica. 
 
Art. 11 – No caso de a viagem do servidor ultrapassar a quantidade de diárias solicitadas, 

ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogada, mediante justificava 
fundamentada e autorização do Presidente da Câmara Municipal, admitida a delegação de competência. 

 
§ 1º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes de passagem de avião, ônibus ou 

trem, e, no caso de veículo oficial, a autorização para saída do veículo. 
 
§ 2º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes fiscais de hospedagens e 

alimentação, quando for autorizada a viagem em veículo particular, ou documento que comprove que o 
servidor esteve presente no local de destino. 

 
§ 3º - O descumprimento do disposto no caput deste artigo sujeitará o solicitante ao desconto 

integral, imediato, em folha, dos valores de diárias recebidas sem prejuízo de outras sanções legais. 
 
§ 4º - Serão restituídas, em sua totalidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data prevista para o início da viagem, as diárias recebidas pelo servidor quando, por quaisquer 
circunstância, não ocorrer o afastamento. 

 
§ 5º - Compete ao Departamento Contábil da Câmara Municipal examinar a prestação de 

contas e seus documentos, comunicando ao Presidente sobre aqueles que não observarem as 
disposições determinadas nesta Lei, para fins do § 6º  deste Artigo. 

 
§ 6º - Em qualquer caso, o Presidente, de ofício ou por provocação do setor competente para 

análise da prestação contas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, poderá reduzir, total ou 
parcialmente, o valor do reembolso, caso sejam verificadas quaisquer irregularidades nos documentos 
comprobatórios dos gastos de viagem, podendo inclusive solicitar os esclarecimento necessários. 

 
Art. 12 – Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber 

diária de forma indevida. 
 
Art. 13 – Fica vedado o pagamento de diária, cumulativamente, com outra retribuição de 

caráter indenizatório de despesas com alimentação e pousada. 
 
Art. 14 – Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação do Presidente 

da Câmara. 
 
Art. 15 – Em caso de cancelamento da viagem, retorno antecipado, ou creditamento de 

valores fora das hipóteses autorizadas, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser 
restituídas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, acompanhado de justificativa. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Em não ocorrendo a devolução no tempo estabelecido no caput 

deste artigo, o solicitante ficará sujeito ao desconto em sua folha de pagamento dos valores respectivos, 
acrescidos de juros e correção monetária, pela sistemática adotada pelo sistema financeiro adotado pelo 
Governo Federal. 
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Art. 16 – Ficam instituídos os seguintes Anexos afim de possibilitar o cumprimento das 
disposições estabelecidas nesta Lei: 

 
I – Anexo I – Tabela de Valores de Diárias; 
II – Anexo II – Formulário de Solicitação de Diárias de Viagens; 
III – Anexo III – Relatório Circunstanciado de Viagem e Prestação de Contas. 
 
Art. 17 – Esta Lei será custeada com recursos próprios da Câmara Municipal de Cruzeiro do 

Sul – Estado do Paraná. 
 
Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições em contrário, em especial Resoluções que regiam a matéria nela contida. 
 
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE DE CRUZEIRO DO SUL – 

ESTADO DO PARANÁ – EM 27 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
 
   
 
 
      
 
 
 - ADEMIR MULON -  PREFEITO MUNICIPAL - 
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LEI Nº 285/2018 DE 27 DE JUNHO DE 2018 

ANEXO I – VALORES DAS DIÁRIAS 
 
 

 
 

DESTINO VEREADORES DIRETORES SERVIDORES 
Curitiba R$ 550,00 R$ 450,00 R$ 250,00 

Demais cidades dentro do Estado R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 150,00 

Brasília e demais capitais R$ 800,00 R$ 700,00 R$ 500,00 

Demais cidades fora do Estado R$ 450,00 R$ 350,00 R$ 250,00 
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LEI Nº 285/2018 DE 27 DE JUNHO DE 2018 
ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 

 
Nome do Solicitante: 

 

 

Matrícula do solicitante: 

Setor: 

Cargo/Função: 

Banco: Agência: Conta para depósito: 

CPF: RG: 
 

Origem da Viagem: 

UF: 

Nº diárias Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

   

Destino da Viagem: 

UF: 

Data de saída: Horário: 

Data de retorno: Horário: 
 

Tipo de Diária: 
 
(   ) Dentro do Estado 
(   ) Fora do Estado 
(   ) Internacional 
 

Natureza da Diária: 
(   ) Capital do Estado do Paraná 
(   ) Capital de outros Estados 
(   ) Internacional 
(   ) Interior do Estado do Paraná (com pernoite) 
(   ) Interior do Estado do Paraná )sem pernoite) 
(   ) Interior de outros Estados 
(   ) Viagem ao Exterior 

 

Tipo de Transporte:  (   ) aéreo       (   ) terrestre Veículo/Órgão/modelo e placas 

_____________________________________  

Veículo Próprio/ modelo e placas 

_____________________________________  

Nº do bilhete de passagem: 

_____________________________________  

Objetivo da Viagem: 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
Comprometo-me a apresentar Relatório de 
Viagem/Prestação de Contas, acompanhado de 
comprovantes de passagens, comprovantes de 
participação em cursos e demais documentos que 
comprovem a realização da viagem, conforme disposto 
no artigo .... da Lei Nº ...... devidamente atestados, no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do retorno da 
viagem ao Município de origem, sob pena de sofrer as 
sanções cabíveis. 

 
Cruzeiro do Sul, Pr em _____/______/______  
 
 
_____________________________________  
           Assinatura do Solicitante 
 
 
_____________________________________ 
           Assinatura do Autorizador  
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LEI Nº 285/2018 DE 27 DE JUNHO DE 2018 
ANEXO III – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 
1. IDENTIFICAÇÃO: 

Órgão: 

Nos termos do Artigo ..... da Lei nº    , HOMOLOGO O PRESENTE Relatório Circunstanciado, e 

encaminho ao Departamento de Contabilidade para que se promova seu arquivamento junto ao Protocolo 

nº , de Empenho, Liquidação e Pagamento. 

 

                                                                                                  Cruzeiro do Sul,       de                      de 

___________________________________ 

Autoridade Responsável pela Homologação 

Unidade Administrativa 

Nome do Solicitante Beneficiário: 

Número do Empenho da Liberação de Diárias: 

2. DESTINO DO SOLICITANTE BENEFÍCIÁRIO 
Destino da Viagem: UF: Saída: Horário Chegada Horário: 

      

3. JUSTIFICATIVA DA VIAGEM  
 
 
 
 
 
4. VALORES SOLICITADOS 

Nº de Diárias Valor Unitário Valor Total das Diárias Valor a Restituir 
    

5. LOCOMOÇÃO 
Veículo Placas Frota Particular 

    
6. ANEXOS 
Canhotos comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião, pedágios, gastos com combustíveis, gastos 
com pousada, comprovantes de devolução de valores. 
7. CERTIFICADO OU COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO 
Apresentação de Certificados ou Comprovantes de Participação em Evento de interesse público ou o 
serviço prestado, se for o caso. 
 
Este é o Relatório: 
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       Cruzeiro do Sul, Pr em         de            de 
 
 
 
      


