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LEI MUNICIPAL Nº. 1.856,  03 de abril de 2012.  
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO E VICE-PREFEITO. 

 
 

O Excelentíssimo Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel 
Freitas, Estado de Santa Catarina, Sr. Bruno Antonio Vivian, no uso das atribuições 
legais; 
 
Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica promulgada a 
seguinte Lei, nos termos do artigo 45 § 7º. da Lei Orgânica do Município: 

 

 
Art. 1º. Quando o Prefeito Municipal e/ou o Vice-Prefeito se afastarem da Sede do 

Município, farão jus ao pagamento das despesas com deslocamento e diárias destinadas ao 
ressarcimento das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, observados os 

seguintes limites: 
 
I – 6% (seis por cento) do valor do subsídio, quando do deslocamento à Capital Federal; 
II – 4% (quatro por cento) do valor do subsídio, quando o deslocamento se der à Capital 

do Estado ou a distâncias superiores a 300 (trezentos) Km.; 
III – 3% (três por cento) do valor do subsídio, quando o deslocamento se der a distâncias 

compreendidas entre 50 (cinqüenta) e 300 (trezentos) Km. 
 
§ 1º. Considera-se como diária integral o período de afastamento superior a 12 (doze) 

horas e com ½ (meia) diária, o período de afastamento entre 06 (seis) e 12 (doze) horas. 
 

  § 2º. Não serão devidas diárias, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da Sede 
do Município, ou ainda quando o Município custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias para 
o afastamento em transporte urbano, hospedagem e alimentação. 
   

§ 3º. Na hipótese de retorno à sede do Município em prazo menor do que o previsto para 
o afastamento, deverá ser restituído as diárias recebidas em excesso, no prazo de 05 (cinco) dias. 

   
Art. 2º. A comprovação das despesas realizadas serão feitas mediante a apresentação de 

roteiro de viagem, juntando-se os documentos fiscais probatórios, no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar do dia subseqüente ao retorno, junto a Tesouraria da Prefeitura, devolvendo-se as sobras de 
recursos ao erário Público. 

 

  Parágrafo Único - Deverá o beneficiário encaminhar cópia do roteiro de viagem e 
documentos fiscais probatórios e da devolução, se caso houver, à Câmara Municipal de Vereadores em 
igual prazo descrito no Caput deste artigo.  
 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do orçamento 
vigente. 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Ficam revogadas as Leis de nºs. 1239/2001 e 1409/2005. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Freitas, Estado 

de Santa Catarina, em 03 de abril de 2012. 

 
                                                    Bruno Antonio Vivian 

                                                                    Vice Presidente da Câmara de Vereadores 
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