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PROJETO DE LEI N 001/2018, DE 16 DE FEVEREIRO DÉ  2018. 
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"REGULAMENTA FORMA E CRITÉRIOS - 
PARA INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE 
VIAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOJU" 

A Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, estatui e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e publico a seguinte Lei: 

Art. 1° — O vereador ou servidor da Câmara Municipal de Moju que se 
ausentar do Município, a serviço do Legislativo, em missão oficial ou para participação 
em cursos, congressos, convenções, seminários, treinamentos, eventos, encontros ou 
reuniões oficiais, deverá ser indenizado segundo os critérios estabelecidos nesta Lei. 

Parágrafo Único - A concessão de diárias fica condicionada a existência de 
disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 2° — O requerimento da viagem deverá ser feito com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias, salvo urgência comprovada com anuência da Presidência, 
mediante solicitação endereçada ao Presidente da Câmara, conforme modelo constante 
no Anexo I desta Lei. 

§ 1° — Deverá ser comprovada previamente a relação do evento com a 
atividade do servidor ou vereador para que o Presidente possa autorizá-la 
motivadamente. 

§ 2° — O ato de liberação da viagem fica estritamente vinculado ao interesse 
da Câmara Municipal, mediante decisão exclusiva da Presidência. 

§ 3° — O Presidente, de acordo com o interesse da Câmara Municipal, terá a 
prerrogativa de requisitar a participação de vereadores ou servidores em eventos de 
representação ou capacitação. 

§ 4° — Deverão constar na solicitação a instituição promotora do evento, seu 
número de CNPJ e o valor da inscrição, quando for o caso, e ainda a data e horário 
previstos de saída e retorno e a data e horário de início e término do evento. 

Art. 3° — A indenização referida nesta lei destina-se a cobertura das 
despesas com passagens, hospedagem, alimentação e locomoção urbana. 

Art. 4° — Ficarão sobre a responsabilidade da Câmara Municipal eventuais 
taxas de inscrições para participar nos cursos, congressos, convenções, seminários, 
treinamentos, eventos ou encontros, referidos no artigo 1° desta Lei, cobradas por seus 
organizadores, bem como as despesas com passagens, quando o deslocamento do 
beneficiário for para outros estados da Federação. 
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Art. 50 — As indenizações deverão seguir os valores constantes na tabela 
Anexo III desta Lei, dividida por categorias de localidades. 

Parágrafo único. Os valores constantes na tabela poderão ser reajustados 
anualmente por ato da Presidência, no mês de janeiro, considerando-se como teto 
máximo a inflação medida pelo INPC — índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou 
outro que venha substituí-lo. 

Art. 6° — Não serão custeadas pela Câmara Municipal: 
I — Despesas de locomoção com veículo particular em viagens oficiais. 
II — Viagens relacionadas à participação em eventos de cunho partidário. 
III — Viagens sem motivação clara de interesse do Legislativo Municipal. 

Art. 70 — Não serão reembolsadas pela Câmara Municipal: 
I — Despesas com bebidas alcoólicas ou de caráter pessoal que não sejam 

relacionadas à locomoção ou alimentação. 

Art. 8° — O vereador ou servidor ao retornar da viagem apresentará, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento, na forma do Anexo II desta Lei, sob pena de 
devolução dos valores percebidos. 

Art. 9° — Todo Relatório de Viagem deverá ser obrigatoriamente individual, 
não sendo admitida coautoria, devendo ser encaminhado ao Diretor Financeiro para 
arquivo junto ao empenho. 

Art.10 — O Relatório de Viagem deverá conter todos os detalhamentos 
relativos ao deslocamento, tais como, motivação, transporte, datas e horários de saída e 
retorno, nome e cargo do beneficiário e ainda a forma de hospedagem, quando 
pertinente. 

§ 1° — O Diretor Financeiro ficará responsável por analisar o relatório 
quanto ao atendimento aos requisitos impostos por esta lei, devendo informar à 
Presidência caso seja detectada qualquer informação divergente ou inconsistente. 

§ 20 — A Presidência, de posse da manifestação da Diretoria Financeira, 
poderá solicitar mais detalhamentos das informações prestadas, estabelecendo novo 
prazo de 05 (cinco) dias para tanto. 

§ 3° — Entendendo a Presidência que as informações prestadas continuam 
insuficientes, deverá determinar a devolução dos valores percebidos para custeio da 
viagem, integral ou parcialmente, dependendo do caso concreto. 

§ 4° — A Presidência da Câmara poderá também, fundamentadamente, 
contrariar a manifestação do Diretor Financeiro, se entender que não há divergência ou 
inconsistência nas informações prestadas no Relatório de Viagem. 
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§ 5° — Se houver discordância do Diretor Financeiro quanto à 
fundamentação da Presidência poderá encaminhar todo o processo ao Controle Interno 
do Legislativo para análise, parecer e providências pertinentes. 

Art. 11 — Os Relatórios de Viagem, quando relativos a cursos, congressos 
ou seminários, deverão se fazer acompanhar de certificado que comprove a frequência 
no evento. 

Art. 12 — Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, 
solicitar e receber indenização de viagens, total ou parcial, indevidamente. 

Art. 13 — A não realização da viagem, ou o retorno antes da data prevista, 
implica na imediata devolução das diárias concedidas ou de parte delas, conforme o 
caso. 

Art. 14 — O regime instituído pela presente lei é o das Diárias, com valor 
fixo pré-definido e pagamento antecipado mediante empenho prévio ordinário, cujo 
caráter indenizatório destina-se a cobrir tão somente gastos realizados com passagens, 
hospedagem, alimentação e locomoção urbana, com posterior apresentação de relatório 
detalhado e comprovações de comparecimento ao evento ou compromisso, quando for o 
caso. 

Art. 15 — As despesas advindas da execução desta lei poderão ser objeto de 
auditoria do Controle Interno da Câmara Municipal, conforme cronograma próprio de 
trabalho ou por análise de oportunidade e conveniência ou ainda mediante denúncia 
formal recepcionada pela Controladoria Geral do Legislativo. 

Art. 16 - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos 
orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Moju, em 16 de fevereiro de 2018. 

Deodoro Pantoja da Rocha 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE VIAGEM 

1. DADOS PESSOAIS 
Nome: 
Cargo: 

2. INFORMAÇÕES DA VIAGEM 
Destino: Clique aqui para digitar texto. 
Transporte 
13 Veículo Oficial O Ônibus O Aéreo D Outro 

• Motorista: O Sim ONão 
Motivo da Viagem 
O Curso de Capacitação 
O Congresso/Seminário 
O Contato Parlamentar 
El Reunião/Representação 
O Outro 
Detalhamento do evento: 

Data e Horário da Viagem (previsão) 
Saída: Retorno: 
Data e Horário do evento 
Início: Término: 
Viagem requisitada por 
O Servidor D Vereador O Superior Hierárquico O Autoridade máxima 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

Moju, 

Requerente 
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ANEXO II 
RELATÓRIO DE VIAGEM 

1. Dados PESSOAIS 
Nome: 
Cargo: 

2. INFORMAÇÕES da Viagem 
Destino: 
Forma de Hospedagem: 
Meio de Transporte: 
Motivo da Viagem: 
N° de Diárias Utilizadas: 
Data de Salda: 

Data de Retorno: 

3. RELATO CIRCUNSTANCIADO 

• 

Horário de Salda: 

Horário de Retorno: • 

Data: 

Beneficiário 
• 
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ANEXO III 
TABELA DE DIÁRIAS DE VIAGEM 

CARGO 
MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DO PARÁ, 
EXCETO BELÉM 

BELÉM - 
CAPITAL DO 

ESTADO 

OUTROS 
ESTADOS 

VEREADOR R$ 400,00 R$ 500,00 R$ 700,00 
SERVIDORES R$ 320,00 R$ 400,00 R$ 560,00 
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JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° /2018 

Regulamenta forma e critérios para indenização 
das despesas de viagens da Câmara Municipal de 
Moju. 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, incluso 
Projeto de Lei que disciplina a concessão de diárias aos Vereadores e servidores do 
Legislativo Municipal. 

A presente regulamentação procura contemplar todo o tipo de viagem 
parlamentar e não apenas as relacionadas a cursos, congressos e seminários, e está 
estabelecida com base em valores, para evitar qualquer tipo de equívoco de interpretação 
quanto ao que entra ou não no referido limite. 

Outra novidade da nova regulamentação é a exigência da confecção dos 
relatórios de forma personalíssima, não será admitida a coautoria em sua elaboração, que 
deverá ser individualizada. Tudo isso, visa trazer mais segurança à instituição Câmara 
Municipal. 

Vale ressaltar ainda que os valores para indenização foram definidos 
segundo pesquisa de preços de hotéis, restaurantes e locomoção via táxi dentro de 
localidades prováveis de destino, com critérios objetivos de pesquisa, elaborados pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios. 

Da forma como disposta, a regulamentação visa prevenir abusos, excessos e 
desvios de finalidade de qualquer natureza, dada a rigidez da legislação que ora se pretende 
implantar. 

Diante de todo o exposto, a Mesa Diretora conta com os nobres vereadores 
para aprovação da presente proposição. 

Plenário Oscar Corrêa de Mi a d';, em 16 de fevereiro de 2018. 

Leandro He da Rocha 
resi 

Antônio Car de Souza Castro 
Vide-Presidente 

Walber Pacheco Silva 
Secretário 
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