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CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI

PODER LEGISLATIVO

PROJETO DE RESOLUCAO LEGISLATIVA 02/2022

1« Secretirio

DOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER

LEGISLATIVO DE SAO JOAO DO CARIRI-PB E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS."

"DISP(5E SOBRE A COIMCESSAO DE DIARIAS

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI, ESTADO DA PARAIBA E

SUA MESA DIRETORA, no uso de suas atribuigoes legais que Ihe sao conferidas pela Lei

Organica do Municipio e Regimento Interno, faz saber, que ap6s deliberagao do pleneirio,
promulgou a seguinte resolugao:

Art. 1°. Este dispositivo visa regulamentar a concessao, o pagamento e a prestagao

de contas dicirias, quanto aos vereadores e servidores da Camara Municipal de Sao Joao do

Cariri - PB, que obedeceram 3s disposigSes desta ResolugSo.

Art. 22. Ao Vereador ou servidor da Camara Municipal que se deslocar para outro

Municipio ou Estado,mediante previa autorizag5o,com o objetivo de representagao, servigo

ou estudo de interesse do Poder Legislative, serao concedidas indenizagdes, a titulo de

diSrias,destinadas a cobrir as despesas com alimentagSo,hospedagem e locomogao urbana.
Paragrafo Unico. Entende-se por interesse do Poder Legislative a participag3o em

cursos, estagios, congressos, reuniSes e outras formas de aperfeigoamento diretamente

relacionadas com o cargo ou fungao, bem como representar a Camara externamente em

eventos e efetuar a entrega e a retirada de documentos junto a orgaos publicos ou privados.
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Art. 32. As diarias serao concedidas mediante autorizagao do Presidente da Camara,

atraves de previa comunicagSo do requerente, observada a disponibilidade financeira

orgamentaria.
§ 1®. A cada Vereador ou Servidor, poder3o ser concedidas no meiximo 03 (tres)

dieirias por evento em que participar.
§ 28. A diciria sera concedida quando do afastamento da sede do Municipio, por urn

periodo de 24 (vinte e quatro) horas, ou quando o deslocamento exigir pernoite, bem como

nos casos em que o deslocamento n2o exija pernoite fora da sede, mas exija pelo menos
duas refeigbes (cafe, almogo ou janta).

Art. 48. o vereador ou servidor que receber diarias e nao se afastar da sede, por

quaisquer motivos, fica obrigado a restitui-las, atraves de depbsito bancario em conta do

Poder Legislativo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento das mesmas.
Paragrafo Unico. Na hipdtese do vereador ou servidor retornar a sede em prazo

menor do que previsto para o seu afastamento, devera restituir as diarias recebidas em

excesso, no mesmo prazo previsto no caput.
Art. 52. As dieirias apenas serao pagas, em deslocamentos dentro do Estado da

Paraiba, quando a distancia entre 0 municipio de Sao Jo3o do Cariri - PB e a cidade de

destino, for superior a 80 (oitenta ) km.
Art. 6s. 0 valor das diarias sera definido e pago da seguinte forma:

I- Aos Vereadores:

a) Nos deslocamentos para cidades no Estado da Paraiba, a di£ria sera de R$ 240,00

(duzentos e quarenta) reais;

b) Nos deslocamentos para outros Estados, a diciria sera de R$ 480,00 (quatrocentos

e oitenta) reais;

II- Aos Servidores da Camara:

a) Nos deslocamentos para cidades no Estado da Paraiba, a diaria sera de R$ 130,00

(cento e trinta ) reais;
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b) Nos deslocamentos para outros Estados, a diaria serS de R$ 260,00 (duzentos e

sessenta) reais.
Art. 72. As despesas decorrentes desta Resolufao correrao a conta de dotagoes

orgamentarias proprias.
Art. 8. Ficam revogadas disposifoes em contr^rio.
Art. 9. Esta ResolufSo entra em vigor na sua data de publicag§o.

Sala das SessSes da Camara Municipal de S3o Jo3o do Cariri - PB, em 14 de Dezembro
de 2022.
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