
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2017

“ALTERA O TEXTO DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI
MUNICIPAL Nº 4.069/2015, QUE DISPÕE SOBRE
O  REGIME  DE  CONCESSÃO  DE  DIÁRIAS  AOS
VEREADORES  E  SERVIDORES  DO  PODER
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SEBERI – RS.”

                   

Art. 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal nº. 4.069/2015, passando
a ter a seguinte redação: 

Art. 3º. As diárias serão pagas de acordo com os seguintes valores e
classificações: 
I – Para municípios distantes até 600 km da sede administrativa da
Câmara Municipal: R$ 319,74 (trezentos e dezenove reais e setenta
e quatro centavos);
II  –  Para  municípios  distantes  acima  de  600  km  da  sede
administrativa da Câmara Municipal: R$ 639,48 (seiscentos e trinta e
nove reais e quarenta e oito centavos).
Parágrafo único: O valor  das diárias será reajustado anualmente
pelo IPCA-E mediante a edição de Decreto Legislativo. 

Art.  2º.  Fica alterado o texto do § 2º  do artigo 4º  da Lei  Municipal  nº.
4.069/2015, passando a ter a seguinte redação: 

Art. 4º. [...]

§ 2º. O Valor para ressarcimento do quilômetro rodado será de R$
0,75 (setenta e cinco centavos de real).

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Vereadores

Seberi/RS, 17 de Janeiro de 2017.

NELSON FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SEBERI/RS



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 002/2017

Nobres Edis:

O  Presidente  da  Câmara  de  Vereadores  de  Seberi  abaixo  subscrito,  no
exercício de competência privativa que lhe é atribuída por meio do Regimento Interno
deste Legislativo, apresenta ao Plenário o presente Projeto de Lei, por meio do qual
“ALTERA O TEXTO DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2015, QUE
DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SEBERI – RS.”

O Projeto de Lei nº.  XX/2017 dispõe sobre o reajuste dos valores das diárias
pagas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal que se ausentarem
do Município a serviço e no interesse da administração,  pois,  como sabido, lhes é
devido  o  pagamento  de  diárias  para  cobertura  de  despesas  de  alimentação  e
hospedagem, bem como ressarcimento pelo quilômetro rodado quando a locomoção
não for feita por veículo oficial. 

A proposta  objetiva  reajustar  os  valores  estabelecidos  na  Lei  Municipal  nº.
4.069/2015, que desde janeiro de 2016 não foram atualizados.  

Para a realização do cálculo do reajuste foi considerada a inflação acumulada
desde o início do ano de 2016, medida pelo IPCA-E1, sendo considerados, ainda, os
valores  atualmente  praticados  no  mercado  no  que  diz  respeito  aos  gastos  com
combustível, hospedagem e alimentação. 

Nesse sentido, de acordo com os princípios insculpidos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal do Brasil,  bem como em razão de haver disposição expressa
acerca da concessão de diárias na Lei Municipal nº. 4.069/2015, imperioso se mostra
o reajustamento dos valores fixados, posto que defasados em relação ao aumento real
de preços praticados atualmente. 

Deste norte,  conto com o apoio e aprovação dos demais pares,  renovando
protestos da mais elevada estima e consideração.

Seberi/RS, 17 de janeiro de 2017.

NELSON FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SEBERI/RS

1 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Série Especial  * Total acumulado no ano: 
6,58%


