
 
 
 
 
 
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA Nº 001/2020 

 
 

 

“ALTERA O TEXTO DO § 1° E DO §2° DO ARTIGO 
4° DA LEI MUNICIPAL N° 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 texto do § 1° do artigo 4º da Lei Municipal nº. 

4.069/2015, passando a ter a seguinte redação:  
 
Art. 4º. [...] 
 
§ 1° A Câmara Municipal e o município de Seberi não se 
responsabilizam por sinistros, nem reembolsarão quaisquer outras 
despesas decorrentes da viagem a serviço e interesse da Câmara, 
exceto os valores adimplidos pelo Vereador ou Servidor à título de 
pedágio em trechos onde houver, mediante apresentação de 
documentos fiscais, sendo que o vereador ou o servidor deverá 
assinar declaração que corresponde a esse parágrafo. 
 

Art. 2º. Fica alterado o texto do § 2° do artigo 4º da Lei Municipal nº. 
4.069/2015, revogando-se a redação estabelecida pelo art. 2° da Lei 4.235/2017, 
passando a ter a seguinte redação:  

 
Art. 4°. [...] 

 
 
§ 2º. O Valor para ressarcimento do quilômetro rodado será de R$ 
0,82 (oitenta e dois centavos de real). 

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

 
Câmara Municipal de Vereadores 
 
Seberi/RS, 27 de Fevereiro de 2020. 
 

 
 

ISMAEL MARCOS KARPINSKI 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SEBERI/RS 

 
 



 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA Nº 001/2020 

 

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 PARÁGRAFOS 1° E 2° DO ARTIGO 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. 001/2020 propõe o reajuste do ressarcimento pelo 
quilômetro rodado quando a locomoção não for feita por veículo oficial a contar de 
janeiro de 2018 pelo IPCA-E, bem como incluiu no § 1° do Artigo 4° da Lei Municipal 
n° 4.069/2015, a previsão de ressarcimento de valor gasto para pagamento de 
pedágios em trechos de rodovias onde houver, mediante a a apresentação de 
documento fiscal. 

Para a realização do cálculo do reajuste para o ressarcimento pelo quilômetro 
rodado foi considerada a inflação acumulada desde o início do ano de 2018, medida 
pelo IPCA-E1, sendo considerados, ainda, os valores atualmente praticados no 
mercado no que diz respeito aos gastos com combustível.  

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, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 

ISMAEL MARCOS KARPINSKI 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE SEBERI/RS 

                                         
 


