PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

PROJETO DE LEI Nº

__

PARANÁ

04/2009

DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO, VICE-PREFEITO, DIRETORES, E ASSESSORES
QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o
seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º O Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Diretores, e Assessores do
Município de Porecatu, quando se deslocarem da sede do Município, no desempenho
de suas atribuições, farão jus à percepção de diárias, calculadas na forma prevista no
Anexo Único desta Lei.
§ 1º Quando se tratar de viagem internacional, o ato autorizatório fixará
o valor da respectiva diária.
§ 2º Os valores constantes do Anexo Único serão corrigidos sempre que
defasados, mediante Ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º Para os casos de viagens de estudos ou treinamento, com duração
superior a 07 (sete) dias, o regulamento estabelecerá redutor específico.
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento, destinandose à cobertura de despesas com alimentação e pousada, e serão pagas ou creditadas
antecipadamente, independente de prestação de contas.
Parágrafo único – Quando não se efetivar o afastamento, qualquer que
seja o motivo, as diárias serão devolvidas imediatamente, e aquelas recebidas em
excesso serão restituídas no prazo de 03 (três) dias úteis subseqüentes ao retorno.
Art. 3º O servidor que se afastar da sede do Município na companhia
dos citados no artigo 1º desta Lei, como integrante de delegação do Município ou
para função de assessoramento, fará jus à diária no mesmo valor daquele que se faz
acompanhar.
Art. 4º As despesas realizadas com combustíveis, lubrificantes, reparos
de veículos, pedágio, passagens, telefonemas, táxis e outras similares serão
reembolsadas mediante a apresentação dos respectivos comprovantes legais.
Art. 5º Em caráter excepcional, no exercício das atividades autorizadas
por esta Lei, o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, Diretores e Assessores poderão
custear despesas de refeições com autoridades convidadas, cujos gastos serão
ressarcidos pelo seu total, desde que devidamente comprovados com a respectiva
nota fiscal.
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Art. 6º O estabelecimento de critério e regulamento da concessão de
diárias será baixado através de ato próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 7º As despesas de execução desta Lei correrão por conta da
dotação orçamentária própria, sendo que só poderão ser concedidas nos limites dos
recursos orçamentários do exercício em que se der o afastamento.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, aos
dois dias do mês de março do ano de dois mil e nove (02.03.09).

WALTER TENAN
Prefeito
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Anexo Único

VALORES EM REAIS

DIÁRIAS NACIONAIS
CARGO
Prefeito
Vice-Prefeito
Diretores
Assessores

BRASÍLIA
600,00
600,00
500,00
500,00

LOCALIDADES
CAPITAIS, CIDADES
DE GRANDE PORTE
E FOZ DO IGUAÇU
500,00
500,00
350,00
350,00

INTERIOR
200,00
200,00
150,00
150,00
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Porecatu, 02 de março de 2009.

JUSTIFICATIVA

Senhores Membros do Legislativo Municipal:
Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos
Vereadores, incluso Projeto de Lei onde procura este Executivo a necessária
autorização legislativa para disciplinar a concessão de diárias e indenização de
transportes ao chefe do Poder Executivo, Vice-Prefeito, Diretores e Assessores
quando de seu deslocamento da sede do Município a serviço.
Primeiramente, ressaltamos que a instituição de diárias
será de grande valia para o Município, uma vez que procurará eliminar possíveis
práticas que levam prejuízo ao erário, mormente o pagamento de gasto apresentado
com nota cuja importância esteja acima do valor gasto, o que é um procedimento
infelizmente corriqueiro nos meios comerciais.
Outra prerrogativa é que a implantação de diária diminuirá
o serviço para a administração pública, pois que não será necessária a apresentação
de notas fiscais e tão pouco será realizado o encontro de contas destas, ou seja, a
verificação de possível ressarcimento ao funcionário caso este tenha gasto mais que
o previsto.
Isto posto e confiantes no alto espírito de
desburocratização dos Nobres Edis e ainda com base no princípio de transparência
que permeia a administração pública, rogamos que a presente matéria seja convertida
em lei.
Atenciosamente,

Walter Tenan
Prefeito

