
 
 

 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 29/2022. 
   

 
ALTERA OS VALORES DAS DIÁRIAS PARA VEREADORES, 
PRESIDENTE E DEMAIS SERVIDORES DA CÂMARA DE 
VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Fica determinado o valor das diárias para Vereadores, Presidente e demais 
servidores da Câmara de Vereadores de Frei Rogério, conforme tabela abaixo: 
 
 

PERÍODOS  DENTRO DO ESTADO FORA DO ESTADO  

Diária Integral    

Presidente da Câmara  R$ 500,00 R$ 700,00 

Vereadores  R$ 500,00 R$ 700,00 

Demais Servidores  R$ 500,00 R$ 700,00 

   

Meia Diária    

Presidente da Câmara  R$ 250,00 R$ 350,00 

Vereadores  R$ 250,00 R$ 350,00 

Demais Servidores R$ 250,00 R$ 350,00 

 
Parágrafo único. Na região da AMURC e nos municípios de Brunópolis, Fraiburgo e Monte 
Carlo haverá somente ressarcimento de despesas, mediante apresentação de notas 
fiscais. 
 
Art. 2º. Não cabe a concessão de diária quando o deslocamento for por período inferior a 
04 (quatro) horas. 
 
Art. 3º. Será reduzido em 50% o valor da diária se o deslocamento não exigir pernoite 
fora do município. 
 
Art. 4º. A competência para autorizar a concessão da diária é do Presidente da Câmara. 



 
 
 
Parágrafo único. A solicitação de diária deverá ser feita por meio de Requerimento 
constante do anexo I desta Resolução.  
 
Art. 5º. O Vereador que estiver ausente representando o Poder Legislativo Municipal em 
missão oficial de interesse do Município terá sua ausência em sessão ordinária justificada, 
independentemente do número de sessões, percebendo o subsídio das mesmas. 
 
Art. 6º. A concessão de diária será condicionada à programação mensal e à existência de 
dotação orçamentária e financeira disponíveis. 
 
Art. 7º. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento, 
tomando-se, como termo inicial e final para contagem dos dias, a hora da partida e da 
chegada ao Município, respectivamente. 
 
Art. 8º. A diária não é devida quando o servidor dispuser de alimentação e pousada 
oficiais gratuitas ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito. 
 
Art. 9º Viagens relativas a sábado, domingo ou feriado será expressamente justificada e 
autorizada pelo Presidente da Câmara. 
 
Art. 10. O Vereador ou servidor que viajar por meio de transporte aéreo deverá fazer uso, 
preferencialmente, da classe econômica. 
 
Art. 11. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber 
diária indevidamente. 
 
Art.12. A prestação de contas da diária ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 
retorno do Vereador/Servidor, e na forma que prevê a Instrução Normativa 14/2012, 
alterada pela instrução normativa 15/2012 do Tribunal de Contas do Estado e demais 
legislações vigentes. 
 
Art.13. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando a resolução n. 
15/2017 na sua integralidade.   
 
Sala de sessão, 31 de Maio de 2022. 
 
 

       JULIO CESAR FACHIN   

PRESIDENTE   



     

 
 
ANEXO I 
 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Frei Rogério/SC 
 

Vereador/Servidor: 
Procedência/destino: 
Datas e horários previstos: Data saída –  

Hora saída –  
Data chegada –  
Hora chegada –  

 
 

Transporte: 
 

O Vereador / Servidor acima identificado requer a Vossa Excelência seja deferida 
a concessão de ____ (________________________________) diárias para 
viagem no período de ___ / ___ /_____ a ___ / ____ /__________, referente a 
deslocamento a serviço da Câmara Municipal com a seguinte finalidade: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Frei Rogério/SC, ___/___/____ _____________________________ 

 
Requerente 
 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA: 
 

Autorizo a concessão de ____ ( _________________________________) diárias 
integrais + fração de _____ % de uma diária totalizando o valor de R$ ________ 
(__________________________________________________). 
 

Data: _____/_____/_____ 

 
______________________________________ 

Presidente da Câmara de Vereadores de Frei Rogério 
 
_________________________________________________________________
______________________ 

 


