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LEI Nº 365/2012 DE 03 DE ABRIL DE 2012  

 
“Dispõe sobre concessão e pagamento de diárias 
a vereadores e servidores do Poder Legislativo, e 
dá outras providências”. 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, decreta, e Eu, 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º - Fica estabelecido o pagamento de diárias destinadas a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com estadia, transporte e alimentação 
realizadas pelos vereadores e servidores do Poder Legislativo, quando houver 
deslocamento temporário da respectiva sede a serviço da Câmara Municipal. 
 Art. 2º - As diárias serão concedidas no número exato de dias em que durar 
o afastamento e será deferida após formalização do pedido, que conterá: 
 I – nome do vereador, exceto servidor, que só deslocará atendendo 
determinação da presidência; 
 II – justificativa do deslocamento; e, 
 III – indicação do período do deslocamento e destino. 
 Art. 3º - O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com 
alimentação, hospedagem e locomoção, sendo concedida por dia de afastamento 
do município. 
 Parágrafo único – A locomoção urbana a que se refere o caput é aquela 
realizada por qualquer meio de transporte, inclusive intermunicipal. 
 Art. 4º - As diárias serão concedidas dentro dos limites previstos na dotação 
orçamentária de cada exercício, mediante prévio arbitramento e autorização. 
 Art. 5º - A diária será concedida por dia de deslocamento do vereador ou 
servidor. 
 § 1º - Será concedida diária integral para o período de deslocamento igual ou 
superior a 12 (doze) horas. 
 § 2º - As diárias serão atribuídas por Portarias, devendo no ato concessivo 
ficar plenamente especificado o lugar do deslocamento, finalidade e duração da 
viagem. 
 § 3º - As diárias do Presidente serão concedidas por ato do 1º Secretário da 
Mesa Diretora. 
 § 4º - Em até 48 (quarenta e oito) horas após o término da viagem, deverá 
ser entregue à Diretoria Administrativa da Câmara os documentos comprobatórios 
da realização da mesma e em havendo descumprimento, os valores 
correspondentes, deverão ser devolvidos aos cofres públicos municipais. 
 Art. 6º - A diária dos vereadores e servidores fica fixada em até R$ 200,00 
(duzentos reais). 
 Parágrafo único – Os valores estipulados por esta Lei serão corrigidos em 
1º (primeiro) de janeiro de cada ano pelo índice oficial de inflação IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 
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Art. 7º - Não será concedida diária: 
 I – quando o deslocamento temporário não acarretar despesas com 
alimentação, transporte e hospedagem; 
 II – com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, configurando 
prática de infração grave, tanto por parte de quem autorizou, quanto para quem 
requereu o pagamento.  
 Art. 8º - A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto 
em caso de emergência, quando será paga durante ou após a viagem. 
 Art. 9º - O vereador ou servidor deverá restituir integralmente as diárias 
consideradas indevidas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 Art. 10 – Estará sujeito à aplicação das sanções aquele que indevidamente 
autorizar creditar, pagar ou atestar falsamente a realização de viagem, sem 
prejuízo das demais sanções previstas. 
 Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aos 
três dias do mês de abril do ano de dois mil e doze. 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal  
 

 


