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PROJDTO DE LEI N". 312022
l)e 23 de lcveleiro dt: 2A22-

Ementa: Altera as Leis Municipais
n. 911/2013 c 1164 12017 e dÍ)

ou tras providências.

O PREFEII'O MUNICIPAI- DD NOVA LAR,ANJEIIIAS, ESTADO DO PARANÁ,

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, SUBMETE A APRECIAÇÃO DO PODER

LÊGISLATIVO O SEGU]NTE PROJETO DE LEII

Artigo 1'. Fica arltcrado o artigo 6", da Lei n.91ll20l3,
qLte passa a ter a segujn le redaçào I

Atligo 6'. As díArias serão concedidas cottfonne especific@do nos

íncisos dbctíxo:

"l - Díárias para uiagens do Prekito Munícipal com pemoíte d.entro

do Estado, send.o Curítibct e demais cidad.es do Estado acíma de

2O0 Km de distãncía do Mutzicípio, serd.a pagas no valor

correspondente à 230 UFM (Unidades Fiscqis do MlLnicipio).

11 - Diáias para viagens do Prefeíto Municipal com pentoite fora do

Estctdo seraa pagas no ualor de 290 UFM.

III - Dídrias para uiagens do Prekíto Munícipal com arta d.uraçao e

retonTo no nTestno dia serao pagas no ualor cie 6O UFM.

lV - Diô.rias para uictgens do Prefeito Municípal com pemoíte dentro

do Estctdo, em cidades até 2O0 Km de dtstâ.ncía do Municipio, serao

pagas no ualor de 160 UFM.
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V - Dianos pcLra uiagens dos Secretcirios Municipais e Vice Prefeito

com pernoíÍe dentro do Dslado, sel7do Cllitiba e denais cidades do

Estado acimd de 2OA Km de dtstancíct da Municípío, serdo pagas no

ualor correspondente à 230 UFM,

Vl - Dídrías para uiagets dos Secretánios Municipais e Vice-Prekita

cotn pentoite fora do Estado serào pagas 11o Dalor de 29O UFM.

VII - Diâias para uíagens dos Secretaios Municipais e Vice-Prekíto

com curta duraÇào e reton'Lo no mesmo did serdo pagds no valor de

60 UFM.

vlll Did':,c.s pdr.l uiagens dos Secretáios Mtlllicipais e Více-PreJeito

com pernoite dentro do Estctdo, em cidades até 200 Km de distância

da Município, serdo pagas no ualor de 160 UFM,

lX - Di(Llic1s para uiqgens dos Seruidores Públicos Municipctís com

pernoite dentro do Dstctdo, sendo Cuitibct e demais cidc.des do

Estcdo acimq de 2o0 Km de distancia do Município, serAo pagas no

ualor de 160 UFM.

X - Diá-irrs para uiagens dos Seruidores Públicos Municipais com

penloite Íora da Estado serAa pagas no ualor 23O UFM.

X'l - DiArias pdra uiagens dos Seruidores Públícos Munícípais com

curta duraÇAo e retomo no mesüLo día serão pagas no ualor

correspondente a 35 UFM.

Xlt - Diátias para uiaget'Ls dos Seruíd.ores Públicos Munícipais com

penloite dentro do Estado, etn cidades até 200 Km de distdncía do

Munícípío, ser1o pagas no ualor de I 1A UFM.

ParograJo única. Fi(:a autorizado o Poder Executiuo a

atualizclr os ualores das didrias constantes nos incisos do

artigo 6", mediante Decreto.
Í
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Artigo 2". Fica alterado o artiSo 6", da Lci n. l164 12017,
qLle passa a ter a seguinte redaçâo:

Artigo 6'. O ualor da didia especi(1l q ser concedidq aos motorislas

lotados na Secretaria Municipql de Salide serd de:

'l 35 UFM para díáias parcL uiagens anja quilonetragem seja de

acimd de lOO e dté 250 ktn:

Il - 50 UFM parc. diáias para uíagens cuja quílometragem seja de

superíor a 250 km.

Pará.grafo út1ico. Fica dutorízado o Poder Executivo
qtualizar os uqlores das diiirias constdntes nos irxcisos

artigo 6", medíante Decreto.

Artigo 3'. Esta Lei entre cm vigor no mês subsequente de

sua publicaçâo e licam revogadas as disposiçôes em contrârio.

Novzi Laranjeiras/PR, 23 de fevereiro de 2A22.

rÁBro B O DOS SANTOS

rc lc ito Municipal

a

do

't
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Ao Ex((jlcntissimo Scnhor

Dirceu Fernandes dos Santos

Prcsidente da Câmara Municipal de Vereadores

Nov.r Laranjeirâs Paraná

uf. .23,/2022 CAI-1.

Senhor Prcsidcntc e nobrcs Vereadores:

Cumprimentando-os, encaminho o Projeto de Lei

xxxxl2022, que altera as Ieis n. 911/2013 e l164 l2017.

A primeira versa sobre os valores a titulo de

diárias pagos ao PrefeiLo, Vice-prefeito, Secretârios Municipais e

demais servidores públicos no exercicio dc suas lunções e dá

outras prov id ên ci a s.

A segunda rcgulamcnta os valores pagos aos

motoristas Iotados na Secretaria Municipal de Saúde quando

estào em viagem, exercendo suas atribuições.

Todavia, os valores constantes nas referidas leis
estâo desatualizados e, assim, encaminha-se o projeto de lei para

readequá-1os.

Sendo o quc se aprescnta para o momento,
manifesto votos de estima c considcraçáo.

Atenciosâmente.

Nova Laranjeiras/PR, 23 de fevereiro de 2022.

FÁBro RsíbE TO DOS SANTOS

éwt 2

e[eito MLrnicip.ll rLG
céc;ilo
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMAR4 MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA
LARANJEIRAS/PR

!tE!s4GE!4 RDqE&ENTEé9 PBQJITTo pE LE! N-41,2 -o22

Senhor Presidente e nobres Vereadores:

O Executivo Municipzrl de Nova Laranjeiras, neste ato por
seu represcntante lega1, Prefcito Fábio Roberto dos Santos, tem a honra
dc cncaminhar à apreciaÇào de Vossas Excclências o presente projeto de
lei, que alLera as leis municipais n. 9l I l2Ol3 e 116412017 .

O relcrido PL visa readequar os valores pagos a título de
diárias aos servidores e agentes polÍticos, no exercicio de suas funções,
quando em deslocamento pêrra os Municípios vizinhos e dcmais Estados
da Fedcração.

A intençào da proposta é, sobretudo, majorar os valores
que serào recebidos pelos motoristas lotados na Secretaria Municipal de
Saúde e aos servidores públicos municipâis, já que o montante que estes
rcccbem para cobrir os custos de suzrs viagens são infimos, considerando
q.tt lorum fixad"r h.i vários an, s.

Ora, é de conhecimento de todos que a inflaçào,
especialmente dos dois illtimos anos, corroeu o poder de compra,
impactando, por exemplo, as despesas com alimentaçào.

Logo, os valorcs rcgLllamentados já nào abarcam os custos
dos dos'o,.;mentos. sr'ndo nccc\s!rraT \J- ^oTrêcào.

De mais a mais, .llcm da
diárias, a lei alterará a unidade padrào
alualnlente sào determinadas em rcais e

Municipal, que é atualizada anualmente.

rcadequaçáo dos valorcs dâs
dos montantes íixados, pois
passará para Unidade Fiscal

,4
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Tal mudanÇa é necessária para manter os valores
corrigidos anualmcnte de forma automática, com a intençào de não
diminLrir o poder aquisitivo dos scrvidorcs-

Em tempo, o montar-r(e a scr concedido ao Preíeito
Municipal náo será pralicamente altcrado, pois somente haverá
adequação para os vâlores para o Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

Nesse ponto, dilerença referente às diárias do Prefeito será
por conta de adequaçáo a pedido do Setor Contábil, que soiicitou o
montante fixado íosse sem lraçõcs.

Face a brevidade do assunto, solicita-se a apreciaçào
referido projeto de lei, com a aprovaçáo, se assim for o entendimento
Casa Legislativa.

Nova Laranjeiras/PR, 23 de fevereiro d.e 2022.

F'ABIO ER DOS SANTOS

e[eitd unicipal

do
da
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Nova Lamnjeilas - PR, em 09 de março de 2022.

Exmo. Sr-

DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Nova LaraÍrjeiras - PR

Senior Presidente. e nobrcs Vereadores:

Cumprimentando-os, nos tennos do Regimento Intemo desta Casa de Leis, em

especial o artigo 124, § 2'e 125, encâminho Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei

3/2022, que altera os valores das diárias previstas nas leis municipais n. n. 9lll2013 e

11641201,7.

Com efeito, considerando uma melhor anrílise do referido projeto de lei. segue

anexa a mensagem aditiva, sendo necessifuia a alteração do PL original.

Cumpre destacar que a adição altera o projeto anteriormente eIlcamiohado em

três poÍrtos, quais sejarn: suprime os parágrafos únicos dos aÍigos 6o. e altera o valor da

diriria constante no inciso II, do adigo 6', daLei n- 1164/201'7, aonfome anexo.

Sendo o que se apresenta pam o momento, manifesto votos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

"*,oyáíií(*,*,o"./ Prefeito Municipal

,.)-
{Sctc ry'u t'

Cu o'ilo)l 'c2).F
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MENSAGEM ADITIVÂ
PROJETO DE LEr N". 312022

De 23 de fevereiro de 2022.

EEenta: Altera as Leis Municipais
n. 911/2013 e 1164/2017 e dê\

outras providênciâs.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ,

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, SUBMETE A APRECTAÇAO DO PODER

LEGISI"ATIVO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Artigo 1". Fica alterado o artigo 6", da Lei n- 91112013,
que passa a ter a soguinte redaçáo:

Artígo 6". As diario.s serdo concedid.as confonne específicado nos

incisos abaixo:

"I - DiAias para uiagens do Í+ekito Muni.cipal com pemoite dentro

do Estado, sendo Atrítíba e demais cidades do EsÍaào acima de

2OO Km de distâncía do Município, serao pqgas no ualor

correspondente à 23O UFM (Jnidades Físcai.s do Município).

II - Diáitx para uiagens d.o PreÍeito Municípal com penloite Íora do

Estado serao pagas no ualor de 29O UFM.

III - Diaias parq uíagens do l+ekito Municípal com arttq duroção e

retorno na mesmo dia serão pagas no ualor de 60 WM-



MuNtciPIo DE NoYA LaRANJEIRÀs
EsrA Do Do PAR ÀN Á

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, n' 2122, CeÍtro - CEP: 85350-000

For],e, 42 363'7 -l148

N - Diaias para viagens do Prekito Municipql com pernoite dentro

d.o Estado, em cídades qté 2OO Km de di.stâncía do Municípío, serao

pagas no ualor d.e 160 UFM.

V - Darias para uiagens dos Secretáios Municipai,s e Vice-Prekíto

com pemoite d.entro do Estado, sendo Cuitíba e demo,is cídades do

Estado qcima de 2OO Km de distâ.ncia d.o Munícípio, serão pqgas no

ualor correspondente à 23O UFM.

W - Díarías para uiagens dos Secretaios Munícipais e Vice-PreÍeito

com pemoite Íora do Esta.do serao pagas nD ualor de 29O UFM.

WI - Díarias pqrq uiagens dos Secretdrios Municipais e vice-Prefeito

com curtd duração e retorno no mesmo día serão pagq.s no ualor de

60 UFM,

WI - Díáias para uiagens dos Secretâios Munícipaí.s e Vice-Prekito

com pemoite dentro do Estado, em cidades atê 2OO Km de distAncia

do Município, serão pagas no uator d.e 16O UFM.

IX - Dihias para viagens dos Seruidores Públicos Municipais com

pernoite dentro do Estado, send.o Curitiba e demais cídades do

Estad,o dcim.1 d.e 2OO Km de di.stdncia do Municipio, serão pagas no

uator de 160 UFM.

X - Díó.'irrs para uiagens dos Seruidores Públicos Munícipais

pemoite fora do Estddo serào pagd^s no ualor 23O UFM.

XI - Diô.rias para uiagens dos Servidores Públicos Municípaís com

culta duraçdo e retomo no mesmo dia serão pagas no ualor

coÍespondente a 35 UFM.

XII - üdríos para uiagens dos Seruidores Públicos Municipais com

pernoite d.entro do Estado, em cidades até 20O Km d.e dí,stância do

Município, ser^o pagas no ualor de 110 UFM.

//
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Artigo 2". Fica alterado o artigo 6", da Lei r. 1764/2017,
que passa a ter a seguinte redaçâo:

Artígo 60, O valor da d.iaría especial a ser concedi.da c.os motorí,stds

lotados na Secretaría Municipal de Saúde serâ de:

"I - 35 UFM para diôias para uíagens cuja quilometragem seja de

acíma de 1OO e até 25O km;

II - 60 UFM para diárías para viagens cuja quílometragem seja d.e

supeior a 25O km.

Artigo 3". Esta Lei entre em vigor no mês subsequente de

sua publicaçáo e ficam revogadas as disposições em contrário,

Nova Laranjeiras/PR, 8 de rnarço de 2022.

FÁBIO RO DOS SÂNTOS

Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor

Dirceu FeEaadea doa SaEtos

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Nova Laranjeiras - Paraná
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Of. n". 2312022 GAB.

Senhor Presidente e nobres Vereadores:

Cumprimentando -os, encaminho o Projeto de Lei

xxxx 12022, que altera as leis n. 9lll2013 e l164/2017-

A primeira versa sobre os valores a título de

diárias pagos ao Preieito, Vice-prefeito, Secretários Municipais e

demais servidores públicos no exercicio de suas funções e dá

outras providências.

A segunda regulamenta os valores pagos aos

motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde quando

estão em viagem, exercendo suas atribuiçóes.

Todavia, os valores constantes nas referidas leis
estáo desatualizados e, assim, encaminha-se o projeto de lei para

readequá-los.

Sendo o que se apresenta parâ o momento,
manifesto votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Nova Laranjeiras/PR,23 de fevereiro d,e 2022.
/

/í't11"/'' í1
FABIO ROBEÃTO DOS SÀNTOS

PrercíÁ Municipal

EXCELENTIS§IMO SENHOR

DIRCEU FERNANDF,S DOS SAITTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORD§ DE NOVA
I,IIRÂNJEIRAS/PR
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MEN§ÁGEM REFERENTE Ao PEQIIETo nq IDI It _gl2o22

Senhor Presidente e nobre§ Vereadores:

O Executivo Municipal de Nova Laranjeiras, ne§te ato por
seu representante legal, Prefeito Fábio Roberto dos Santos, tem a honra
de encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de
lei, que altera as leis municipais n. 911 l2Ol3 e 1164 /201'7.

O referido PL visa readequar os valores pagos a título de
diárias aos sewidores e agentes políticos, no exercicio de suas funçõe§,
quando em deslocamento para os Municipios vizinhos e demais Estâdos
da Federaçáo.

A intenção da proposta é, sobretudo, majorar os valores
que serão recebidos pelos motoristas lotados na Secretaria Municipal de
Saúde e aos servidores públicos municipais, já que o montante que estes
recebem para cobrir os custos de suas viagens são ínfimos, considerando
que foram fxados há vários anos.

Ora, é de conhecimento de todos que a inflaçáo,
especialmente dos dois últimos anos, corroeu o poder de compra,
impactando, por exemplo, as despesas com alimentação,

Logo, os valores regulamentados já nâo abarcam os custos
dos deslocamentos, sendo necessária sua correção.

De mais a mais, a-lém da
diárias, a lei alterará a unidade padráo
atualmente sào determinadas em reais e
Municipal, que é atualizada anualmente.

readequaçáo dos valores das
dos montantes fixados, pois
passarâ para Unidade Fiscal

Tal mudança é necessária paia maÍrter os valores
corrigidos aÍrua-lmente de forma automática, com a intençáo de náo
diminür o poder aquisitivo dos servidores.

Em tempo, o montaÍtte a ser concedido ao Prefeito
Municipal náo será praticamente alterado, pois somente haverá
adequaçáo para os valores para o Vice-Prefeito e Secrefários Municipais.

Nesse ponto, diferenÇa referente
por contâ de adequaçáo a pedido do Setor
montante fixado fosse sem fraÇÕes. d

às diárias do Prefeito será
Contábil, que solicitou o
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Face a brevidade do assunto, solicita-se a apreciaçào
referido projeto de lei, com a apÍovação, se assim for o entendimento
Casa Irgislaúva.

Nova Laranjeiras/PR, 23 de fevereiro de 2022.

do
da

. /u,""//,,,/'
FÂBIO/ROBERTO DOS SAIÍTOS

/ prrtriio Municipat


