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LEI MUNICIPAL Nº. 531/2009 

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS 
VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARANAÍTA, FIXA OS SEUS RESPECTIVOS VALORES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
Os Vereadores que a presente subscrevem no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Art. 137 do Regimento Interno 
dessa Casa de Leis, faz saber que o Soberano Plenário aprovou 
e o Prefeito Municipal Pedro Hideyo Miyazima, sanciona a 
seguinte Lei: 

 
Art.1º - Ficam afixados os valores de diárias a serem pagas aos Vereadores e 

funcionários da Câmara Municipal de Paranaíta, Estado do Mato Grosso, quando do 
deslocamento para fora da sede do Município. 

 
Art.2º - As diárias de que tratam o artigo anterior serão pagas para cobrir 

despesas de alimentação e estadia. 
 
Art.3º - As diárias a serem pagas serão de conformidade com a tabela abaixo, 

expressa em Reais: 
 

CARGO  VALOR 
Presidente R$ 250,00  

Vereadores R$ 200,00  

Funcionários R$ 150,00  
 

Art.4º - Os Vereadores e funcionários que receberem diárias, obrigatoriamente 
deverão apresentar relatórios, discriminando os contatos efetuados e o resultado obtido, o qual 
deverá ser anexado na Nota de Empenho. 

 
Parágrafo Único – Não serão concedidas novas diárias a qualquer vereador ou 

funcionário que não tenha apresentado os respectivos relatórios de viagem, correspondente as 
diárias percebidas anteriormente. 

 
Art.5º - As despesas oriundas da aplicação deste Projeto de Lei correrão à 

conta de dotação orçamentária própria, previstas no vigente orçamento e suplementadas se 
necessárias. 

 
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, e em especial a Resolução 003/2009. 

Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT, em 27 de outubro de 2009.  

 
 

PEDRO HIDEYO MIYAZIMA 
    Prefeito Municipal 


