
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2013 

 
Altera a redação da Resolução nº 001/2005, sobre o pagamento de 

diárias e dá outras providências. 

 

  

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, com base no Regimento Interno Art. 37, VII, alínea e 97, §3º Lei 

Orgânica Municipal Art. 23, § 5º, 28 e 35 III, Constituição Federal Art. 29, FAZ SABER que o 

Plenário aprovou e o Presidente promulga a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

   Art. 1º Fica modificado o Art. 2º da Resolução nº 001/2005, com a inserção do § 4º, que 

passa a ter a seguinte redação: 

     Art. 2º ........................................... 

  § 1º ................................................ 

§ 2º ................................................ 

§ 3º ................................................ 

§ 4º O Vereador ou Servidor que receber diárias deverá 

justificar com documentos comprobatórios sua presença no 

local ou na cidade mencionados na ordem de serviço. 

 

  Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

    

Sala de Sessões “Lamartin José da Silva”, aos dez dias do mês de junho de dois mil e treze. 

    

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 

 

JOSÉ PIRES DE MORAES NETO - Presidente 

 

 

SÉRGIO SCHEFER – Vice-Presidente 

 

 

JOSIMAR SILVA LIMA – Primeiro-Secretário 

 

 

DIVINO SILVANO DA SILVA – Segundo-Secretário 

 



 

  

 

 

 

JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/2013 

 

A complementação deste regramento ocorre por conta do não referenciamento de justificativas com 

documentos comprobatórios às diária concedidas. Conforme entendimento a Resolução nº 

001/2005, em vigor desde o ano de 2005, não contempla o assunto e portanto não há 

obrigatoriedade de comprovação documental. O intuito principal é instituir tal obrigatoriedade para 

que a partir de então sejam cumpridas com rigorosidade o uso de justificativas nas diárias 

concedidas a título de ressarcimento de despesas de vereadores e servidores a serviço da Câmara 

Municipal de Nova Olímpia. Não se trata da obrigatoriedade da justificativa do valor, mas sim da 

viagem a serviço da instituição, devendo ser integrado ao processo de documentos comprobatórios a 

ordem de serviço autografada pela Presidência e pelo órgão responsável pela designação do serviço. 

 

Sala de Sessões “Lamartin José da Silva”, aos dez dias do mês de junho de dois mil e treze. 
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