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RESOLUÇÃO N.° 03/2019, 30 de abril de 2019.
Dispõe sobre a Instituição do Regime de Diárias 
para custeio de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana a 
Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, 
quando a serviço fora da sede e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU, E EU PRESIDENTE DA MESMA, PROMULGO A SEGUINTE,

R E S O L U Ç Ã O :

Art. 1o - A Concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara 
Municipal de Serranópolis do Iguaçu -  PR, obedecerá o que estabelece a seguinte 
Resolução.

Art. 2° - O Vereador ou Servidor que, a serviço da Câmara ou do Município, 
ou ainda para aperfeiçoamento, se afastar deste, em caráter eventual ou transitório, 
para outro ponto do território nacional fará jus a diárias, para cobrir as despesas de 
pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1o - Para fazer jus a percepção das Diárias que esta Resolução estabelece, 
considera-se a serviço da Câmara ou do Município o Vereador ou Funcionário que 
for designado, através de Ato do Presidente do Poder Legislativo.

§ 2o - A solicitação de diárias deverá ser feita em até 48(quarenta e oito) horas 
antes da data de saída da viagem

§ 3o - A Diária será concedida por dia de afastamento, de forma integral se o 
afastamento do Município exigir pernoite.

§ 4o - Para afastamento inferior a 12(doze) horas, será concedido 30%(trinta 
por cento) do valor atribuído às Diárias;

Art. 3o - Os valores das Diárias de que trata esta Resolução, são expressos 
em moeda corrente do país e serão corrigidas nos mesmos índices dos servidores 
públicos municipal e obedecerão aos seguintes critérios:

I -  R$: 300,00(trezentos reais), para viagens empreendidas dentro do Estado 
do Paraná, com exceção da Capital do Estado;

II - R$: 450(quatrocentos e cinqüenta reais), para viagens à Capital do Estado 
do Paraná e outros membros do País, com exceção a Capital do País;

III - R$: 550(quinhentos e cinqüenta reais), para viagens à Capital do País.

Art. 4 0 - As Diárias serão pagas com autorização do presidente, antes do 
deslocamento, mediante cálculo da duração presumível do afastamento do 
Município.

§ 1o - Na hipótese do Vereador ou Servidor retornar à Sede em prazo menor 
do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as Diárias recebidas em 
excesso no prazo máximo de três dias.
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§ 2o - O Vereador ou Servidor ao retornar à Sede da Câmara Municipal, 
deverá apresentar no prazo de até 05(cinco) dias úteis, as seguintes 
documentações:

I - relatório de viagem;
II - comprovante de participação em curso ou evento;
III - comprovante de hospedagem e alimentação;
IV - Uma via do ticket de passagem, ou cópia das notas fiscais de 

abastecimento em caso de deslocamento com veículo oficial;

Art. 5o - O Vereador ou Servidor que receber Diárias e não se afastar da 
Sede, por qualquer motivo, ou não apresentar os documentos mencionados no artigo 
anterior, fica obrigado a restituir a diária integralmente, em igual prazo.

Art. 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
integralmente a Resolução 001/2003, de 06 de março de 2003

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 30 de abril
de 2019.
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Serranópolis do Iguaçu, 29 de abril de 2019.

JOSIANE KOCHHANN 
Prefeita Municipal Interina

EXTRATO DO CONTRATO N.° 36/2019- (PMSRI).

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de abril de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, CNPJ/MF N.° 01.613.052/0001-04.

CONTRATADA: ARAPUAN DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 27.663.793/0001-85.

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO PARA ÁREA LIVRE E ESPAÇO PARA ATIVIDADES 
RECREATIVAS DO CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL n° 31/2019- (PMSRI).

VALOR TOTAL: R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais).

VIGÊNCIA: O prazo de validade do contrato será de no máximo 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e publicação, encerrando-se no 
dia 28 de abril de 2020.

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, 29 de abril de 2019.

RESOLUÇÃO N.° 03/2019, 30 de abril de 2019 -  PODER LEGISLATIVO

Dispõe sobre a Instituição do Regime de Diárias para custeio de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana a Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, 
quando a serviço fora da sede e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PRESIDENTE DA MESMA, 
PROMULGO A SEGUINTE,

R E S  O L U Ç A O:

Art. 1° - A Concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu -  PR, obedecerá o que 
estabelece a seauinte Resolução.

Art. 2° - O Vereador ou Servidor que, a serviço da Câmara ou do Município, ou ainda para aperfeiçoamento, se afastar deste, em caráter 
eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional fará jus a diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.

§ 1° - Para fazer jus a percepção das Diárias que esta Resolução estabelece, considera-se a serviço da Câmara ou do Município o Vereador 
ou Funcionário que for designado, através de Ato do Presidente do Poder Legislativo.

§ 2° - A solicitação de diárias deverá ser feita em até 48(quarenta e oito) horas antes da data de saída da viagem 
§ 3° - A Diária será concedida por dia de afastamento, de forma integral se o afastamento do Município exigir pernoite.
§ 4° - Para afastamento inferior a 12(doze) horas, será concedido 30%(trinta por cento) do valor atribuído às Diárias;

Art. 3° - Os valores das Diárias de que trata esta Resolução, são expressos em moeda corrente do país e serão corrigidas nos mesmos 
índices dos servidores públicos municipal e obedecerão aos seguintes critérios:

I -  R$: 300,00(trezentos reais), para viagens empreendidas dentro do Estado do Paraná, com exceção da Capital do Estado;
II - R$: 450(quatrocentos e cinqüenta reais), para viagens à Capital do Estado do Paraná e outros membros do País, com exceção a Capital

do País;
III - R$: 550(quinhentos e cinqüenta reais), para viagens à Capital do País.

Art. 4 ° - As Diárias serão pagas com autorização do presidente, antes do deslocamento, mediante cálculo da duração presumível do 
afastamento do Município.

§ 1° - Na hipótese do Vereador ou Servidor retornar à Sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as 
Diárias recebidas em excesso no prazo máximo de três dias.

§ 2° - O Vereador ou Servidor ao retornar à Sede da Câmara Municipal, deverá apresentar no prazo de até 05(cinco) dias úteis, as seguintes 
documentações:

I - relatório de viagem;

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e 
Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 

2200-2 do Art. 10° de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.

A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, 
desde que visualizado através dewww.serranopolis.pr.gov.br no 

link Diário Oficial.
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II - comprovante de participação em curso ou evento;
III - comprovante de hospedagem e alimentação;
IV - Uma via do ticket de passagem, ou cópia das notas fiscais de abastecimento em caso de deslocamento com veículo oficial;

Art. 5° - O Vereador ou Servidor que receber Diárias e não se afastar da Sede, por qualquer motivo, ou não apresentar os documentos 
mencionados no artigo anterior, fica obrigado a restituir a diária integralmente, em igual prazo.

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada integralmente a Resolução 001/2003, de 06 de março de 2003 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 30 de abril de 2019.

Nilson Mário Konig
Presidente em Exercício
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