
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

L8MUNICIPAL NV 'I<61212&17

"Dispõe sobre o pagamento de
diárias aO's servidores da·
Admínistra.ção Pública Direta e
indifêia do Müt1it:ipis de 1)0l1a
FraRcisca e dá Dutras providências" a:

CARtaS ALBIHO SEGABlfiAZZi fl1I~n~n.Prefeito Municipal de Dona Fr.ancisr..aT no

uso das atribuições que the confere a Lei Orgânica do MU!1!ciPio, FA'l SABER que a Gâmara

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Seção.
Das Diárias

M 1º Aos sefllidores municipais que, designados peta. autoridade competente, se

deslocarem evantual ou transitoriamente 00 Município, no OO&.'dffipenho de suas atribuições, 00 em

missão ou estudo de interesse da administração, serãoconoeddes, atéfn do ttâ!1lS:porte, ·diárias para-

cobrir as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, nos termos desta leL

§ 111 Entende-se cOmo servidores municipais, para os fins desta Lei, os seNidores

detentores de cargo de provimentoefetívo, de cargo em comissão, inCluídos os SecretãóosMunkipais :e

os contratados 1em~,()rarlamente.

§ 2º Compreendem a locomoção urbana as despesas realizadas com táxi. ânitms.

lotação e outros similares.

§ ~ Nos casos em qlJe o desIDcarrr...nro não ~f pernoite fura da seOO,rna5, pelo

menos, duas refeições, as diárias serão pê'..gas por metade.

quarta parte do valor previsto no artigo 2°.

720,00 (setecent;s : ~: ~~:~~;nIDs para tom do Estado, as dfãRas serão pagas 00 val.ar d.e.R$.· .•.•• __ --
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§ 66 Quanto ao número de diárias, considera-se:

I - uma diária integral, a cada 24 horas fora da sede do Município, contados do horário

de saída da sede municipal;

li - meia diária, em horários inferiores a 24 horas e superiores a '07 holas, exigindo 02

(duas) refeições; e

11I- um quarto.de diária, em horárias inferiores a 07 horas, exigindo 01 (uma) refeição.

Art. 2º- A diária é fixada no v.aroroo R$ 24tJ,OO {Dazentos e Quarenta Reais}.

Parágrafo único: Para Municípios até 150 km da sede o valor da. diária correspoade a

50% do estabelecido no caput.

Art. 311 Os membros dos Conselhos Municipais que, expressamente autorizados pelo

Prefeito, se ausentarem do Município para comparecer a e.ncornrosffilaoionadDs com matéria da

especialidade do Conselho a 'que pertençam, ou para tratar de assunto especificG deste, fazem jus a

diária e o transpor.'B, nos termos previStos nesta laL

/lJ't 42 0$ ffiuoidpe-s oficialmente ~'3ro!hirt05 como ~-Bt~s às c.ooferências

estaduais elou nacionais, convocadas pelos governos estadual e federa! nas áreas da saúde, assistência

social, educação e outras, e assim declarados por Decreto, fazem jus a diária e o transporte, nos termos

prevístos nesta Lei.

Art. §f' A Piimeim-Oama, quaildo, forma: e aficia:menteooíl~dada, se aiISentardo
Município para comparecera encontros .. fólUl"IS, seminários e ouoosevei1tos oficiais :r.elacionadosa sua

condição, além do !:rrmsporte, fará f,lS a diána, nos teffi'IDS pre\-~ nesta Lei.

Sê~;}n

Do transporte

M. 6J! O servidor que, aut.Dli?-.ado peta auIDridade competente, se des!ccar

temporariamente da sede do Município, no desempenho das atribuições do seu carllo, teTà indenizado o

valor do transporte, se não realizado COiliveiculo oDcial do Município..

An. 7'!!. O lfCifJSpúlie será pn.Nitienciai.Ío pr:Io Seci~io tia r~Ui!a pétSia, mediaNte a

aquisição de passagens.

Parágrafo único. Casoo servidor, excepcionalmente, tenha :adquiridoa passagem,será

ressarcido mediante a apresentação do respectivo comprovante de compra.
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Seção lU
00 Pagamento das Vantagens

Art gq As diárias,acritério do saneare" poderão ser ~gas previamente 01il

pc..ste-OOImeflte à data do des~iROOto_

§ 1~ 00 requeru:uento con5tarc:Q;, chrig:atoricm:'9EJ..e,I:) f!:>OU1iO, a lct:a~~&le,.a data a I:)

tempo de afastamento do servidor.

§2º Quando o afastamento se prolongar por tempo superior do flfevisto na reqlJÍSiçoo,

o servidor saHcitará a complementação.

§~ Na híjY3tese de 'O servrdorretomar&3 f(r~~i;fpioem pi"3ZG menor do qtre"Ci pre-visto

para o seu afastamento, fe.stltuirã as diária.$ rece-b~ e.ffi exresso, 00 prazo n!lãximo de 5 dias dias, ~

pena de desconto na faina de pagamento.

M. t6. O senrmdev-ará., fiO, pnF-D da até· 1{j dias, amtad1}s, da data do retor.oo ao

Munrcipia, comprovar a sua parncipay--ão 00 e:verrto que flID1Mltf O: pagamento: da' dfãi'lB,. Der:tloomu as

gastos com o transporte, se for o câSO,meflianre a apresoo~50 dos seguimesdecumen-tos:

f - Em caso de sel''JwrJ ou represent.ação do Mtlflicipro, comprovame que ateste a

presença do beneficiário no locatde rlesttrtO e documeírtos· que Justiíiqtrem a necessidade da COt1Cessão

de diárias (cupom fiscal, nota fiscal);

li - Em caso de participação em cursos Gutreinamentos deverão ser apresentados

atestado ou certfficado sobre a freqüência 0'.1 documentos que jusírnquem a n~da concessão

de diárias (cupom fiscal, nota fisca1~_

ParáQ.fílfo único: Aférn dos doeumernos acima efetlCados, os agemtes pt;~jtoo:~ei'ã&

elaborar e anexar relatório de \liagem à prestaç.ão d~ C'..omas.

Seção fV
Da Aiimentação e do Aiojarnento de Campanha

Art.. 11. O Municipío fornecerá alímentação e alojamel1to de ~a para asmlIDas

que se- deslocarempara seMços no int0rior do ~ictpio) quandonão haja ~idade de fazerem

Seção V
Das Disposiçõe-s f~naís
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Art. 12. QuaIldo for atribuição permaneníe do cargo o deslor'vame.'1to para outros

municipios, o servidor não fará jus a úiáflaS, ocâ$ião em que t~ã direito ao r~-ar(;imenlo de déSfJeSâS

de alimentação e transporte, quando for ocaso.

Parágrafo único: O ressaroimentoda alimentação SO.'1lente poderá ser oomp.r:ol1ado

mediante a apresentação de notafiscat ou "cupom fiscaF', 110 vator previsto na lei Municipal n.O:

1.610/2017.

Art,13, Fica vedado ovagamento de horns axtraoofmárias ao SeflJid~ que esteja

percebendo a vantagem de diárias.

AIt. 14. Revog&se a Leir\jtuni~lf}a: nº 1.434/2014.

Art 15. Esta Lei entra em vigor 10 dias após a sua pt.~.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dona Franciscal RS, aos 25 dias do mês de J\htil

de 2017.

Registre-se e Publique-se.
Em 25 de Abril de 2017.
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