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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 2.360/2.019 

de 10 de dezembro de 2019. 

 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO DE 

DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E 

AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) NO 

ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 

DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal  de 

Quinze de Novembro, RS, no uso das  atribuições legais a si conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, resolve apresentar o  seguinte 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 
 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o regime de concessão de diárias no 

âmbito do Poder Executivo do Município de Quinze de Novembro, RS. 

§ 1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos detentores de 

cargos efetivos, cargos em comissão, contratados emergenciais e agentes políticos do 

Poder Executivo; 

Art. 2º - As diárias, tanto vinculadas ao caixa único ou ao Fundo de 

Previdência - FAPS, serão concedidas mediante autorização do Prefeito Municipal, ou 

na sua ausência, pelo Vice-Prefeito Municipal ou servidor com delegação para tal, 

encaminhadas através de requisição específica para tal (Anexo I), contendo a 

justificativa da necessidade e o tempo de afastamento do Município, com o objetivo de 

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

Lei. 

§ 1º - Entende-se como servidores municipais, para os fins desta Lei, os 

servidores detentores de cargo de provimento efetivo, de cargo de provimento em 

comissão (CC/DCA), incluídos os Coordenadores Municipais, os empregados públicos 

celetistas e os contratados temporariamente.  

§ 2º - Entende-se como agentes políticos o Prefeito e Vice-Prefeito 

Municipal. 

§ 3º - Compreendem a locomoção urbana as despesas realizadas com táxi, 

ônibus, lotação e outros similares realizadas no local de origem ou de destino, que não 

compreendam o itinerário intermunicipal, interestadual e/ou internacional. 

§ 4º - As despesas com transporte intermunicipal, interestadual e/ou 

internacional não estão abarcadas pelo valor das diárias e serão custeadas 
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separadamente pela Administração, se o deslocamento não for realizado com veículo 

oficial do Município. 

§ 5º - As diárias do Prefeito Municipal serão concedidas pelo 

Departamento de Finanças, mediante requisição do titular do Poder. 

§ 6º - É vedado pagamento de diária quando não houver autorização de 

um dos responsáveis nominados no artigo 2º desta Lei, quando não tenha se consumado 

o motivo que deu origem à mesma, ou quando for exigência permanente do cargo. 

§ 7º- Os valores das diárias deverão ser antecipados quando da realização 

dos deslocamentos. 

 

Art. 3º - Também fazem jus a diárias e indenização de transporte, com 

valores correspondentes a de servidores municipais, nos termos desta Lei: 

I – Os membros do Conselho Tutelar que, expressamente autorizados pelo 

Prefeito, se ausentarem do Município para comparecer a encontros relacionados com 

matéria da especialidade do Conselho a que pertençam, ou para tratar de assunto 

específico deste; 

II – A Primeira-Dama, quando formal e oficialmente convidada e 

autorizada pelo Prefeito Municipal, vier a se ausentar do Município para comparecer 

a encontros, fóruns, seminários e outros eventos oficiais relacionados as atribuições 

de seu Gabinete, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 1.468/2009, de 20 de março de 

2009. 

 

Art. 4º. - As diárias serão pagas de acordo com a seguinte tabela (com 

valores fixados em 21 de janeiro de 2019 através da Lei Municipal nº 2.360/2019): 

a) Prefeito Municipal ............................ R$ 429,75 

b) Vice-Prefeito Municipal.....................R$ 375,02 

c) Servidores Municipais .......................R$ 322,32 

§ 1º - Os gastos dos servidores não poderão exceder ao limite máximo 

estabelecido nesta Lei, sendo vedado o ressarcimento de despesas extras sem 

justificativa e autorização da autoridade superior. 

§ 2º - Em deslocamento com necessidade de pernoite, as diárias serão pagas 

na integralidade, devendo o beneficiário comprovar a despesa realizada com a 

respectiva hospedagem, bem como apresentar comprovantes de despesas (alimentação, 

deslocamento) de cada dia de diária usufruída. 

§ 3º - Entende-se por pernoite a ação de passar a noite, dormir, ficar à noite 

em algum lugar. Os percursos de ida ou retorno do beneficiário, ou seja, o seu 

deslocamento, ainda que no período noturno, não se caracterizam como pernoite.  

§ 4º - Caso o beneficiário venha a pernoitar no local de destino sem, no 

entanto, ter despesas em decorrência disso – como, por exemplo, quando se hospeda na 

casa de amigo ou parente – deverá perceber apenas meia diária. 
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§ 5º - Nos casos em que o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, 

mas exija pelo menos 02 (duas) refeições, as diárias serão pagas pela metade, 

devidamente comprovadas por documento fiscal emitido em nome do beneficiário. 

§ 6º - Nos deslocamentos para fora do Estado e do país, as diárias serão 

acrescidas de 100% (cem por cento) de seu valor original. 

§ 7º - Não será efetuado o pagamento de diárias a servidores que, em objeto 

exclusivo do exercício de sua função deva deslocar-se do Município momentaneamente 

ou temporariamente, para dar cumprimento a suas obrigações que não envolvam 

despesas de alimentação. 

§ 8º - Não será efetuado o pagamento de diárias a servidores, nos casos de 

deslocamentos até 130 (cento e trinta) Km da sede do Município sem que haja pernoite, 

casos em que, somente deverá ser autorizado o ressarcimento de despesas com 

alimentação.  

 

Art. 5º - Os valores previstos no art. 4º desta Lei, serão automaticamente 

atualizados, no mesmo índice e periodicidade prevista para a revisão dos vencimentos 

dos servidores. 

 

Art. 6º - A solicitação de passagens e diárias deverá ser efetuada pelo 

beneficiário, preferencialmente com 03 (três) dias de antecedência da viagem, através 

do preenchimento de requerimento, conforme modelo do anexo I, sendo condicionada a 

existência de dotação orçamentária específica e recursos financeiros disponíveis, 

ressalvadas situações emergenciais e o seu pagamento dependerá de despacho 

autorizativo do Prefeito ou de quem tiver delegação para o ato. 

§ 1º Ressalvados os casos emergenciais, tais como os do Departamento 

Municipal de Saúde, quando do acompanhamento de pacientes em risco de vida.  

§ 2º Do requerimento constarão, obrigatoriamente, o motivo, a localidade, a 

data e o tempo de afastamento do servidor.  

§ 3º Quando o afastamento se prolongar por tempo superior do previsto no 

requerimento, o servidor deverá solicitar a complementação de diárias no prazo de 02 

(dois) dias úteis após o retorno ao Município de origem, sob pena de perder o direito a 

estes valores.  

§ 4º O deferimento da complementação seguirá a mesma tramitação da 

solicitação a que se refere o caput. 

§ 5º - Caso haja dúvidas quanto à pertinência da agenda frente aos objetivos 

do Departamento e planejamento de atividades do servidor, a mesma deverá ser 

discutida com o servidor solicitante e seu Departamento para esclarecimentos. 

§ 6º - Em caso de cancelamento da agenda ou imprevistos que impeçam a 

viagem, o servidor deverá comunicar por escrito o Departamento de origem. 
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Art. 7º - O transporte será providenciado pelo Departamento de 

Planejamento e Administração e/ou Gabinete do Prefeito, mediante a aquisição de 

passagens e/ou definição de veículo oficial para uso. 

§ 1º - Caso o beneficiário tenha adquirido a passagem, será ressarcido 

mediante a apresentação do respectivo comprovante de compra, devendo ser 

encaminhado para o devido empenho no mesmo dia de sua emissão. 

§ 2º - Os ressarcimentos com o transporte através de veículos oficiais, caso 

existam, serão realizadas após o retorno, devendo o beneficiário apresentar 

comprovantes das despesas realizadas para o devido empenho. 

 

Art. 8º - A prestação de contas das diárias será apresentada pelo 

beneficiário individualmente ao Controle Interno, no prazo máximo de 03 (três) dias, 

contados da data do término da viagem, conforme modelo do anexo II, sob pena de 

ser obrigado a restituir ao erário os valores correspondentes.  

§ 1º Compõe o processo de prestação de contas os seguintes documentos: 

I – Formulário, conforme anexo II, devidamente preenchido e assinado 

pelo beneficiário das diárias, onde constará relatório de atividades; 

II – Documentos fiscais, preferencialmente contendo o nome do 

beneficiário, referentes aos gastos com alimentação (no caso de percepção de meia 

diária) e cumulativamente referente ao gasto com a hospedagem decorrente do 

pernoite (quando da percepção de diária integral); 

III – Comprovante de efetiva participação em evento, curso e/ou 

treinamento, através da apresentação de certificado ou atestado de participação, 

quando for o caso do deslocamento. 

IV – Atestado de presença, quando em visitas oficiais em nome do 

município. 

V – Segunda via da passagem quando do deslocamento por via 

rodoviária; 

VI – Cartões de embarque originais, no caso de deslocamento por via 

aérea;  

VII – Comprovante de depósito na conta corrente bancária indicada pelo 

Departamento de Finanças, no caso de devolução de valores. 

 

§ 2º Caso o beneficiário de diária integral não comprove as despesas com 

hospedagem, fará jus à percepção de apenas meia diária, impondo-se a devolução 

dos valores pagos a maior. 

§ 3º A prestação de contas encaminhada ao Controle Interno será 

apreciada do ponto de vista de sua legalidade e, quando necessário sua regularização, 

inclusive quando da reposição de importância indevidamente paga, deverá ser feita 

pelo beneficiário no prazo máximo de 03 (três) dias, após a notificação. Não 

havendo a restituição das diárias recebidas nos prazos acima mencionados ou sendo 
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a prestação de contas reprovada, deverá o responsável pela verificação comunicar o 

fato à autoridade superior para apuração e tomada de providências.  

Art. 9º - As diárias deverão ser restituídas ao erário, no prazo de 03 (três) 

dias (conforme estatuto), contados da data do término da viagem, nas seguintes 

hipóteses: 

I – Não apresentação da prestação de contas no prazo definido no art. 8º 

desta lei; 

II – Retorno antecipado, com devolução proporcional do valor percebido; 

IV – Outras hipóteses que não justifiquem o pagamento da diária, a serem 

avaliadas pelo Controle Interno. 

§ 1º - Na hipótese de não realização do deslocamento, as diárias deverão 

ser restituídas ao erário no prazo de 03 (três) dias (conforme estatuto) contados da 

data de seu recebimento. 

§ 2º -  Fica vedado a concessão de novos valores ao beneficiário da diária 

que não apresentar a devida prestação de contas e até sua devida regularização ou 

finalização de eventual processo administrativo instaurado. 

 

Art. 10 - Aos servidores que se deslocarem para serviços no interior do 

Município, quando não houver possibilidade de fazerem refeições em suas 

residências, serão fornecidos alimentação e alojamento de campanha. 

Art. 11 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias respectivas. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei 

Municipal 804/2002 de 09 de julho de 2002. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 10 de dezembro de 2019. 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

         VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 

 

BENEFICIÁRIO: 

NOME: _______________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________ 

CIDADE DE DESTINO: _____________________________________ UF: _______ 

 
Motivo do deslocamento e descrição da atividade a ser executada: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

PERÍODO DE AFASTAMENTO:  

DATA DE SAÍDA:    ______/_______/______ 

HORÁRIO PROVÁVEL DE SAÍDA:   ____________________ 

DATA DE RETORNO:    ______/_______/______  

HORÁRIO PROVÁVEL DE RETORNO:  ____________________ 

 

DESLOCAMENTO 

(   ) Veículo Oficial  (   ) Transp. Rodoviário 

(   ) Transp. Aéreo (   ) Outros. 

Qual:___________________________________________ 

 

Declaro conhecer o teor da Lei Municipal nº [...], de [...] e comprometo-me a apresentar 

a prestação de constas após o retorno da viagem. 

 

 

_______________________________________   DATA: ____/____/____ 

                    Assinatura requerente 

 
 

DECISÃO (Art. 2º da Lei Municipal nº [...], de [...])     (   ) Deferido     (   ) Indeferido 
 

Quantidade de diárias: ______________________________ 
 

ASSINATURA: ___________________________________ DATA: ____/____/____ 

Identificação:  
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ANEXO II 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS 
 

Beneficiário: ___________________________________________________________ 

 

Declaro que utilizei os recursos referentes a [______] diárias percebidas, no valor de 

R$_______,____ (_____________________________________________________), 

para cobertura de despesas de viagem no período de: ______/______/_______   a   

______/______/________, com o objetivo de: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  

na cidade de: _________________________________________ UF/País: _________. 

 

 

_______________________________________   DATA: ____/____/____ 

                              Assinatura 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 

(   ) NF Hospedagem; 

(   ) NF despesas alimentação; 

(   ) Certificado / atestado de participação em evento / curso / treinamento. 

(   ) Atestado de presença (visitas oficiais) 

(   ) Passagem rodoviária 

(   ) Cartão de embarque (deslocamento via aérea) 

(   ) Comprovante de depósito na conta corrente bancária indicada pelo Departamento 

de Finanças, no caso de devolução de valores. 

 

Manifestação Controle Interno: 

 

(    )   Aprovado      (    ) Reprovado 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura Controle Interno 

Data: 

 

______/_____/______ 
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Exposição de Motivos 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.° 2.360/2019 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores: 

 

 
CONSIDERANDO a necessidade de instituir as regras e diretrizes de 

procedimento para solicitação de diárias e passagens e prestação de contas para os servidores 

da Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS. 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos diversos 

Sistemas Administrativos da Gestão Municipal, visando a padronização de forma sistêmica, 

das rotinas de trabalho, dos procedimentos internos e a produção das normas internas que 

orientarão em seu dia-a-dia 

CONSIDERANDO a necessidade em disciplinar a forma de liberação, 

pagamento e prestação de contas das diárias, buscando alcançar a eficiência, efetividade, 

eficácia e boa aplicação do dinheiro público, princípios básicos que norteiam a Administração 

Pública;  

CONSIDERANDO ainda, a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios; 

CONSIDERANDO o trabalho desenvolvido pelo Sistema de Controle Interno, no 

tocante a correta aplicação dos recursos públicos municipais no aspecto das diárias; 

Apresentamos a presente demanda para atualizar a atividade administrativa 

relacionada à concessão de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal, para acompanhar 

novos preceitos relacionados a transparência pública da gestão, revogando a atual legislação 

municipal que remonta do ano de 2002. 

Isto posto, esperamos que o Projeto de Lei nº 2.360/2019, depois de discutido e 

votado, seja objeto de aprovação por esta Câmara Municipal de Vereadores. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 10 de dezembro de 2019. 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

         VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 

 


