
LEI MUNICIPAL Nº 5.871/03

Dispõe sobre o pagamento de diárias, 
a  servidores e agentes políticos e dá 
outras providências.

ALEXANDRE  A.  GOELLNER,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º  - São fixados os seguintes parâmetros para pagamento de 
diárias:

I – a servidores efetivos, cargos em comissão, quadro em extinção, 
servidores legalmente cedidos de órgãos federais e estaduais:

a) Para viagens à localidades com distância acima de 100 (cem) 
quilômetros da sede do Município, no Estado, valor equivalente a 
80% (oitenta por cento) do Padrão 1 -  classe A, da tabela de 
vencimentos dos servidores efetivos;

b) Para viagens a outros estados, valor equivalente a 100% (cem 
por cento) do Padrão 1 – classe A, da tabela de vencimentos dos 
servidores efetivos;

c) Para viagens à Brasília – DF, valor equivalente a 160% (cento e 
sessenta  por  cento)  do  Padrão  1-  classe  A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;

II - ao Prefeito e Vice-prefeito (agentes políticos):

a) Para viagens à localidades com distância acima de 100 (cem) 
quilômetros da sede do Município, no Estado, valor equivalente a 
100% (cem por  cento)  do  Padrão 1  -  classe A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivo;

b) Para viagens a outros estados, valor equivalente a 150% (cento e 
cinqüenta  por  cento)  do  Padrão  1  –  classe  A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;

c) Para viagens à Brasília – DF, valor equivalente a 220% (duzentos 
e  vinte  por  cento)  do  Padrão  1-  classe  A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;
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II - aos secretários municipais (agentes políticos):

a) Para viagens à localidades com distância acima de 100 (cem) 
quilômetros da sede do Município, no Estado, valor equivalente a 
100% (cem por  cento)  do  Padrão 1  -  classe A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;

b) Para viagens a outros estados, valor equivalente a 120% (cento e 
vinte  por  cento)  do  Padrão  1  –  classe  A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;

c) Para viagens à Brasília – DF, valor equivalente a 180% (cento e 
oitenta  por  cento)  do  Padrão  1-  classe  A,  da  tabela  de 
vencimentos dos servidores efetivos;

Art. 2º- Nos deslocamentos a qualquer localidade de até 100 (cem) 
quilômetros da sede de Município, somente poderá ser concedido adiantamento, para 
custeio  das  despesas  com  alimentação,  passagens,  combustível,  deslocamento 
urbano, pedágios e hospedagem, quando necessária.

Art. 3º -  O pagamento de diária inteira, para servidores e agentes 
políticos, somente ocorrerá quando o afastamento exigir pernoite e, no mínimo, duas 
refeições consideradas básicas (café da manhã, almoço e janta).

Parágrafo Único – Se o afastamento não exigir pernoite será pago 
somente 50% do valor da diária.

Art.  4º  -  O  Executivo  Municipal  fica  autorizado  a  conceder 
adiantamento de até 80% do valor do Padrão 1 – classe A, da tabela de vencimentos 
dos servidores efetivos,  para custeio das despesas com hospedagem, alimentação, 
passagens e deslocamento urbano, para viagens a qualquer localidade, dos membros 
integrantes  dos  conselhos  municipais,  que  não  forem  servidores,  quando 
representarem  o  Município  ou  estiverem  a  serviço  em  atividades  pertinentes  ao 
respectivo colegiado.

Art. 5º - As diárias deverão ser comprovadas, para fins de liquidação 
da despesa, após o retorno das viagens, mediante apresentação de relatório detalhado 
de agenda de reuniões, audiências ou compromissos realizados, ou de um ou mais 
comprovantes  legais  (NF)  de  refeição,  hotel  e  cópia  de  certificado  de  curso  ou 
treinamento, quando for o caso. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º -  Revogadas as disposições em contrário, especialmente as 
Leis Municipais nºs  4.140, de 29/05//91, 4.790, de 17/04/95 e parágrafos 1º,2º e 3º do 
Art. 77, da Lei Complementar 07/90.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 11 DE JUNHO DE 2003.

ALEXANDRE A. GOELLNER
                                                                                                     Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

    EVALDO F. DIOGO
Secretário Municipal da
       Administração                                                                                          

   SMF/cbs
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