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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3751 
21 DE OUTUBRO DE 2015. 

Dispõe sobre a concessão de diárias 
para vereadores e servidores do 
legislativo municipal. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1° - Aos Vereadores, servidores se deslocarem para fora do Município, a 
serviço da municipalidade, serão pagas diárias de acordo com a seguinte tabela: 

a- PARA FORA DO MUNICÍPIO:  
O valor da diária será correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Padrão 

Referencial do Município, em deslocamento inferior a 200 km de distância. Nos 

casos de deslocamento superior a 200 Km de distância, a diária corresponderá a 
55% (cinquenta e cinco por cento) do Padrão Referencial do Município. 

b- PARA CAPITAL DO ESTADO E PARA FORA DO ESTADO:  
O valor da diária será correspondente a 63% (setenta e três por cento) do Padrão 
Referencial do Município. 

c- PARA CAPITAL FEDERAL- 

() valor das diárias para a Capital Federal, limitadas em seis (06) diárias anuais, 
será correspondente a 1,1 (um vírgula um) Padrões Referenciais do Município. 

§ 1° - Por afastamento a serviço entende-se aquele que o Vereador estiver no 
exercício das funções previstas no Regimento Interno, ou quando se deslocar para 
tratar de assuntos de interesse da comunidade. 

§ 2° - O afastamento nos casos previstos no parágrafo anterior deverá ser 
comprovado pelo Vereador. 
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§ 3° - A Representação da Câmara dependerá de delegação expressa da Mesa 

Diretora ou de seu Presidente. 

§ 4° - Fica a Mesa Diretora autorizada a liberar as verbas das diárias, mediante 
requerimento por escrito, de forma individual com antecedência de 48 (quarenta e 
oito horas) para cursos e até 24 (vinte quatro horas) para audiências, obedecendo 
os limites fixados abaixo: 

PARA VEREADORES:  

04 (quatro) diárias previstas na alínea "a" do Art. 3° desta lei; 
20 (vinte) diárias previstas nas alíneas "h" e "c" do Art. 32  desta lei, neste caso, as 

diárias não serão cumulativas. 

PARA PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO:  
06 (seis) diárias previstas na alínea "a" do Art. 3° desta Lei; 
30 (trinta) diárias previstas na alínea "h" e "c" do Art. 3° desta Lei, neste caso, as 
diárias não serão acumulativas. 

PARA SERVIDORES: (cargos de provimento efetivo) e Assessores Parlamentares e 
demais servidores ocupantes de cargo em comissão (ccs):  

05 (cinco) diárias anuais previstas nas alíneas "a" e "h" desta Lei. 

§ 5° - Nos casos de comparecimento junto ao Tribunal de Contas ou outros órgãos 
públicos que necessitem da presença do servidor para tratar de assuntos 
exclusivamente administrativos, ou ainda, para treinamento específico na área 

técnica, onde o servidor exerça suas atividades profissionais, o Presidente do 
Legislativo poderá conceder diárias ao mesmo sem prejuízo ao limite estabelecido 
por esta Lei. 

§ 6 - Quando do retorno o vereador deverá apresentar o relatório do objeto de seu 
deslocamento no caso de audiências, ou certificado no caso de cursos. 

§ 7- No que couber aplica-se também aos vereadores o disposto do Art. 2° desta lei. 

Art. 4° - As despesas com transporte poderão ser restituídas: 

a) individualmente, até o valor da passagem terrestre; 
b) no caso de apresentação das despesas de combustível e tiquet de pedágio, 
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Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 21 de outubro de 2015. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
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cireta, 

i Dalmás 
=rio Municia a Administra ão. 

Minas 
Municipal da dministração. Giov 

Secre 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

dentro do limite do valor das passagens rodoviárias; 
c) quando o número de pessoas for igual ou superior a dois, poderá ser mediante a 
apresentação das despesas de combustível, calculando sobre o valor de um litro 
para cada 10 (dez) quilômetros rodados. 

d) mediante apresentação de passagens aéreas no caso de viagem a Capital Federal. 

Art. 5° Toda e qualquer diária será concedida somente aos Vereadores Titulares, de 

modo que aos eventuais Vereadores Suplentes, para concessão aos mesmos e/ou 
aos seus assessores, será necessária a anuência dos Vereadores titulares, sempre 
respeitando o limite destes e de seus assessores. 

Art. 6° Na hipótese de os Vereadores, e Servidores do Legislativo (cargos de 
provimento efetivo) terem atingido o limite previsto para a liberação de diárias, 

frente à necessidade de outras concessões, justificadas no interesse público, 

deverão encaminhar pedidos específicos à Mesa Diretora, devidamente fundados, 

restando sujeita a concessão a aprovação em Plenário. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário contidas nas Leis n°  2262 de 07 

de março de 2003; Lei n°  2492 de 18 de agosto de 2005; e os Decretos Legislativos 

n°  003/2010 de 30 de agosto de 2010 e Decreto Legislativo de ri°  004/2010 de 31 de 

agosto de 2010. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 21 (vinte e 

um) dias do mês de outubro de 2015. 

Carlos Augusto Bárrn de Souza 
Prefeito Municipal 
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