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Portal de Legislação do Município de Nova Petrópolis / RS

LEI MUNICIPAL Nº 5.174, DE 08/09/2022 
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E SERVIDORES

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE DARLEI WOLF, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis.
 

Faço saber, em conformidade com o disposto no artigo 60, Inciso III da Lei Orgânica em vigor, que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e servidores públicos do Poder Executivo, que se deslocarem do
Município no interesse da Administração, serão concedidas diárias destinadas à cobertura de despesas com
alimentação e hospedagem.

    § 1º Entende-se por interesse da Administração a participação em reuniões, cursos, seminários, congressos,
simpósios e similares, relacionados com o cargo ou função do Agente Público.

    § 2º Para fazer jus à diária, o requerente deverá solicitá-la antes do deslocamento.
    § 3º O requerente poderá solicitar o pagamento antecipado do valor das diárias.

 

Art. 2º O pagamento das diárias ao Prefeito Municipal se dará pelos seguintes valores:
 

Modalidade Percentual do Subsídio 2022

Dentro do Estado sem pernoite 1% 186,22

Dentro do Estado com pernoite 2% 372,44

Fora do Estado 4% 744,88

Fora do País 10% 1.862,19

   § 1º O pagamento das diárias ao Vice-Prefeito municipal, quando este se ausentar do Município na forma do art. 1º,
por determinação do prefeito municipal, em substituição deste ou em missão oficial, observará os valores constantes do
caput.

 

Art. 3º O pagamento das diárias aos Secretários Municipais e Servidores se dará pelos seguintes valores:
 

Modalidade 2022

Dentro do Estado R$ 43,51

Fora do Estado R$ 427,67

Fora do País R$ 1.200,00

   § 1º Quando de deslocamentos para dentro do Estado, fica autorizado o ressarcimento adicional pelas despesas de
locomoção urbana dentro do local de destino, desde que devidamente comprovadas através do documento hábil.

    § 2º Compreendem-se como despesas de locomoção urbana os gastos com estacionamento, táxi, ônibus, trem,
lotação ou similares, dentro do local de destino.

 

Art. 4º O pagamento das diárias fica condicionado:
    I - ao preenchimento do respectivo formulário pelo requerente, contendo data do evento, destino e finalidade;

    II - à autorização do Secretário Municipal ao qual está vinculado, quando se tratar de servidor;
    III - à autorização do Prefeito Municipal, quando se tratar de Agente Político;

    IV - à apresentação dos documentos comprobatórios de comparecimento ao evento.
    § 1º Consideram-se documentos comprobatórios, de que trata o inciso IV, o certificado de curso, atestados, atas,

crachás, fotografias do evento, ingressos, nota fiscal de despesas com alimentos e/ou hospedagem, dentre outros.
    § 2º A falta de prestação de contas acerca das diárias antecipadas na forma do § 3º, do art. 1º, implicará na
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obrigatoriedade do beneficiário de ressarci-las ao Município, autorizado o desconto em folha de pagamento.

Art. 5º Além das diárias de que trata o art. 1º, as despesas com transporte aéreo, terrestre ou aquático ao local de
destino, serão objeto de indenização.
   § 1º Se o transporte for realizado em veículo oficial do Município, não haverá indenização.
   § 2º O ressarcimento de que trata o caput fica condicionado à apresentação dos mesmos documentos de que trata o
art. 4º, além da nota fiscal de aquisição e dos correspondentes bilhetes ou tickets das passagens de ida e volta.
   § 3º É vedada a indenização, na forma do caput, pelo transporte realizado através de veículos pessoais.

Art. 6º O valor das diárias será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices da revisão geral anual dos
servidores.

Art. 7º A presente Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo.

Art. 8º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do
orçamento.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal nº 2.617 de 10 de dezembro de 1999, o art. 68, inciso I e o art. 69, ambos da Lei Municipal 1.153/1990.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 08 de setembro de 2022.
 

JORGE DARLEI WOLF
Prefeito Municipal

BRUNO SEGER 
Secretário Municipal da Administração
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