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LEI Nº 338/2018 

 

 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 

DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARÃO 

DO TRIUNFO/RS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, no uso 

de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos servidores públicos 

do Poder Legislativo Municipal de Barão do Triunfo/RS. 

 

Art. 2° O servidor púbico efetivo ou cargo em comissão, integrante da Câmara 

Municipal de Barão do Triunfo/RS, que se deslocar temporariamente para outra 

localidade a serviço, estudo ou para participar de evento de interesse do Legislativo 

Municipal, desde que previamente autorizado pelo ordenador de despesa ou por quem 

detiver delegação de competência, fará jus, além do transporte, à percepção de diárias 

segundo as disposições da presente Lei. 

  

§ 1º A concessão e pagamento das diárias aos servidores do Legislativo Municipal se 

destinam a indenizar despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 

 

§ 2º Compreendem a locomoção urbana as despesas realizadas com táxi, ônibus, 

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

compreendam o itinerário intermunicipal, interestadual e/ou internacional. 

 

§ 3º Quando o deslocamento do servidor não se fizer em veículo do Município, além 

das diárias, as despesas com transporte intermunicipal, interestadual e/ou internacional 

serão custeadas separadamente pela Câmara Municipal. 
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Art. 3º As diárias pagas aos servidores do Poder Legislativo Municipal, quando o 

deslocamento ocorrer para outra localidade dentro do Estado do Rio Grande do Sul, 

serão devidas nos seguintes valores: 

 

a) Sem pernoite, o valor da diária será de R$ 60,58 (sessenta reais e cinquenta e 

oito centavos); 

 

b) Com pernoite, o valor da diária será de R$ 181,75 (cento e oitenta e um reais e 

setenta e cinco centavos). 

 

§ 1º Os valores das diárias serão reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo 

índice concedido aos servidores públicos municipais, por ocasião da revisão geral 

anual. 

 

§ 2º Fixa o limite de 07 (sete) diárias por mês aos servidores municipais cujo nível de 

instrução exigido para ingresso no cargo seja de curso superior completo. 

§ 3º A diária de que trata a alínea “a”, deste artigo, será paga quando o deslocamento 

não exigir pernoite, devendo o beneficiário comprovar a realização de despesa com 

alimentação e/ou locomoção urbana. 

 

§ 4º A diária de que trata a alínea “b”, deste artigo, será paga quando o deslocamento 

exigir pernoite, devendo o beneficiário comprovar a despesa realizada com a 

respectiva hospedagem e, se houver, também comprovar as despesas com alimentação 

e/ou locomoção urbana. 

 

§ 5º Quando o deslocamento se der para fora do Estado do Rio Grande do Sul, os 

valores das diárias previstos nesta Lei serão pagos em triplo. 

 

Art. 4º O servidor que receber diárias é obrigado a apresentar a respectiva prestação 

de contas, no prazo de 07 (sete) dias úteis subsequentes ao seu retorno à Sede do 

Município, devendo, para isso, utilizar o formulário próprio disponibilizado pelo 

Legislativo e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso. 

 

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

 

I – Formulário, devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário das diárias, onde 

constará o motivo do deslocamento; 
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II – Documentos fiscais, contendo o nome e/ou CPF do beneficiário, referente aos 

gastos com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana; 

 

III – Segunda via de passagem, quando o deslocamento ocorrer por via transporte 

rodoviário; 

 

IV – Cartões de embarque, no caso de deslocamento por via aérea; 

 

V – Comprovante de depósito em conta corrente bancária indicada pela Câmara 

Municipal, no caso de devolução de valores. 

 

§ 2º Caso o beneficiário da diária com pernoite não comprove as despesas com 

hospedagem, fará jus apenas a percepção do valor correspondente a diária sem 

pernoite, impondo-se a devolução do montante pago a maior. 

 

§ 3º O não cumprimento do estabelecido neste artigo, ensejará a devolução de valores 

pelo inadimplente, ficando impossibilitado de receber outro pagamento a este título, 

antes da regularização da situação apontada.  

 

§ 4º O valores recebidos a título de diárias serão restituídos ao erário, nas seguintes 

hipóteses: 

 

I – Não apresentação da prestação de contas; 

 

II – Não realização do deslocamento; 

 

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

 

IV – Outras hipóteses que não justifique o pagamento da diária, a serem avaliadas pela 

Presidência da Câmara Municipal. 

 

§ 5º O servidor deve restituir os valores recebidos, no prazo de 03 (três) dias úteis, a 

contar da data final para apresentação das contas, quando não apresentadas, da data 

que deveria ter ocorrido o deslocamento, quando não realizado ou, da comunicação de 

rejeição da prestação de contas. 

 

§ 6º Fica o Legislativo autorizado na debitar na folha pagamento do servidor, o valor 

recebido indevidamente por este e não ressarcido no prazo aos cofres públicos. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Av. Tassinare Cesari, n.º 476, Centro – Barão do Triunfo/RS – Cep.: 96735-000 

Fone: (51) 3650.1143   Fax: (51) 3650.1055 

Art. 5º O transporte do servidor será providenciado pela Câmara Municipal, mediante 

aquisição de passagens ou em veículo oficial ou a serviço do Poder Legislativo. 

 

Parágrafo único. Caso o servidor, excepcionalmente, tenha adquirido a passagem, 

será ressarcido mediante a apresentação do respectivo comprovante de compra, 

quando da prestação de contas. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correção à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

Barão do Triunfo, 02 de outubro de 2018 

 

 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 

 

 


