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LEI MUNICIPAL Nº 010/2001, de 12 de Janeiro de 2001. 

        

 

Fixa valores e condições para o pagamento de diárias de viagens 

administrativas. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - As diárias de viagens administrativas que têm por finalidade 

o ressarcimento do custeio de despesas de viagens fora do município a serviço ou a estudo de interesse da 

administração do Poder Executivo serão pagas com base nos seguintes valores: 

 

Prefeito Municipal e Vice - Prefeito......................................R$   72,00 

Secretários e Diretores Municipais........................................R$   64,00 

Demais Servidores.................................................................R$   56,00 

 

Art. 2º – Os Servidores que viajarem com pagamento de horas 

extraordinárias não farão jus à diária e suas despesas serão ressarcidas mediante comprovação. 

 

Art. 3º - Só se fará jus a diária em viagens que ultrapassarem 100 km 

de distância da sede do município, sendo que nas viagens que não alcançarem este limite apenas serão 

ressarcidas as despesas de custeio perante a apresentação das notas fiscais de alimentação, passagens ou 

pernoite. 

 

Art. 4º - Os Servidores e portadores de cargos eletivos farão jus à 

meia diária mediante a apresentação de notas fiscais de duas refeições com a mesma data e local que foi 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

 

citado no requerimento de diária e uma diária completa se apresentarem notas fiscais de pernoite em hotel 

ou duas notas fiscais de refeições em datas diferentes uma subseqüente a outra. 

 

Art. 5º - As  viagens  para fora do Estado sofrerão um acréscimo de 

25% (vinte e cinco por cento) e para a Capital Federal 150% (cento e cinqüenta por cento). 

 

Art. 6º - Os valores mencionados no artigo 1º serão reajustados, por 

Decreto do Poder Executivo Municipal, de acordo com os índices de aumento dos vencimentos dos 

Servidores Públicos Municipais. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 02  de Janeiro de 2001. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 12 de Janeiro de 2001.    

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

  

 

Registre-se e Publique-se 
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