
HULHA NiÉiuÂ 

LEI MUNICIPAL n. 1.531/2015. 

GOVERNO DE TODOS 

Dispõe sobre o pagamento de meia-diária, diária integral 
e ressarcimento de despesas com alimentação e 
hospedagem e ajuda de custo aos servidores da 
Administração Pública do Município de Hulha Negra e dá 
outras providências. 

O Prefeito do Município de Hulha Negra, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Hulha 
Negra APROVOU e eu SANCIONO a seguinte 

LEI: 

Seção I 
Das Diárias 

Art. 1° Aos servidores municipais que, designados pela autoridade competente, se 
deslocarem eventual ou transitoriamente do Município, no desempenho de suas atribuições, ou 
em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, 
meia-diária para cobrir as despesas de alimentação nos termos desta Lei. 

Parágrafo único. Entende-se como Servidores Municipais, para os fins desta Lei, os 
Agentes Políticos, os Servidores detentores de Cargos de Provimento Efetivo, os ocupantes de 
Cargo em Comissão, os Secretários Municipais, os Celetistas e os Contratados 
temporariamente. 

Art. 2° Fará jus à diária integral, o Servidor Municipal, que conforme a necessidade do 
serviço, missão ou estudo de interesse da administração, precisar pernoitar em outro 
município, retornando em datas posteriores a data de saída do município de Hulha Negra. 

Art. 30  O valor da diária fica fixado conforme tabela abaixo: 

Cidades com distância de: Servidores Municipais, Membros de 
Conselhos Municipais e Munícipes 

oficialmente escolhidos como Delegados 
Municípios que fazem divisa territorial com Hulha Negra R$ 50,00 

Até 350 Km, excetuando-se os Municípios que fazem divisa 
territorial com Hulha Negra 

R$ 100,00 

Mais de 350 Km R$ 200,00 
Fora do Estado R$ 360,00 
Fora do País R$ 400,00 



§1° No caso de pernoite, para a distância até 350 Km, excetuando-se os Municípios 
que fazem divisa territorial com Hulha Negra, aplica-se a tabela de diária de mais de 351km. 

§2° A concessão de diária exclui a concessão de vale alimentação. 

Art. 4° Os membros dos Conselhos Municipais que, expressamente autorizados pelo 
Prefeito, se ausentarem do Município para comparecer a encontros relacionados com matéria 
da especialidade do Conselho a que pertençam, ou para tratar de assunto especifico destes e, 
os munícipes oficialmente escolhidos como Delegados às conferências estaduais e/ou 
nacionais, convocadas pelos Governos Estadual e Federal nas áreas da saúde, assistência 
social, educação e outras, e assim declarados por decreto, fazem jus à mesma diária 
concedida aos Servidores Municipais nas mesmas condições, e ao transporte, nos termos 
desta Lei. 

Art. 5° A Primeira-Dama do Município, com Gabinete formalmente instituído e com 
suas funções previstas em Lei, terá direito a diárias quando se ausentar do município para 
participar de eventos ou missões de interesse da administração municipal, fazendo jus à 
mesma diária concedida aos Servidores Municipais nas mesmas condições, e ao transporte, 
nos termos desta Lei. 

Art. 6° Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o 
disposto nesta Lei, a autoridade proponente, o ordenador de despesa e o servidor que houver 
recebido as diárias. 

Art. 7° O transporte será providenciado pelo Servidor mediante adiantamento de 
numerário fornecido pela Secretaria de Administração e Finanças para aquisição de 
passagens. 

§ 1° Caso o servidor tenha adquirido a passagem, será ressarcido mediante a 
apresentação do respectivo comprovante de compra. 

§2° O servidor que se utilizar de transporte público intermunicipal para deslocamento 
poderá requerer o ressarcimento das despesas com táxi e/ou ônibus que tiver no local de 
destino até o limite de 30% (trinta por cento) do valor que esteja recebendo. 

Art. 8° É facultado aos Servidores Municipais utilizarem-se meio de transporte 
particular para deslocamento eventual ou transitório do município, no desempenho de suas 
atribuições, ou em missão ou estudo de interesse da administração, mediante autorização da 
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autoridade competente, caso em que, a título de ressarcimento, ser-lhe-á concedido o valor da 
passagem de ida e volta do transporte coletivo intermunicipal com acréscimo de 30% (trinta por 
cento) para cobrir a movimentação interna no local de destino, desde que apresente a nota 
fiscal de compra do combustível. 

§ 1° Na hipótese de mais de um Servidor ser designado para um mesmo evento, 
deverá ser utilizado um único veículo, caso em que será deferido um único ressarcimento. 

§ 2° O Município de Hulha Negra fica isento de responsabilidade em relação a qualquer 
sinistro ou prejuízo que venha a ocorrer em relação ao veiculo. 

Art. 9° As diárias e o transporte serão pagos mediante requerimento protocolizado no 
órgão competente após despacho autorizativo do Secretário Municipal de Administração e 
Finanças. 

§ 1° Do requerimento constarão, obrigatoriamente, o motivo, a localidade, a data e o 
tempo de afastamento do servidor. 

§ 2° Quando o afastamento se prolongar por tempo superior do previsto na requisição, 
o servidor solicitará a complementação. 

§3° Na hipótese de o servidor retornar ao Município em prazo menor do que o previsto 
para o seu afastamento ou deixar de comprovar as despesas de hospedagem, restituirá os 
valores recebidos em excesso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

Art. 10 A toda a concessão de diárias pela Prefeitura Municipal corresponderá uma 
prestação de contas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do retorno do beneficiário ao 
município, obedecendo. 

I — Em caso de serviço ou missão da Prefeitura Municipal, comprovante que ateste a 
presença do servidor no local de destino ou outros documentos que justifiquem a necessidade 
da concessão de diárias: 

II — Em caso de participação em cursos, treinamento, eventos ou congêneres, 
certificado ou correlato que atesta a participação no evento. 

Seção III 
Da Ajuda de Custo 

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer ajuda de custo para os Servidores 
Públicos Municipais que eventualmente executem suas atribuições no interior do Município, 
desde que permaneçam todo o dia. 
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§1° O valor da ajuda de custo será o equivalente a 5% (cinco por cento) do Piso 
Municipal de Salário — PMS, por dia de afastamento, não acumulável com vale alimentação. 

§2° A ajuda de custo será paga em folha de pagamento. 

Seção IV 
Das Disposições Finais 

Art. 12 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: códigos 3.3.90.14.00.00.00- diárias — pessoal civil, e 
3.1.9.0.16.00.00.00.00 — outras despesas variáveis — pessoal civil. 

Art. 13 Ficam revogadas as Leis Municipais nw  19 de 08 de fevereiro de 1993, 170 de 
22 de setembro de 1995 e 977 de 16 de outubro de 2008. 

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE<-130 PREÁ 
r  re- -seri 

ERONE PEDRINHO LONDERO 
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