
 

 

 

 

 

Lei nº  057/2013   

 

Dispõe sobre a concessão de diárias 
no âmbito da Câmara Municipal de 
Vereadores de Boa Vista do Buricá 
e dá outras providencias. 

                                             

                                     ANTONIO S. DE V. MOTA, Prefeito Municipal de Boa Vista do 
Buricá-RS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ELE  sanciona e promulga a seguinte LEI: 

Art. 1º Fica concedido o pagamento de diárias aos vereadores 
e servidores que se deslocarem da sede para participar de congressos, cursos, painéis e 
demais eventos, ainda que direcionados à área política, inclusive viagens para gestionar 
junto a repartições Federais e Estaduais e deputados tanto federais quanto estaduais 
sobre assuntos de interesse municipal, da seguinte forma: 

                                        VEREADORES:     SERVIDORES: 

   I - No Estado       R$ 308,70                      274,05 

   II -  Na Capital Federal     R$ 565,95                     487,20 

   § 1ª Vencerá meia  diária o deslocamento que não exigir pernoite: quando 
houver a necessidade de pousada fora da sede e os períodos noturnos transcorridos em 
viagem de ida e volta do afastamento de destino. 

  § 2º. Quando o deslocamento se realizar em veículo próprio, o proprietário 
perceberá indenização nos valores  de R$ 0,50(cinqüenta  centavos) por KM, da cidade 
do deslocamento até a cidade destino e seu retorno e o pedágio quando exigir. 

                 Art. 2º Quando do retorno o vereador e servidor deverá 
apresentar relatório circunstanciado, comprovando o deslocamento com certificado e 
demais documentos a seguir: passagem, combustível, nota de alimentação (uma por 
dia),  certificado e recibo de inscrição. 

    

 

 



 

 

 

                           

                          

                         Art. 3º - Os valores acima serão corrigidos  através de Decreto 
Legislativo  em janeiro de cada ano pela variação acumulada do exercício anterior  do 
IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado. 

             Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei  correrão a conta das 
dotações orçamentárias próprias. 

   Art. 5º Revoga-se  a Lei nº 081/2009 e os Decretos Legislativos nº 
01/2010, nº 01/2011, nº 02/2012 e nº 03/2013. 

             Art. 6º Esta Lei  entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa  

Vista do  Buricá, aos 30 de julho de 2013. 

       

                                                                                                    ________________________ 

                                       Antonio S. de V. Mota 

                                                                                                          Prefeito Municipal 

 

                    Registre-se e Publique-se 

 

                   Vanderlei Dimas Hoelscher 

                   Secretário de Administração    

 

 

 

 


