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Resolução legislativa No 03, de 01 de agosto de 2016. 

 
Dispõe sobre a concessão, o 
pagamento e a prestação de contas 
de diárias a vereadores e servidores 
da Câmara Municipal de Tiradentes 
do Sul. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o A concessão, pagamento e prestações de contas de 
indenizações de diárias a servidores e vereadores da Câmara Municipal de 
Tiradentes do Sul obedecerão as disposições desta Resolução e são limitadas 
a um máximo de: 

I- 28 (vinte e oito) diárias, ao ano, para o presidente da Câmara; 

II- 18 (dezoito) diárias, ao ano, para o vice-presidente da Câmara e 
para os presidentes das comissões permanentes da Casa; 

III- 17 (dezessete) diárias, ao ano, para os demais vereadores e 
servidores da Câmara. 

Art. 2o Ao vereador ou servidor da Câmara Municipal que receba 
autorização para se deslocar do Município, com o objetivo de serviço ou 
capacitação de interesse da administração do Poder Legislativo, será 
concedida indenização através de diárias, que se destinará a indenizar 
despesas com alimentação, transporte no local de destino e estadia. 

Parágrafo Único: As passagens de deslocamento saída da sede do 
Município até o local do evento e o seu retorno serão ressarcidas. 

 

CAPÍTULO II 
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

Seção I 
Da autorização 

Art. 3o O Vereador ou servidor que necessite deslocar-se da sede do 
Município, nos termos do art. 2º desta Resolução, deverá solicitar autorização 
ao Presidente da Câmara Municipal. 

§1o.  A diária somente será concedida após despacho do Presidente. 

§2º. Em hipótese alguma poderão ser autorizados o deslocamento  
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e concessão de indenizações após o início do evento que deu origem ao 
pedido. 

§3º. Os casos de afastamento superiores a 5 (cinco) dias deverão ter 
aprovação da Mesa Diretora. 

§4º Em caso de solicitação de diárias do Presidente da Câmara, deverá 
haver a concordância dos demais integrantes da Mesa Diretora. 

 

Seção II 
Do Direito à Diárias 

Art. 4o Não gera direito a diárias: 

I - o deslocamento que não originar nenhuma das espécies de despesas 
previstas a que se destinam as diárias; 

II - quando o vereador ou servidor beneficiário, recebendo 
antecipadamente as diárias, não deslocar-se conforme solicitado em 
requerimento, hipótese em que os valores serão devolvidos à Câmara de 
Vereadores. 

 

Seção III 
Do Pagamento das Diárias 

Art. 5o As diárias, a critério do solicitante, poderão ser pagas: 

I – até a data do deslocamento; 

II – ser incluída na próxima folha de pagamento. 

 
CAPÍTULO III 

DA PUBLICIDADE DAS DIÁRIAS 

Art. 6o Todas as diárias concedidas serão divulgadas na rede mundial 
de computadores, no portal transparência do Município, no mínimo, as 
seguintes informações: 

I - relação de diárias pagas 

II - o nome do beneficiário das diárias 

III - a quantidade de diárias recebidas 
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IV - o valor total das diárias 

V - as datas de saída e de retorno 

VI - o local de destino 

VII- o motivo do deslocamento 

 

CAPÍTULO IV 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Seção I 
Dos Elementos Integrantes do Processo de Prestação de Contas 

Art. 7o Toda concessão diárias corresponderá a uma prestação de 
contas, no prazo de até cinco dias úteis do retorno do beneficiário ao Município: 

I – em caso de serviço ou representação da Câmara Municipal, comprovante 
que ateste a presença do beneficiário no local de destino e documentos que 
justifiquem a necessidade da concessão de diárias (transporte urbano e 
alimentação e estadia); 

II – em caso de participação em cursos, treinamentos ou eventos: 

a) Atestado ou certificado sobre a frequência; 

b) Documentos que justifiquem a necessidade da concessão de 
diárias (transporte urbano e alimentação e estadia); 

 
Seção II 

Das Penalidades pela não Prestação de Contas 

Art. 8o Se o beneficiário não prestar contas no prazo fixado no art. 7o, 
será impedido de usufruir novamente do benefício indenizatório de que trata 
essa Resolução.  

Parágrafo único. Os valores repassados aos agentes públicos que não 
forem acompanhados de prestação de contas poderão ser objeto de desconto 
em folha de pagamento, ou se não for possível este procedimento, inscrito em 
dívida ativa e cobrado administrativa ou judicialmente. 
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CAPÍTULO VI 
DO CÁLCULO DAS DIÁRIAS 

Art. 9o O valor da indenização por diária, fixado com base no estudo de 
custos que compõe o Anexo I, é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 

§ 1o A diária, conforme o deslocamento, será:  

I - multiplicada por 2 (dois), quando o deslocamento for para outro 
Estado da Federação; 

§ 2o A diária será reduzida em 50% (cinquenta por cento), quando o 
deslocamento implicar apenas a permanência no local de destino e 
alimentação, não exigindo pernoite. 

§ 3o Considerando-se como pernoite, para fins desta Resolução, a 
estadia em hotel ou o período necessário do deslocamento para o Município 
realizado no turno da noite, desde que haja comprovação deste deslocamento. 

Art. 10. As diárias serão reajustadas a cada 12 (doze) meses através do 
índice IGP-M apurado no período. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12.  Revoga-se as Resoluções no 001/2015 

 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, em 

01 de agosto de 2016 
 
 
 
 

ELTON LUIS PILGER 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Registre-se e publique-se 


