
RESOLUÇÃO No 004/2007, DE 03 DE dezembro DE 2007. 

   

Altera a Resolução nº 01/2004 que “Dispõe sobre a concessão, o 
pagamento e a prestação de contas de diárias a vereadores e 
funcionários da Câmara Municipal do Município de Tiradentes do 
Sul, R.S”. 

  Art. 1o São inseridos os §§5o ao art. 3o da Resolução no 001, de 2004, com as seguintes redações: 

 “Art. 3o (…) 

 §5o As diárias concedidas em cada sessão legislativa ficam limitadas a um máximo de:  

I –     23 (vinte e três) diárias para Presidente da Câmara; 

II – 12 (doze) diárias para o Vice-Presidente da Câmara e Presidentes de Comissões Permanentes;  

III –  11 (onze) diárias para os demais Vereadores e para os funcionários efetivos da Câmara Municipal.  

§6o O Vereador suplente que assumir a vaga do titular, de forma temporária ou definitiva, fará jus às 
diárias remanescentes, ainda não gozadas pelo anterior titular do mandato eletivo.    

 
§7o Em caso de retorno do titular do mandato eletivo, o vereador não será restituído das diárias que 
tenham sido utilizadas pelo suplente, no período de seu afastamento, licença ou impedimento.   

 Art. 2o Fica inserido o inciso IV ao art. 4o da Resolução no 001, de 2004, com a seguinte redação: 

 “Art. 4o (…) 

 IV – o deslocamento que exceder ao limite imposto pelo art. 3, §5o desta Resolução.”  

 Art. 3o O §1o do art. 5 da Resolução no 001, de 2004, passa a vigorar como parágrafo único.  

 Art. 4o O §1o do art. 10 da Resolução no 001, de 2004, passa a vigorar com seguinte redação:  

 “Art. 10 (…) 

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

I – acrescida de 100% (cem por cento) quando o deslocamento ocorrer para a Capital do Estado do Rio 
Grande do Sul; 

II – acrescida de 100% (cem por cento) quando o deslocamento ocorrer para outros Estados da 
Federação.”  

 Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Tiradentes do Sul, em  03 de dezembro de 2007. 

           Elton Luis Pilger  

          Presidente 

           

 


