
 
 

 
 

LEI Nº 1691/2002  

 

 

"DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"  

 

 

MANOEL STRINGHINI, Prefeito Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais 

que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:  

 

Art. 1º - Diárias são valores em dinheiro destinados a cobrir despesas dos 

servidores municipais deslocados temporariamente do Município, no desempenho 

de suas atribuições, ou em missão, comissão, representação, estágio, curso de 

aperfeiçoamento, participação em congressos, seminários, sempre no 

atendimento aos interesses municipais.  

 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, entende-se servidores municipais 

o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, os Secretários Municipais, os 

servidores municipais e os detentores de cargo em comissão.  

 

Art. 2º - Os servidores expressa e legalmente autorizados a se ausentarem 

temporariamente do município, para exercício pleno ou complementar de suas 

funções, além de lhe serem fornecidas passagens ou transporte, serão pagas 

diárias em valores expressos em reais correspondentes aos seguintes valores, 

exceto quando a municipalidade fornecer alimentação e pousada.  

 

I - Quando o servidor deslocar-se para o Distrito Federal (Brasília) o valor 

da diária será de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais);  

 

II - Quando o servidor deslocar-se para outros Estados da Federação o valor 

da diária será de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais);  

 

III - Quando o servidor deslocar-se dentro do Estado do Rio Grande do Sul o 

valor da diária será de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), exceto 

quando o deslocamento se der para Porto Alegre;  

 

IV - Quando o servidor deslocar-se para a capital do Estado do Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre) a diária será no valor de R$ 54,00 (cinqüenta e quatro 

reais);  

 

V - Quando o servidor deslocar-se para fora do país o valor da diária será de 

R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais).  
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Parágrafo 1º - A autorização para deslocamento de qualquer servidor, exceto 

para o Prefeito, será efetuado por ato do Prefeito.  

 

Parágrafo 2º - As diárias serão reduzidas de 50% (cinqüenta por cento) quando 

o afastamento tiver duração igual ou superior a 30 (trinta) dias no mesmo 

local.  

 

Art. 3º - O deslocamento de duração inferior a 06 (seis) horas para a cidade 

de Porto Alegre não dará ensejo à percepção de diárias.  

 

Art. 4º - Os valores das diárias serão pagas, preferencialmente, 

antecipadamente e de uma só vez.  

 

Parágrafo único: Quando o afastamento tiver duração superior a 30 (trinta) 

dias, as diárias serão pagas, na forma do "caput" deste artigo, devendo as 

restantes ser pagas mensalmente com os respectivos subsídios, vencimentos ou 

salários.  

 

Art. 5º - Sempre que o servidor, encontrando-se fora do Município em objetivo 

de serviço devidamente autorizado, for levado a efetuar despesas imprevistas, 

posteriormente ou justificadas será ressarcido do respectivo valor.  

 

Art. 6º - Ficam revogadas as Leis 1.2761.2761.2761.276/95 e 1.4071.4071.4071.407/98  

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 05 de setembro de 2002  

 

MANOEL STRINGHINI,  

Prefeito Municipal. 
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