
Lei N° 016/97 
 

 
 

Altera o Artigo 75 do Regime Jurídico Único - Lei 
015/97 e dá outras providências. 

 
 
 
  Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

  Art. 1° É alterado por esta Lei o Artigo n° 75 no Regime Jurídico Único dos Servidores 

Municipais, que trata da concessão de diárias e que passa a ter  a seguinte redação: 

  Parágrafo Único. Artigo 75. As diárias a serem pagas quando em viagem a serviço do 

município deverão ser de acordo com a Tabela abaixo e tendo como base o valor a ser pago ao Prefeito 

Municipal: 

TABELA 
   Viagem             Distância km (ida/volta)       Diária  R$ 
       A   até 100    25,00 
       B      101 até 200    30,00 
       C      201 até 300    35,00 
       D      301 até 400    40,00 
       E      401 em diante   45,00 
 
 
 

   I - As diárias do Vice-Prefeito serão pagas de acordo com a função que o mesmo 

vier desempenhar; 

   II - As diárias dos secretários municipais serão pagas no valor de 80% (oitenta 

por cento) do correspondente ao Prefeito; 

   III - As diárias dos assessores serão pagas no valor de 60% (sessenta por cento) 

da correspondente ao Prefeito; 

   IV - As diárias dos demais cargos serão pagas no valor de 50% (cinqüenta por 

cento) da correspondente ao Prefeito; 

   V - As demais com pernoite serão pagas em dobro; 



   VI - As viagens realizadas com veículo oficial darão direito ao ressarcimento das 

despesas do veículo; 

   VII - As viagens com veículo particular darão direito ao recebimento de 50% 

(cinqüenta por cento) do valor da diária. 

   VIII - As viagens de ônibus darão direito ao recebimento do valor das passagens 

intermunicipais; 

   IX - As diárias para fora do estado serão pagas pelo reembolso total das 

despesas; 

   X - Para as viagens para fora do estado será concedido um adiantamento de 

acordo com a previsão a ser feita pela Secretaria Municipal de Administração; 

   XI - No retorno da viagem a prestação de contas será através da apresentação de 

um comprovante de prova da estada no local que originou a diária; 

   Inciso 1°-  A tabela de diárias sempre que necessário serão alteradas por Decreto 

do Poder Executivo. 

  Art. 2°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, aos oito dias do mês de Janeiro 

de um mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Onesio Filippon 
  Secretário Municipal de 
Administração e Finanças 


