
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/18, de 03 de setembro de 2018. 

 

 

Altera o art. 1º da Resolução N°. 001, 

de 03 de agosto de 2010 que “Dispõe 

sobre novos critérios e valores no 

deferimento e concessão das diárias 

dos Vereadores e Servidores na 

Câmara Municipal de Campo 

Novo/RS e da outras providências”. 

. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Novo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, apresenta o seguinte Projeto de 

Resolução: 

 

Art. 1º O art. 1º da Resolução N°. 003/10 passa a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 1° O pagamento das diárias atenderá os seguintes termos: 

 

I – diária integral: devida em deslocamento com necessidade de 

pernoite;  

 

II – meia diária: devida quando o deslocamento exigir apenas a 

permanência no local de destino e alimentação, e não exigir pernoite fora 

da sede. 

 

§1º Também será paga meia diária no dia do retorno a sede quando 

o deslocamento exigir viagens de longa distância, correspondente ao 

período em que se estiver em trânsito, independentemente do meio de 

transporte utilizado para o deslocamento, comprovado com documentos 

fiscais. 

 

§ 2º Quando o beneficiário necessitar iniciar a viagem em período 

noturno (ônibus ou veículo) o mesmo terá direito a meia diária, comprovada 

com documentos fiscais. 

 



  §3º Quando o deslocamento for dentro do território nacional, com 

exceção da capital federal, a diária será de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais). 

 

§4º Na capital federal a diária é acrescida em 75% (setenta e cinco 

por cento). (NR). 

 

Art. 2 Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, aos 03 dias do mês de 

setembro de 2018. 

 

 

 

 

Airton Canova 

                                                                                        Presidente 

Ademar Oliveira de Aguiar 

    Secretário 

 

 

Renato José de Lima 

                                                                                         Vice-Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificativa 

 

Considerando a última auditoria do TCE-RS, onde foi solicitado 

verbalmente à presidência desta Casa Legislativa que se adeque a Resolução 

que trata sobre a concessão de diárias, no tocante ao conceito de “meia 

diária”, apresenta-se o seguinte projeto de resolução. 

Tal proposição foi elaborada com base em sugestões do próprio 

auditor, com relação a exemplos e excertos de resoluções das câmaras de 

Redentora e Três Passos; também serviram de modelo as legislações do 

Município de Campo Novo, do próprio TCE-RS e do Inlegis. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, aos 03 dias do mês de 

setembro de 2018. 

 

Airton Canova 

                                                                                          Presidente 

Ademar Oliveira de Aguiar 

    Secretário 

 

 

Renato José de Lima 

                                                                                         Vice-Presidente 

 


