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CACHOEIRA do PIRIA 
Nossa Cidade Em Boas Milos 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA 


LEI MUNICIPAL NQ 049/2018, DE 05 DE JUNHO DE 2018. 

Dispoe sobre viagem a servi~o e 
concessao de dhiria a servidor 
dos orgaos da administra~ao 

publica direta e da outras 
providencias. 

LEONARDO DUTRA VALE, Prefeito Municipal de Cachoeira do Piria, FA~O 
SABER que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 Q - 0 servidor da administrac;ao publica que se deslocar de sua sede, 
eventualmente e por motivo de servic;o, participac;ao em cursos ou eventos de 

capacitac;ao profissional, faz jus apercepc;ao de diaria de viagem para fazer face a 
despesas com alimentac;ao e pousada. 

Paragrafo unico - Para os efeitos desta Lei, sede e a localidade onde 0 servidor 
tern exercicio. 

Art. 2Q - Os 6rgaos e entidades devem realizar a programac;ao mensal das diarias 
a serem concedidas, encaminhando-a a Secretaria de Administrac;ao, que se 
manifestara sobre a concessao ou nao das mesmas, considerada a disponibilidade 

financeira da do erario municipal. 

Paragrafo unico - Excetuam-se do "caput" deste artigo os casos de emergencia, 

observado 0 disposto no § 2Q , do artigo 11, desta Lei. 

Art. 3Q- A concessao de diaria fica condicionada aexistencia de cota orc;amentaria 
e financeira disponiveis de cad a 6rgao ou entidade. 

Art. 4Q - Os valores das diarias de viagem sao os constantes na Tabela do An 'xo I 

desta Lei. 

ente, por§ 1Q - 0 Executivo Municipal fica autorizado a atualizar, perioj -ica 
Decreto, os valores das diarias de viagens constantes da Tabel~ do Alflexo I desta 
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Lei, mediante a aplica<;ao do coeficiente representativo da varia<;ao da infla<;ao, 

nos termos do fndice oficial do Governo Federal. 

§ 2Q - No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de urn cargo ou de fun<;ao 

publica, 0 calculo da diaria tera como base 0 cargo ou a fun<;ao cujo desempenho 

das atividades motivou a viagem. 

§ 3 Q - 0 servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de fun<;ao publica, e no 

exercicio de cargo em comissao, podera optar por aquele sobre 0 qual sera 

cal cuI ada sua diaria de viagem. 

Art. 5 Q - Sao competentes para autorizar a concessao de diaria e 0 usa do meio de 

transporte a ser utilizado na viagem, 0 Prefeito e 0 Secretario Municipal de 

Administra<;ao e Finan<;as. 

Paragrafo unico - A solicita<;ao devera ser feita por meio de utiliza<;ao do 

formulario proprio, nos termos da presente Lei. 

Art. 6 Q 
- A diaria e devida a cada periodo de 24 (vinte e quatro) horas de 

afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, 

respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede. 

Art. 7Q - Quando 0 servidor se afastar por periodo igual ou superior a 12 (doze) 

horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprova<;ao de pagamento 

de pousada, por meio de documento legal, sera devida diaria integral. 

Paragrafo unico - Ocorrendo afastamento por periodo igual ou superior a 6 (seis) 

horas, serao devidos 500/0 (cinquenta por cento) da diaria integral. 

Art. 8 Q 
- Ao servidor que dispuser de alimenta<;ao ou de pousada oficial gratuita, 

sera devida a parcela correspondente a 500/0 (cinquenta por cento) da diaria 

integral. 

Art. 9 Q - A diaria nao edevida quando: 

I - no periodo de transito, ao servidor que, por motivo de remo<;ao ou 

transfed~ncia, tiver que mudar de sede; 


II - 0 deslocamento do servidor durar menos de 6 (seis) horas; 
I 
/ 
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III - quando 0 deslocamento se der para localidade onde 0 servidor seja 
domiciliado; 

IV - quando 0 servidor dispuser de alimenta<;ao e pousada oficiais gratuitas ou 
inclufdas en1 evento para 0 qual esteja inscrito; 

V - no caso de utiliza<;ao do contrato a que se refere 0 artigo 15 desta Lei, quando 
esse contemplar pousada e alimenta<;ao. 

Art. 10 - 0 servidor que, por convoca<;ao expressa, afastar-se de sua sede 
acompanhando, na condi<;ao de assessor, 0 Prefeito, Vice-Prefeito e 0 Secretario 
Municipal, fara jus ao mesmo tratamento dispensado a essas Autoridades, no que 
se refere as despesas de viagem. 

Paragrafo unieo - Quando dois ou mais servidores, que recebam diarias com 
valores diferenciados, viajarem juntos para participar de uma mesma atividade 

tecnica, sera concedida a todos, diaria equivalente a do servidor que estiver 
enquadrado na faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente maximo do 
orgao ou entidade, admitida a delega<;ao de competencia. 

Art. 11 - As diarias, ate 0 limite de 10 (dezJ, serao pagas antecipadamente. 

§ 1 Q - Quando a viagem ultrapassar esse limite, as diarias excedentes serao 

autorizadas mediante justificativa fundamentada, caso em que poderao ser pagas 
parceladamente, a criterio do dirigente maximo do orgao ou entidade, admitida a 

delega<;ao de competencia. 

§ 2Q - Nos casos de emergencia, as diarias poderao ser pagas apos 0 infcio da 
viagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do dirigente maximo do 

orgao ou entidade, admitida a delega<;ao de competencia. 

§ 3 Q - A viagem que ocorrer no sabado, domingo ou feriado sera expressamente 
justificada e autorizada pelo dirigente maximo do orgao ou entidade, admitida a 

delega~ao de competencia. 

Art. 12 - Ao servidor podera ser concedido adiantamento de numerario para 
aquisi<;ao de passagens, exceto aereas, caso nao seja utilizado para viagem, vefculo 

oficial ou passe, ou quando nao forem fornecidas por for~a do c 'ntrato a que se 

refere 0 artigo 15 desta Lei. / 
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Paragrafo unico - 0 servidor que viajar por via aerea devera fazer uso, 

preferencialmente} da classe econ6mica. 

Art. 13 - Nao serao autorizadas viagens em vefculo particular, excetuando-se 

aquelas realizadas en1 vefculos locados ou cedidos aos orgaos} fundac;6es e 

autarquias. 

§ 1Q - Excepcionalmente} ouvida previamente a Secretaria Municipal de 

Administrac;ao e Financ;as, 0 dirigente do orgao da administrac;ao direta podera 

permitir 0 usa do vefculo do proprio servidor para sua locomoc;ao de uma para 

outra localidade} no interesse do servic;o. 

Art. 14 - Evedado aos orgaos ou entidades celebrar convenios, entre si ou com 

terceiros, para custeio de despesas de diarias de seu pessoal, em desacordo com 

os valores e normas desta Lei. 

Art. 15 - Poderao ser celebrados contratos para a prestac;ao de servic;os de 

agenciamento de viagens. 

§ 1 Q - 0 contrato podera ser celebrado} em conjunto ou separadamente: 

I - hospedagem} incluindo alimentac;ao; 

II - aquisic;ao de passagens} com ou sem traslado. 

§ 2Q - A contratac;ao do estabelecimento agenciador obedecera alegislac;ao sobre 

licitac;oes da Administrac;ao Publica. 

§ 3 Q - 0 6rgao ou entidade fara opc;ao pela soluc;ao mais economica e viavel, seja 

o pagan1ento de diaria} seja a utilizac;ao de contrato com agenciador} limitados os 

gastos com alimentac;ao e pousada} em qualquer caso} aos valores previstos no 

Anexo I desta Lei. 

§ 4"- Nao sera permitido 0 reembolso de despesas extras com bebida£o6licas, 

telefonemas particulares e outras equivalentes. ,// 

Art.16 - Em todos os casos de deslocamento para viagem pr~vist'o s nesta Lei, 0 

servidor e obrigado a apresentar relat6rio de viagem, no praz de 3 (tres) dias 

uteis subsequentes ao retorno a sede. ~/' 
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§ 1 Q - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diarias solicitadas} 

ocorrera 0 ressarcimento das diarias correspondentes ao periodo prorrogado} 

mediante justificativa fundamentada e autorizac;ao do dirigente maximo do orgao 

ou entidade} admitida a delegac;ao de competencia. 

§ 2Q - Nos casos em que 0 servidor viajar sem prejuizo de sua remunerac;ao} sem 

fazer jus adiaria de viagem} apresentara somente relatorio tecnico. 

§ 3 Q - A autoridade concedente exigira os comprovantes de passagem de aviao} 

6nibus ou trem} e} no caso de veiculo oficiat a Autorizac;ao para Saida de Veiculo. 

§ 4Q - A autoridade concedente exigira os comprovantes fiscais de hospedagens e 

alimentac;ao} quando for autorizada a viagem em veiculo particular} ou 

documento que comprove que 0 servidor esteve presente no local de destino. 

§ 5 Q - 0 descumprimento do disposto no "caput" deste artigo sujeitara 0 servidor 

ao desconto integral imediato em folha} dos valores de diaria recebidos} sem 

prejuizo de outras sanc;6es legais. 

§ 6 Q - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestac;ao de contas e} 

respectivamente} das autoridades solicitante e concedente. 

§ 7Q - Cabe ao Secretario Municipal de Administrac;ao examinar a prestac;ao de 

contas e seus documentos} rejeitando os que nao observarem as disposic;6es 

determinadas nesta Lei. 

Art. 17 - As despesas de viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito serao pagas com 

a adoc;ao de urn destes criterios: 

I - pelos valores correspondentes ao Anexo I desta Lei; 
/j 

II - pelo sistema de indenizac;ao dos valores gastos} mediante apreserytac;ao dos 

documentos legais comprobatorios de sua realizac;ao; 

III - pelo regime de adiantamento} tendo por base a previsao g,ed 

IV - por meio de utilizac;ao do contrato com agencia de viagem 
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Art. 18 - Os membros de Conselhos Municipais, que se deslocarem da sede, 

eventualmente, por motivo de servi~o ou no desempenho de suas fun~6es, farao 
jus tanto a percep~ao de diarias para custeio de despesas de alimenta~ao e 
pousada, de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei e com os valores 
fixados aos servidores municipais, Anexo I, quanta ao meio de transporte a ser 
utilizado na viagem. 

§ 1 Q - As diarias e 0 usa do meio de transporte a ser utilizado na viagem dos 

membros de Conselho deverao ser autorizadas pelo dirigente maximo do orgao 

ou entidade que arcar com os custos do deslocamento, admitida a delega~ao de 
competencia. 

Art. 19 - Aos empregados terceirizados aplica-se 0 disposto nesta Lei, a partir da 

data de sua publica~ao. 

Art. 20 - Consti tui i nfra~ao disciplinar grave, punfvel na forma da lei, conceder ou 

receber diaria indevidamente. 

Art. 21 - Evedado 0 pagamento de diaria cumulativamente com outra retribui~ao 

de carater indenizatorio de despesas com alimenta~ao e pousada. 

Art. 22 - Situa~6es excepcionais deverao ser encaminhadas para delibera~ao da 

Secretaria de Administra~ao e Finan~as. 

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. / /)

/ /1 
Cachoeira do 

/ 

/ 
'NARDO DUTRA VALE 

Piri~,'05 de nh9 0e '0 18. 

LE 

Prefeito Municipal 
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I ANEXO I I 

DIARIAS 
CARGOS DESTINO/LOCAL VALOR 

SERVIDORES EM GERAL 
DENTRO DO MUNICiPIO R$ - 50,00 

FORA DO MUNICiPIO R$ - 130,00 
FORA DO ESTADO R$ - 250,00 

SECRETARIOS, 
PROCURADORESE 
CONTROLADORfA 

DENTRO DO MUNICiPIO -
FORA DO MUNICiPIO R$ - 150,00 

FO RA DO ESTADO R$ - 350,00 
PREFEITO E VICE

PREFEITO 
DENTRO DO MUNICiPIO -

FORA DO MUNICiPIO -
FORA DO ESTADO R$ - 400,00 
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