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LEI 961, DE 21 DE ABRIL DE 2014

Dispoe sobre a concessao de diarias no ambito da 
Administrate Publica Municipal e da outras 
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DO BOM JARDIM, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigoes legais, pela Lei Organica Municipal, 
fago saber que a Camara Municipal aprovou, e eu Jonathas Miguel Arruda 
Barbosa sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - O agente politico e o servidor publico da administragao publica do 
Municipio de Bom Jardim, que se deslocar da sede, eventualmente e por motive de 
servigo, para participagao em eventos ou cursos de capacitagao profissional, fazem jus a 
percepgao de diaria de viagem para fazer face as despesas com hospedagem, 
alimentagao, deslocamento urbano, pedagio e estacionamento.

§ 1° - As diarias serao concedidas antecipadamente e por dia de afastamento.

§ 2° - A solicitagao de diarias deve ser feita com antecedencia minima de 24 
(vinte e quatro) boras da data da realizagao da viagem, em formulario proprio, salvo em 
caso de emergencias.

§ 3° - Nao se incluem no valor da diaria os gastos com transporte entre o 
municipio e a localidade de destine, que serao pagos a parte pelo Municipio.

§ 4° - A diaria de viagem sera devida tambem aos seguintes agentes, observadas 
as mesmas condigoes previstas nesta lei, para os servidores publicos efetivos:

I - aos servidores publicos cedidos ao Poder Executive Municipal por qualquer 
orgao da Administragao Estadual, Federal ou Municipal;

II - aos membros do Conselho Tutelar, que eventualmente se deslocarem da 
iede, por motive de servigo e no desempenho de suas fungoes.

Art. 2° - A concessao de diaria fica condicionada, sempre, a existencia de 
isponibilidade orgamentaria e financeira na respectiva unidade administrativa.

Praga 19 de Julho, S/N - Centro - Bom Jardim - PE - CEP 55.730-000 - CNPJ N°. 10.293.074/0001-17
Fone/Fax: (81) 3638-1156 e-mail: bom.jardim@bol.com.br

mailto:bom.jardim@bol.com.br


■ !y
.v>'

GOVERNO MUNICIPAL DO BOM JARDIM
GOVERNO MUNICIPAL

BOM JARDIM
NOVO TEMPO, NOVOS DE8AFIOS

Art. 3° - As despesas com transporte e combustiveis para veiculo oficial serao 
custeadas pelas dota9oes proprias previamente fixadas.

Paragrafo unico - As despesas com combustiveis, pe9as, pneus e serv^os, 
realizadas fora do Municipio, durante viagens, em carater excepcional, serao ressarcidas 
mediante apresenta9ao de cupom ou nota fiscal, o qual sera anexado ao Relatorio de 
Viagem.

Art. 4° - Os valores das diarias de viagem sao os constantes no Anexo I.

Paragrafo unico - Diarias com pernoite nao serao pagas, caso a cidade de destine 
apresente distancia inferior a 60 km.

Art. 5° - E competente para autorizar a concessao de diaria e uso do meio de 
transporte, exclusivamente o Prefeito do Municipio.

Art. 6° - A diaria integral e devida sempre que for necessario o pernoite oneroso 
do agente politico ou do servidor publico em outro municipio, a cada periodo de vinte e 
quatro boras de afastamento, tomando-se como termo inicial e final da contagem dos 
dias, respectivamente, a bora da partida e da chegada na sede do Municipio de Bom 
Jardim.

§ 1° - Quando nao houver despesa com hospedagem ou nao for necessario o 
pernoite do agente politico ou servidor, e o afastamento for superior a seis boras, o 
mesmo fara jus a diaria sem pernoite, cujo valor sera aquele fixado no Anexo I desta lei.

§ 2° - Para viagens com dura9ao inferior a seis boras, o agente politico ou 
servidor sera reembolsado das despesas que realizar, mediante apresentaqao dos 
respectivos comprovantes legais.

§ 3° - Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diarias solicitadas e pagas 
antecipadamente, ocorrera o ressarcimento das diarias correspondentes ao periodo 
prorrogado, mediante justificativa fundamentada do agente politico ou servidor 
solicitante e autorizaqao do Prefeito.

Art. 7° - Fica autorizada a concessao de adiantamento de numerario destinado ao 
—pagamento de passagens e transporte para o destino, devendo ser anexados ao Relatorio 

de Viagem os comprovantes legais das respectivas despesas.

sf NArt. 8° - Nao sera concedida diaria nas seguintes hipoteses:
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I - no periodo de transito, ao servidor que, por motive de remote ou 
transferencia, tiver que mudar de sede;

II - no deslocamento para localidade onde o servidor ou agente politico possua 
residencia;

III - cumulativamente com outra retribuiqao de carater indenizatorio de despesas com 
alimentaqao;

IV - ao agente politico ou servidor que estiver em falta com a apresentaqao da prestaqao 
de contas de diaria anterior.

Paragrafo unico - Constitui infraqao disciplinar grave, punivel na forma da lei, 
conceder ou receber diaria indevidamente.

Art. 9° - O agente politico ou servidor que receber diarias e obrigado a 
apresentar Relatorio de Viagem e a respectiva prestaqao de contas, no prazo de tres dias 
uteis subsequentes ao seu retorno a sede, devendo, para isso, utilizar formulario proprio, 
e restituir os valores relatives as diarias recebidas em excesso.

§ 1° - A restituiqao de que trata este artigo devera ser feita por meio de deposito 
bancario em conta especifica informada pela Tesouraria.

§ 2° - O favorecido devera apresentar, junto ao Relatorio de Viagem, os 
comprovantes legais de passagem ou tiquete de embarque e, no caso de veiculo oficial, 
a autorizaqao para saida de veiculo.

§ 3° - Quando houver pagamento de diaria com pernoite, devera o favorecido 
apresentar tambem, junto ao Relatorio de Viagem, o comprovante de pagamento da 
hospedagem, e nos demais casos devera apresentar qualquer documento que comprove 
sua presen^a no local de destine informado, tais como atestados ou certificados de 
participaqao, comprovantes de gastos com alimenta9ao ou outros documentos idoneos.

§ 4° - O descumprimento do disposto neste artigo sujeitara o agente politico ou 
servidor ao desconto integral e imediato em folha de pagamento dos valores recebidos, 
sem prejuizo de outras sa^oes legais.

§ 5° - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestaqao de contas e, 
respectivamente, do solicitante e da autoridade concedente, sem prejuizo da fiscalizaqao 
a ser exercida pelo Controle Interno.

Art. 10 - As despesas de viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito serao pagas com 
asado9ao de um destes criterios:

I - mediante pagamento de diarias, pelos valores indicados no Anexo I desta lei;

Pra9a 19 de Julho, S/N - Centro - Bom Jardim - PE - CEP 55.730-000 - CNPJ N°. 10.293.074/0001-17
Fone/Fax: (81) 3638-1156 e-mail: bom.jardim@bol.com.br

mailto:bom.jardim@bol.com.br


GOVERNO MUNICIPAL DO BOM JARDIM
GOVERNO MUNICIPAL

BOM JARDIM
NOVO TEMPO, NOVOS DESAFIOS

II - pelo sistema de indeniza9ao dos valores gastos (reembolso), mediante apresenta9ao 
dos documentos legais comprobatorios de sua realiza9ao;

Art. 11 - Os valores das diarias estabelecidas no Anexo I desta lei serao 
reajustados anualmente, mediante decreto do Prefeito, nos mesmos indices, percentuais 
e datas das revisoes gerais de vencimentos que forem concedidas aos servidores 
publicos municipais.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogando-se as 
disposi9oes em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de abril de 2014.

UDA BARBOSAJONATHAS MIGUEL 
\ PREF O
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TABELA DE DIARIAS

ANEXOI

Tabela A - Prefeito e Vice-Prefeito:

Diaria com pemoite no Estado de Pernambuco......
Diaria sem pemoite no Estado de Pernambuco......
Diaria com pemoite fora do Estado de Pernambuco 
Diaria sem pernoite fora do Estado de Pernambuco

R$ 1.000,00 
R$ 500,00 

R$ 2.000,00 
R$ 1.500,00

Tabela B - Secretaries Municipais:

Diaria com pemoite no Estado de Pernambuco......
Diaria sem pemoite no Estado de Pernambuco......
Diaria com pernoite fora do Estado de Pernambuco 
Diaria sem pernoite fora do Estado de Pernambuco

R$ 500,00 
R$ 350,00 
R$ 800,00 
R$ 500,00

Tabela C - Chefes de Departamento, Diretores de Departamento, 
Assessores, Chefe de Gabinete, Chefes de Setor e Chefes de Servi^os:

Diaria com pernoite no Estado de Pernambuco......
Diaria sem pernoite no Estado de Pernambuco......
Diaria com pernoite fora do Estado de Pernambuco 
Diaria sem pernoite fora do Estado de Pernambuco

R$ 250,00 
R$ 100,00 
R$ 400,00 
R$ 200,00

Tabela C - Servidores efetivos, servidores contratados e demais ocupantes 
de cargos em comissao (nao incluidos na tabela B):

Diaria com pemoite em qualquer Estado da Federaqao R$ 200,00

Diaria sem pernoite: Ate 60 km..........
De 60 a 100 km .. 
De 100 a 250 km 
Acima de 250 km

R$ 50,00 
R$ 100,00 
R$ 150,00 
R$ 200,00
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