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ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017 DISPÕE 

SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ANO 

DE 7017 NO ÂMBITO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PORTO RICO DO 

MARANHÃO (MA) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A Mesa da Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão, no uso de suas atribuições 

legais e institucionais, 

DECRETA 

Art. 1º - O agente político e o servidor público da Câmara do Município de Água 

Doce do Maranhão (MA), que se deslocar da sede, eventualmente e por motivo 

de serviço ou para participação em eventos ou cursos de capacitação 

profissional e demais interesses do Municipio e da Câmara Municipal de Porto 

Rico do Maranhão, fazem jus à percepçao de diária de viagem para fazer face às 

despesas com hospedagem, alimentação, deslocamento urbano, pedágio e 

estacionamento. , 

8 1º — As diárias serão concediclas antecipadamente e por dia de afastamento. 

8 2º — A solicitação de diárias deve ser feita com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oitu) horas da data da realização da viagem, em formulário próprio 

constante no Anexo II desta lei, salvo em caso de emergências. 

8 3º — Se incluem no valor da diária os gastos com transporte entre o município e 

a localidade de destino. 
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84º — A diária de viagem será devida aos Agentes Políticos e Servidores Públicos 

por comissão, contratados ou efetivos da Câmara. 

Art. 2º — A concessão de diária fica condicionada, sempre, à existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira na respectiva unidade administrativa. 

Art. 3º — As despesas com transporte e combustíveis para veículo oficial serão 

custeadas pelas dotações próprias previamente fixadas. 

Parágrafo único — As despesas com combustíveis, peças, pneus e serviços, 

realizadas fora do Município, durante viagens, em caráter excepcional, serão 

ressarcidas mediante apresentação de cupom ou nota fiscal, o qual será 

anexado ao Relatório de Viagem. 

Art. 4º — Os valores das diárias de viagem são os constantes no Anexo I. 

8 1º- Os valores constantes no Anexo I dizem respeito a diárias com pernoite, 

devendo ser abatida em 50% nos casos de não haver a necessidade do pernoite; 

8 2º — Diárias com pernoite não serão pagas, caso a cidade de destino apresente 

distância inferior a 15 km. 

Art. 5º — À diária integral é devida sempre que for necessário o pernoite oneroso 

do agente político ou do servidor público em outro município, a cada período 

de vinte e quatro horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final 

da contagem dos dias, respectivamente, o dia de partida e da chegada na sede 

do Município de Porto Rico do Maranhão. 
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Art. 6º — São competentes para autorizar a concessão de diária e uso do meio de 

transporte a ser utilizado na viagem, o Presidente da Câmara de Vereadores. 

8 1º — Quando não houver despesa com hospedagem ou não for necessário o 

pernoite do agente político ou servidor, e o afastamento for superior a seis 

horas, o mesmo fará jus à diária sem pernoite, cujo valor será aquele fixado no 

Anexo I desta lei. 

8 2º — Para viagens com duração inferior a quatro horas, o agente político ou 

servidor será reembolsado das despesas que realizar, mediante apresentação 

dos respectivos comprovantes legais. 

8 3º — Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas e pagas 

antecipadamente, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao 

período prorrogado, mediante justificativa fundamentada do agente político ou 

servidor solicitante e autorização do Presidente da Câmara de Vereadores. 

Art. 7º — Fica autorizada a concessão de adiantamento de numerário destinado 

ao pagamento de passagens e transporte para o destino, devendo ser anexados 

ao Relatório de Viagem os comprovantes legais das respectivas despesas. 

Art. 8º — Não será concedida diária nas seguintes hipóteses: 

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou 

transferência, tiver que mudar de sede; 

II — cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas 

com alimentação; e 
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Parágrafo único — Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, 

conceder ou receber diária indevidamente. 

Art. 92º — O agente político ou servidor que receber diárias é obrigado a 

apresentar Relatório de Viagem, no prazo de 30 (trinta) dias úteis subsequentes 

ao seu retorno à sede, devendo, para isso, utilizar o formulário constante no 

Anexo II e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso. 

$ 1º — A restituição de que trata este artigo deverá ser feita por meio de depósito 

bancário em conta específica informada pela Tesouraria. 

8 2º — A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, 

respectivamente, do solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo da 

fiscalização a ser exercida pelo Controle Interno. 

Art. 10º — As despesas de viagens do Presidente da Câmara de Porto Rico do 

Maranhão, vereadores e servidores serão pagas com a adoção de um destes 

critérios: 

I - mediante pagamento de diárias, pelos valores indicados no Anexo 1 desta lei; 

e 

I — pelo sistema de indenização dos valores gastos (reembolso), mediante 

apresentação dos documentos legais comprobatórios de sua realização. 

Art. 11º — Os valores das diárias estabelecidas no Anexo 1 desta lei serão 

reajustados anualmente, mediante decreto, percentuais que forem concedidas 

aos servidores públicos municipais. 
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Art. 12º - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder 

ou receber diária indevidamente. 

Art. 13º — Ficam instituídos os seguintes anexos a fim de possibilitar o 

cumprimento das disposições desta lei: 

I- Anexo I: Tabela de Valores de Diárias; 

II —- Anexo IH: Formulário de Solicitação de Diárias de Viagem; 

II — Anexo II: Relatório Circunstanciado de Viagem. 

Art. 14º — Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão-MA, 20 de janeiro de 2017. 

Valdir de Jesus 

Presidente 

Joud Fran Dos Santos Mendes 

Vice-Presidente 

José Benedito Martins Barbosa 

1º Secretário 

Antoniel Pinto Macário 

2º Secretário 

Publicado no Mural da Câmara 

Municipal em 20/01 /2017. 
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ANEXO I- TABELA DE DIÁRIAS: 
  

A — Presidente da Câmara e Vereadores 
  

Cidade dentro do Estado com distância inferior a 200 Km ................ R$ 200,00 

Cidade dentro do Estado com distância superior a 200 Km .............. R$ 200,00 

(65: o it | PR R$ 200,00 

Brasília e outros EstadoS ............ in memeereeremeerereeereeeereereeeeeerereaeiaa R$ 500,00 

B — Servidores Públicos Efetivos e Comissionados 
  

Cidade dentro do Estado com distância inferior a 200 Km .............. R$ 200,00 

Cidade dentro do Estado com distância superior a 200 Km .............. R$ 200,00 

Capa sussa pescar R$ 200,00 

Brasília e outros Estados .............. rir imeeeeremereeereeereeeemeeneerteers R$ 500,00 

C —- Motoristas e Servidores de Nível Médio 
  

Cidade dentro do Estado com distância inferior a 200 Km ........... R$ 200,00 

Cidade dentro do Estado com distância superior a 200 Km ............. R$ 200,00 

[6F- o | ER R$ 200,00 

Brasilia e outros Estados usausanesasnemaes nas sonar aocaa id R$ 500,00 

ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM: 
  

“Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

Página 6 de 10



  

  

  

  

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO 

Solicitamos autorização a V. Exa. para emissão de transferência referente à 

concessão de diária(s), nos termos do Decreto nº 002/2017, conforme 

discriminação abaixo : 

Diária nº /2017. 

Nome: Matrícula: 

Cargo/Função: Unidade administrativa em exercício: 

Conta Bancária: Agência: Nome do Banco: 

Endereço: 

CPF nº: 

Viagens Previstas para: 

Períodode / / a / / 

Meio de Transporte: 

Objetivo da Viagem: 

Declaro que não resido na(s) localidades de destino. 

Data:  ) / 

  

Assinatura Servidor 
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PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO: 
  

Aprovação da Autoridade Concedente 

Concedida diária ao servidor no importe de R$ 

de viagem a serviço do Município no período de / / a 

/ / , em 
  

Porto Rico do Maranhão(MA) de 1 ——— 

  

Presidente da Câmara 

  

Tesoureiro 

ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGEM: 
  

o 
ge
 
qa
 

da
d 

fe
 

“Relatório de Viagem 

Objetivos da Viagem: 

Evento: 

Destino: 

Período da Viagem: / 

Cronograma da Viagem: 

/ a / / 

, para custeio 

de 2017. 

  

Data Local Atividade 
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6. Despesas efetuadas 

  

  
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS 

  
  

    

  

  
  

Passagem: ----=—-==——-——-=—. =... on nm R$ = 

Combustível: --------———........ R$ = 

Refeições: -----------——......... - R$ = 

Diárias: -----==—===———== =... R$= 0000 

Taxi; =============. =... nono R$= 0 

Outros : ---===—=-=== =... R$ = 

Total Despesas.................: R$= 

Adiantamento Recebido R$= 

Devolução / reembolso..: r$=; 

Porto Rico do Maranhão(MA), — de de 

  

CIENTE DO SOLICITANTE: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO - MA 
CNPJ 01.624.005/0001-58 

CIENTE DO FINANCEIRO: 

  

| Aprovação da Autoridade 

/ / 
Data Carimbo/ Assinatura 
    

    

Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão-MA, 20 de janeiro de 2017. 

Presidente 

o GS mandos 
Joud Fran Dos Santos Mendes 

1º Vice-Presidente 

feia Rs 
2º Vice-Presidente 

  

    Waga 
ma artins Barbosa 

º secretário 

ditar 
Nat in acário 

2º Secretário 
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