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LEI N°. 487/2019. DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

``lNSTITUI REGRAS PARA 0 PAGAMENT0 DAS VANTAGENS

PECUNIARIAS DENOMINADAS `DIARIAS'."

VALMIR  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  lporanga,

Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais,  FAZ  SABER  que  a

Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  -  A  concessao  de  diarias  aos  servidores  da  Administragao  do
Poder Executivo Municipal de lporanga, Estado de Sao Paulo, com objetivo de
indenizar  despesas  com  alimentacao  e  pousada,  far-se-a  de  acordo  as
disposig6es desta lei.

Art.   2°   -   Os   pagamentos   de   diarias,   observados   os   principios   da
moralidade e do estrito interesse do servico ptlblico tefa a objetivo de indenizar
despesas    com    alimentagao    e    pousada    ao    servidor    que    se    deslocar
temporariamente    da    respectiva    sede    do    municipio    de    lporanga,     no
desempenho de  suas  atribuig6es,  em  missao  ou  estudo  e  capacitaeao  dentro
do Pais, relacionados com o cargo, a fungao e atividade que exerce.

Pafagrafo   Unico  -   Nao  sera  concedida  diaria  quando  fornecido  pela
Administragao    Municipal   ou    por   outros    Entes   da    Federagao   os    meios
necessarios   que   venham   a   suprir   as   necessidades   com   alimentaeao   e
pousada.

Art.   3°   -   0   valor   integral   da   diaria   fica   fixado   na   importancia
correspondente a 4,9 (quatro inteiro e hove partes) UFESP.

Art.  4°  -  Em  razao  do  diferenciado  custo  de  vida  existente  em  nosso
cenario  nacional,  quando  o  deslocamento  do  servidor  se  der  para  uma  das
localidades a seguir mencionadas, o valor da diaria, apurado na forma do artigo
anterior, sera acrescido da importancia que lhe corresponder a:

I   -   100%   (cem   par  cento),   nos   deslocamentos   pare   o   Distrito
Federal;

sp;     ,, - 8o% (oitenta  por cento,'  nos dos,ocamentos  paraJ22:fTaulo -
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Ill  -  70%  (setenta  por  cento),  nos  deslocamentos  para  as  demais
capitais de Estados;

IV -50% (cinquenta por cento), mos deslocamentos para municipios
com populacao igual ou superior a 200.000 (duzentos nil) habitantes.

Pafagrafo  Onico  -  nao  estarao  sujeitos  aos  acfescimos  dispostos  no
capuf deste Artigo,  as diarias pagas pela modalidade parcial,  dispostas no §2°
do Artigo 5° desta lei.

Art.   5°  -  As  diarias  serao  concedidas  por  dia  de  deslocamento  dos
servidores nos termos do §  1° do artigo 2° desta lei.

§   1°  -   Sera  concedida  diaria   integral  quando  o  deslocamento  exigir
pernoite fora do municipio de lporanga.

§ 2° -  Nas seguintes situag6es,  serao concedidas  diarias  parciais com
valores correspondentes as porcentagens a seguir indicadas, aplicadas sobre a
importancia apurada  na forma do artigo 30,  com  os actescimos de que trata o
artigo 4° desta lei, quando for o caso:

1.  50%  (cinquenta  por  cento),  quando  fornecido  alojamento  ou  outra
forma  de  pousada,  em  pr6prio  de  outros  entes  da  Administragao  Ptlblica  ou
custeados por estes, ou somente alimenfagao.

2.  para  indenizar  despesas  com  alimentagao  quando  o  deslocamento
nao exigir pernoite fora da sede, aplicar-se-a:

a)  70%  (setenta  por  cento),  quando  o  periodo  de  deslocamento  for
igual ou superior a  12 (doze) horas;

b)  35%  (trinta e cinco  pot cento),  quando o  periodo de deslocamento
for igual ou superior a 6 (seis) horas e inferior a 12 (doze) horas.

3. para indenizar despesas com alimentagao no dia de retomo a sede do
servidor, quando este pernoitar fora dela:

a)  35%  (trinta  e  cinco  por cento),  quando  a  chegada  de  regresso  a
sede ocorrer a partir das 19 (dezenove) horas;

b) 20% (vinte por cento), quando a chegada de regresso a sede ocorrer
a partir das 13 (treze) horas e antes das 19 (dezenove) horas.

§ 3° - Para os fins da concessao das diarias parciais de que trata o item
2  do  pafagrafo anterior sera  considerado o  hofario da  partida e o da chegada
de  regresso  a  sede  do  municipio  de  lporanga  e  nao  a  locaL=!!2±±=que  seja
destino.
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Art.  6°  -  Para  empenho  e  pagamento,  a  servidor que fizer jus  a  diaria
devefa   apresentar   ao   superior   hiefarquico,   ate   o   terceiro   dia   tltil   ap6s   a
regresso,    relagao   circunstanciada   das   diarias   vencidas,   consignando   os
seguintes informes:

I - nome e ntimero da C6dula de ldentidade (RG);

11 -secretaria ou departamento a que pertence;

Ill   -   cargo,   fungao-atividade,   e   padrao,   vencimentos,   remuneragao,
salario ou referencia;

lv -local para onde se deslocou;

V - motivo do deslocamento;

Vl -dia e hora da partida e da chegada de regresso a sede; e

Vll - ntlmero de diarias, especificados os dias de deslocamento.

§    10   -    Da    relaeao   constafa    relat6rio   circunstanciado   onde   ficafa
evidenciado:

1. a ordem ou autorizacao superior para o deslocamento;

2. a justificativa do deslocamento; e

3. a frequencia, atestada pelo chefe imediato.

§ 2° - Nos casos de deslocamento da sede por periodos prolongados,  a
relaeao sera enviada ate o terceiro dia  dtil  que se seguir a cada  periodo de  5
(cinco) dias consecutivos de afastamento.

§   3°  -   Compete   ao   superior   hiefarquico   do   servidor,   por  despacho
fundamentado, glosar as diarias indevidas.

Art.  7°  -  Havendo  dotagao  e  quando  solicitado  com  uma  antecedencia
minima de  03  (tres)  dias  uteis,  o  pagamento da  diaria  podefa  ser antecipado,
tendo  em  vista  o  prazo  provavel  do  afastamento,  segundo  a  natureza  e  a
extensao do servigo a ser realizado,  sempre precedido de empenho em  nome
do  servidor  e  pago  em  sua  conta  corrente,  podendo,  excepcionalmente,  ser
feito na pr6pria tesouraria da Prefeitura, desde que haja numefario para tanto e
solicitado com a antecedencia ja referida.

§  1° -Nenhuma antecipaeao podefa ser de quantia superior a 5  (cinco)
diarias integrais acrescidas dos respectivos
3° de acordo com o destino do servidor.

perc#s estabelecidos no Artigo
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§   2°   -   A   prestagao   de   contas   far-se-a   nos   termos   e   condie6es
estabelecidos    no   artigo   anterior,    dispensando   as   comprovae6es   fiscais,
informando-se:

1. a quantia recebida antecipadamente; e

2. a diferenga a receber ou a repor.

Art. 8° - Nenhum servidor podefa perceber,  a titulo de diarias no mss a
quantia superior a 50% (cinquenta por cento) de sua retribuigao mensal.

§  1° -As autoridades competentes para autorizar os deslocamentos com
direito   a   diarias   deverao   adotar   as   medidas   cabiveis   a  fim   de   que   seja
observado  o  limite  estabelecido  neste  artigo  sob  pena  de  responsabilidade
funcional.

§   2°   -   Em   relagao   ao   "caput"   deste   Artigo,   ficam   excetuados   os
motoristas que viajam com frequencia diaria,  podendo estes,  perceber,  a titulo
de diarias no mes,  uma quantia igual ou inferior a sua retribuigao mensal.

Art.  9°  -  E  vedado  conceder  gratificagao  pela  prestagao  de  servieo
extraordinario ao servidor que perceber diaria.

Art.10 -0 servidor que receber diaria indevidamente ou em desacordo
com as normas estabelecidas neste decreto, sera obrigado a restitui-la de uma
s6 vez, sujeitando-se, ainda,  a punieao disciplinar, na forma da lei.

Art.11  -A Secretaria  Municipal de Administragao e  Finaneas verificafa,
por interm6dio de seus Departamentos, o exato cumprimento do disposto nesta
Lei   e,   se   constatada   a   inobservancia   das   condig6es   e   exigencias   nele
determinadas,    denunciafa,    de    imediato,    o    pagamento   das    importancias
indevidas   a   autoridade   competente,   a   qual   determinara   a   apuraeao   da
responsabilidade,   instaurando  procedimento  administrativo  cabivel,   se  for  o
Caso.

Art.   12   -   0   Controle   lnterno   verificafa,   por   meio   de   correig6es,   a
regularidade   da   execugao   do   disposto   neste   decreto   e   representafa   ao
Ordenador  de  despesa   para  apuraeao  da   conduta  funcional   dos   agentes
pdblicos   envolvidos   nos   procedimentos   relativos   a   diarias,   propondo   siia
responsabilizagao, quando for o caso.

Art.13 -Para o cabal  cumprimento desta  Lei,  a Secretaria  Municipal de
Administragao e Finangas mantera, atrav6s de sua contabilidade pelo prazo de
5  (cinco)  anos,   o   relat6rio  a  que  se  refere  o  artigo  6°  e,  quando  houver
antecipagao, a prestaeao de contas de que trata o artigo 7° deste decreto.z±
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Art.14 -Os pagamentos previstos no inciso lv do artigo 4° desta Lei fica
vinculado   a   observancia   das   resoluc6es   publicadas    pela    Secretaria   de
Economia e  Planejamento do  Estado de  Sao  Paulo ou  outro 6rgao oficial  que
divulgue  relagao  dos  municipios,  existentes  no  Pals,  com  populagao  igual  ou
superior a 200,000 (duzentos mil) habitantes,

Art.  15  -  As  disposig6es  desta  Lei  aplicam-se,  nas  mesmas  bases  e
condig6es, conforme a cafegoria em que se enquadrarem:

I-Ocupantes   de   cargos   e   fung6es-atividades   de   diregao   (Chefe   de
Gabinete, Assessores, Diretores e Procuradores);

11 -  Aos servidores efetivos; e

Ill -  Servidores decorrentes de contrataeao seletiva.

Art.  16  -As  despesas  decorrentes  da  aplicaeao  desta  Lei  correrao  a
conta das dotae6es pr6prias.

Art.17 -Revogam-se as disposic6es em contfario.

Art.18 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

lporanga,18 de outubro de 2019.
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