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GABINETE DO PREFEITO

Rêgdamenta a concessão de TRÃNSPORTE e

DúX,Lâ§ aos S€rvidoÍes Públisos da ÃdminÊtração

Düeta e lndüeta do Poder Execuüvo Municipal, de

que trata a lei Municipal N" 377, de I0 de dezembro

de 2014 e adota outras ptovidências.

O PBETETTO I'O MIINIGÍPIO O.E SÃO TRÃNGISCO DO CONDE,
Estado da 8a.hla, no uso de suas aribuições legais, e em conformidade com a Lei
OÍgânica do MunicÍpio e ainda o disposto na Lei Municipal N" 3?7, de l0 de
dezembro de 2014,

DECRETÃ

Ãí. l"- Este De6eto regltlamenta a concessão de transPorte e diárias
para os Servidores Públicos civis e Ãgentes PolÍtisos da Ãdministração Pública
Düeta e Indüeta do Município de §ão Francisco do Conde.

cÃPÍmrLo u
DÃ§ DI§POSIqóES GERÃIS

Ãí. A"- Ãos Servidores Públicos e aos Ãgentes Poliücos da
Àdministação DiÍete e Indieta do Poder kesuüvo MuniciPel gue, em caráter
Eventual ou tsansitório e no interêssê do senriço, se desloca,r da sedê onde têm
exercício, para outro ponto do território nacional ou para o exterioÍ, farão jus, além
do tanspoíe, à percepção de difuias paÍa atender às despesas com alimentagão e
hospedagem, de acordo com as disposições deste DecÍêto.

§ l'- Entendê-se por sede a cidade, distrito, Povoado ou localidade
onde o Servidor ou o Ãgente Político eíeja lotado paÍa o exercício de suâs funçõês.

§ 2'- Entende-se por diária o número de pernoites no local de dêstino
do Servidor ou Ãgente Político.

§ 3' - Não será concedida diária ou
não houver pernoite, ou paÍa deslocâmento
cidades gue dislern, no máximo, l0O lÍn (cem

percêntual dela, quando
ou Àgente Político para
da sede do MunicÍpio ou

para cidades que $tejam denko dos limiteE
Região Meuopoütana de Feira de Santana.

MUNICIPA]. DE
Ê ,. Pràç. d. hú€Pe.ldáda ,n - cdüo.

cEP.3oO(r.OOO'
Tel.r orl3651€0!0
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§4'- Havendo deslocamênto sem pêrnoite, a Ãdministração arcará
com o tÍanspoíe do Servidor ou Ãgente Político e da sue elirnentação, mediante o
repasse de ücket refeição.

cepÍruro rr
DO TRÃN§PORTE

Ã.rt. 3'- Os §ervidores Públicos civis ê os Ãgentes Políticos da

ÀdminisEação Diretâ e IndiÍeta Municipal, membÍos de Colegiados integrantes da

estrutura organüacional das Unidades Ãdtninistratiyas e colabotadores eventuab

gue se deslocarem, temporariarnentê, do Município, noa casoa previstos nêsta lÊi,
terão o respectivo transporte fornecido pela Municipalidade.

Ií.{'- O §ansporte poderá ser concedido poÍ meio de veÍculo

disponibilizado pela PrefeituÍa ou aEavés de passagens nas modalidades dê

trüsporte público terÍêstre (rodoviá.ria ou ferroviária), aéteo ou marítimo.

§l'-Na hipótese dê disponibilização de passagêns, caberá à

Preíeih.Ea disponibilirer ainda, tÍansporte de ida e volta desta municipalidade até o

aeropoío ou terminal marítimo, quando for o caso.

§2"- Às üagens, pare sua autorização, dêp€nderáo de relatório
prévio encaminhado à CheÍa dê Gabinete do PÍefeito, discriminando as razões da

üagem, evênto e beneãcios aúeridos pêla municipalidâde.

Àí,5'- Não serão autorizadas viagens em veículo particulâr,

excetuando-se aguêlãs Íealizadas em veicrros locados à municipalidade ou cedidos
aos órgãos, fundaçôes e autaÍguias.

§ l'- Excepciona.lmente, ouüda preüamênte a SesetâÍia Municipal
dê Gêstáo Ãdministraüva ou o Titr:lar da Entidade, poderá ser permitido o uso do
veÍculo do próprio Servidor pera Eua locomoção de una para ouEa localidade, no
interesse do saviço.

§ 2o - Conceder-se-á Eanspoíe ao fuacionário gue
realüar despesas em sêriços extêrnos, p do disposto no parágrafo antêrioÍ,
através de regulamentação própria a
Àdministrativa.

PREFEIÍURA MUNICIPÂ! DÉ
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CÃPÍTUI.,O II
pÃs puíRrÃs

Ãí.6"- Os 'J.aloÍes das diárias para atender às despesas com
deslocamentos no âmbito do território nacional são escalonados de acordo com a
hierarguia dos cargos, funções ou empregos, corúorme tabela constantê do Àlexo
Único destê Deseto.

Parágraio único - Respeitado o eguilíbrio frscal, o Erecutivo Municipat
através dê DecÍeto, poderá atualizar os valores de que rata o câpuÍ deste aíigo a
cada 02 (dois) anos, mediante a apücaçâo do índice o6cial do Governo Federal gue
representê a veÍiação da inÍlação acumulada no período.

Ãí.?'- Nos deslocamentos pere o eíerior de Servidores Públicos,
Àgentes Políticos, membros de colegiados e colaboÍador€s êventuais serão

adotados os valores das diádas estabelecidas pela União, obserl.ada a hierarguia
dos rêspectivos cargos, funções ou empregos.

§I"-Os valores das diárias no exterior sêrão pagos em dólâres
americanos, ou, por solicilação do beneficiário, por seu'\râIoÍ eguivalente em moeda

nacional, em euros ou moeda pÍóPÍia do país a seÍ visitadô.

§ 2'- Fica estabêlecida a se$rinte equivalência entre as classes
constantes do Ãnero Único deste Decreto e as indicâdas no Ànero Íl: Tabela Á -
Valores de Diáias no Extenbr e Tabela I - C/assês, do Dêsreto FedeÍal IiF 71.733, de
18 de janeiro de 1973 com a redação dada pelo Decreto N' 6.576/2008:

I - a classe I do Município com a classê I da União;

II - a classe lI do Município com a classe II da União;

III - a classe III do MunicÍpio com a classe Itr da União;

W - Ã classe Mo MunieÍpio com a classe M da União.

V - Ã classe V do Município com a classe V da União.

Ãí,8"- O valor da diária será definido de acordo com os segnrintes

critériôs:

I - IIiITEGRÃI.,:

a) À cada periodo de 24 (vinte tro) horas de ajastarnênto,
tomando-sê como têrlno
dias, respecúvamente, a

e 6nal para dos
paÍida da da saída

do destino ao destino

PREFEITURA MUNICIPAL DE DO
Eod. Pr4. d. lndepGnda.xtu,9n - Ç€ntro,

Tel.: f/1 , 3651
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b) Quando o Servidot se alastar por periodo iguai ou zuperior a
12 (doze) horas e iderior a 2,1 (vinte ê guatÍo) horas,
havendo compÍovação de Pagamento de hospedagem, por
meio de docunento fiscal.

II - PROPORCIONAII:

a) Quendo o lempo do deslocemênto estiver compreendido
entre 06 (seis) e l2 (doze) horas será concedida diária
corÍêspondente a 40oó (quaÍenta por cento) do valor da
diária integrrd;

b) Quando o tempo do deslocarnento for superior a 12 (doze)
horas e irúerior a 24 (vinte e guatro) horas será concedida
diáriâ correspondente a 600ó (sessente por cento) do valo:
da diária.

§ l" - Para deslocarnêntos dentro das cidades da Região Metsopolitana
dê §alvador ou da Região MêtÍopoutana de Feira de Sentenâ ou cidades gue fiquem
a menos de 100 km (cem guüômetros) do Município, seÍá concedido ticket
alimentação, mediante Requerirnento prévio à Secreteria Municipal de Gestão
Àdministrativa.

§z'-Para firs de concessão da diária a contagem do tempo de
deslocanento te!â hício no momento da pattida do bene6ciário do local onde está
sediada a Unidade Àdministrativa ou Entidade no gual tem erercício, alé o seu
retorno.

§ 3" - O Sêrvidor fará jus somente à metade do valoÍ da diáÍia no dia
do retorno da viagem.

Ãí, 9' - Ãs despesas Íelativas às diárias, sempre precedida de empenho
em dotaÉo própria, serão realizadas em procesao esPêcial e pagas
anlecipedârnênle, exceto nas segnrintês situações:

I - em casos excepcionais, devidamente iustiÍicados, guando serão
pÍocessadas no dêcorrer do arastamento, eÍet[ando-se o cÍédito correspondênte
êm conte bancária do SeÍvidor Público ou do Ãgênte Poutico;

ll - guando o aÍastamento compreender período superior a l0 (dez)
dias consecutivos, circuEtânciâ em que se antecipará apenas o pagamenlo das
diárias correspondenteE aos prirneiÍos l0 (dez) dias.

§I"-Quando o guantitativo dê diárias, vÍrtude da viagêm,
ulEapassar o limite estipulado no inciso II deste s serão
aulorizadas mediante justificativa fundamentada,
parceladamente, a critério da Chefia de Gabinete

PREFEITURA MUT.IICIPAL DE

que ser pagas

E{ld. Prl!ã dâ [lô?.iêírr!, ,n - Cglt!, S&
cEP: as.llo{oo

Íd.: 01) 3tErS00
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§2"-O Servidor gue, dêüdamentê autorizado, se deslocar para
atendeÍ inteÍesse da administração sem o prévio Íecebimento das diárias será
indenüado no exato valoÍ a gue receberia a título de dÍária.

cerÍrurom
ox sor.rcrre.çÃo or oránres

ãrl. l0 - Âs Unidades Ãdministrativas e entidades municipais devem
realizar a Progzamagão Mensal das diárias a serem concedidas, encaminhando-a a

Chefia de Gabinete do PÍefeito e do Vice-Prefeito, medianle o pÍêênchimento do
formulário "fuogremação Mer§al de Diárias de Viagem" a ser disponüilizado pela
Controladoria GeÍal.

Parágrrafo único - Excêtqam-se do capuÍ destê ertigo os casos

devidamente justi6cados ou emergenciais.

ãrt. I I - Ã concessão de diárias Eca condicionada à exiatência de dotação
oÍçamentária e finance!Ía disponívêis de cada Unidade Ãd:ninistratira ou entidade.

Àrt. 12 - Ã solicitaçáo de diárias deverá ser feita por meio de utüização do
fORMt ÁxIO a ser deünido pela Controladoria Geral e encamirüada diÍêtamente à

Che6a de Gabinete do PreÍeito e do Vicê-Preteito, acompanhado de:

a) Folder, cadaz, convite ou similar Íeferênte ao curso, evento ou
sêrviço a ser realizado;

b) Docunentação pessod (CPF, RG, comProvânte de êndeÍeço,
cópia do caÍão bancário e no caso de Servidor, cópia de
contrachegue atualüado) de todos os gue participarão da
viagem;

Ãí. 13-Ã autorização da concessão de diárias ê o u3o do meio de
transporte a ser utiüzado na üagem, é da competência exclusiva do Prefeito e, na

sua evenhral ausência, do Vice-Prefêito.

Parágalo único - No caso das enüdades da administração indiÍeta, a
competência de gue trata o capu, seÍá exeÍcida pelo tih. aÍ da entidade.

Ãí. 14 - Estendendo-se o t de arastamento de modo a ultrapassâr a
guantidade de diárias inicialme serão deüdas as diárias
complementaÍes, corÍespondsntes
aí. 18 da Lei Municipal N" 3?7/2014.

ado, conJorme previsto no

PREFEITURÂ DO CONDE
F,Én i3.o do CondêBA

(l -8000
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§ t'- O pedido de pagamênto de diárias complemêntar deverá ser
ilndamentado e poderá sêÍ feito pêla chefia i$rediata do beneficiário durante o
período dê atastamento ou pêlo pÍóprio após o seu Íetorno à suas atÍibúçôes
habituais.

§ 2" - O pêdido de pagamento das diárias complementares dêvêÍá ser
aptesentado juntane[te com a prestação de contas da diária e eíaÍá sujeito a
ayâliação da Controladoria Geral do Municipio.

ãí, 15 - Ãs solicitações de concêssão de diárias, guando o arastamênto
iniciar-se a paÍtir da sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou, ainda, gue ütclua
sábados, domingos ou feriados, inclusive como data de Íêtorno, deveÍão seÍ
autorizadas pelo Titular da Unidade ÃdminisEativa ou Entidade, aÉs avaliaÉo da
justificativa apÍêsêntadâ pêlo RêgueÍente.

§ l'- Não havendo prejuízo para a.ãdmiristÍação, o Titular da Unidade
Ãdmilistrativâ ou Entidade poderá autorizaÍ eventuais alteraç6es de percuÍso ou de
datas ê horários de deslocamento, Ecardo o beneficiário responsável por qualguer
fato ou coBeguênciâ decorrente da modiÍicação.

§ 2" - quando o periodo de afasta.mento se estender até o exercÍcio
seguinte, a despesa xecaüá no erercício em que se iniciou,

ÃÍt. l6-Ãs soücitações de diárias ou pêdidos de tarspoíe paÍa
membros de colegiado deverão ser formulados por meio de oõcio dirigido ao
Titular da Unidade Ãdminigtrativa a qual eíá vinculada que após ouvir a CheEa de
Gabinete do Prefeito, autorizará ou não a concessão.

Parágrafo Único - No caso dê óÍgão colegriado, o oficio a que sê ,etere o
capuÍ deverá sêÍ assinado pelo Presidentê da enüdade e deverá vir acomparhado
das cópias dos seguintês documentos:

a) Ãta de eleição ê posse do PÍêsidente;
b) Ãto de nomeação dos membros;
c) Ãta que dêUberou pêla necessidade ou Íelevância do

dêslocamento e escolha do(s) nome(s) do membro(s)
beneficiiirio(s);

d) Documêntos pessoais beneficiiário(s),

ÃÍ. lI - Âplica-se o disposto
êventual quê acomparhar SêÍvidoÍ com

creto ao Servidor ou colaborador

PREFEIÍUM MUNICIPAL DE
Ênd. Prâçá !. hd€pênôêílcl+ ,n -
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cÉP
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§ l'- Ã concessão de diárias para o acomparüante será autorizada a
paíü do resultado de laudo oâcial que ateste a necessidade de acompanhante no
desloeanento do §ervidor.

§ 2'- Ã peícia dê que tÍata o § l' teÍá validade máxi.rna de 05 (cinco)
anos, podendo ser revista a qualquêt têmpo, de ofrcio ou mediante Íequerirnento.

§ 3' - O valor da diária do acomparhante será igual ao valor da diáriâ
do Seruidor acompanhado.

§ 4" - O Servidor com deõciência poderá indicar o seE acompanhaÍrte,
fomecendo as informaçõês necessá.rias pâra os Eâmites administrativos no caso de
pessoa indicada sem vÍnculo com a administração priblica.

§ 5'- No caso de o indicado ser Servidor, a concessão de diária
dependerá da concordância de sua chefia imediata.

Ãrl, 18-Ãs despesas com diárias de membros de coleg"iado ou
colaboradores eventuais correrão à conta da Unidade Ãdministativ"a ou Entidade
irtêrêssadâ imputãndo-§e a dêspêsa à dotação consigrada sob a classiõcação de
sewiços, salvo se o colaborador event[al seja Servidor Público Municipal, hipótese
em gue será coruigrnada na dotaÉo especÍfica.

Àí. 19-Ã prestação de contas por parte dos membros dos órgãos
colegiados assim como colaboradoÍes eventuais está sujêita às mesmas regtas
dispostas na Lei Municipal No 3??/2014, em especial nos artigos Zl, 22 e 23,
devendo todo o processo ser assinado e chancêlado pelo fitular da Unidade
Ãdministrativa ou Entidadê gue autorizou a concessão do transpoíê e,/ou diária.

cÃPÍruLo rv
DÀS DISPOSICóES EINÃI§

Ãí. Z0 -.§,plicâIn-se aos membÍos de colegiados e colaboradores
êventuais do Município as demais regras contid.as na lrei Muaicipal lf 377/2014,
bem como neste DecÍeto, desde gue compatÍveis.

Àí. 2l - Em hipótese alguma
gozo de férias ou licença de qualguer na

será devida diária a Servidor Público em

Ãn.22- Os atos dê conce
serão publicados no Diário Oficial do

Íei.r O -8000

CONDE
F€nci§co do Co.dê,BA
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Ãí. 23 - Salvo em câsoa egpêciais e guando expÍessarnente autoÍizadog
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o total de diárias atribuídas ao Servidor
Público e ao.ãgente Político não podeÍá excedeÍ a 20 (vinte) por ano.

Ãí. 2{ - RespondeÍão solidâriamêntê pelos atos pÍaticados em desacordo
com o disposto neste Decreto a autoridade proponente, a auloridade concedentê, o
ordenador de despesas e o Servidor que houvêÍ Íecebido as diária§.

Ãí. 25 - Os casos omissos serão disciplinados pela Conroladoria Geral
do Munieípio, após oitiva da Ãssessoria Jurídica do Município, com decisão 6nal do
Prefeito Municipal.

ÃÍt,26-À ContÍoladoria Geral do Município emitirá as instruções
complêmêntârês que se §zerem necessárias ao cumprimento desde Desreto

Àí. 21 - Este Dêceto entra em ügor na data da sua publicação.

ãí. ZB - Rêvogam-se as disp em conrário, especialmente o
0l l.Decreto Municipal N'915, de 25 de

São Francisco do janeiro de 2015

EYÃNDRO

Caldas
ControladoÍ do Município

e Orçamento

(ç'

ffi
úd. Prao dâ kÉ€p3nd€.cE ,n - csüq sáo Fítiô.o do coíÉe.8Â

cEÊ 4190G000
Têr.: (7r) 365r{000
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Oulror
EstadoB

I Prefeito e Vice-Prefeito 800 00

iI
Sesêtário8 Municipais, .Assessor Juridico,
Control,adoÍ Geral, Ouvidor Geral e Chefe
de Gabinete

Subs€setárioE, SubassessoÍ JuÍídico,
Subcontrolsdor, Àssesaor Geral de
ComudcaÉo, Ãs8êssor de Eventos,
Supêrintondente da SESIIü e Àsseasores
Espediú

cc-t
m e 300,00 600,00

ry ÀssessoÍ Juridico .qdjunlo e .qssistente
Técnico

300,00

PREFÊITURA MUNICIPÂL OE
E É. Pitç, d. lrxbpÉíd&rà, s,h -

CEP:13

FRANCISCO DO CONOÉ
C.núo, Sao FírltiE do
-!00{@

Íer.ro1) 3651-8m0

Valorês em Real

stMaol,o
No Eíado
da BÀ8Itr

400,00

SE 350,00 700,00

250,00cc-3

Demai3 Seleidores Comisslonados,
Efetivos, Conselheüos e Colaboradores I

eventuaü.
t50,00a
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Esta ediÉo encontra-se no sile: www.saofranciscodoconde,ba.io.org.br em servidor certiÍicado ICP-BRASIL
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