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o rREEEITo oo twumcÍpro DE sÉo raÃNcrsco Do coNDE,
Eetado da Bahla, com base nos preceitos e aEibuições que lhe corúerem a Lei
OÍgânica do Município,

Faz saber quê a CfunaÍa Municipal de VereadoÍes ÀPROVÂ. e ele
S.ANCIONÃ a següinte lei:

Àí. l'- Estâ lêi dispõe sobre a corcessão dê transpoíes e diárias para
os servidores públicos civis e agentes políticos da administrãção pública direta e
indteta do Município de §eo Francisco do Conde.

CÃPiTI'LO I
Dã§ DI§POSIçÕES GER.ãIS

Àí.2"- O Chefe do PodeÍ Executivo Muaicipal através dê De(reto,
ÍegulamentâÍá a pÍesentê Lei, no pÍazo ds 30 (trinta) dias da sua aprovação.

PaÍágraJo Único - Ã Controladoria Geral do Municipio, atÍavés de
InsEução Normativa ou Orientação Téqnica estabelecerá os padróes de
pÍocedimêntos pâÍa execução e prestação de contas.

Ãí. 3o - À cücessão dê tÍanspoíe e diárias é aplicável, exclusiv-ôrflêntê,
aos carsos eÍpressamente previstoa nesla lêi.

CÃPÍTTILO U
DO TRÃNSPORTE

administração direta e hdüeta Municipal, membros de colêgiados inte da
esruúra organizacional das unidades administrativas municipal e col
eventuais guê se deslocâÍem, tempoÍariamente, do Município, nos
nesta Lei, teÍáo o respectivo transpoíê forBecido pela Municipalidade.
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ÃÍ.5"- O Eân8poíe, preüsto no artigo a erioÍ, poderá ser concedido
por meio de veículo di.sponibilizado pela Prefeitura, passâgens nas modalidedes de
trarspoíe público terÍestre (Íodoüária ou ferroviária), aéreo ou marítimo.

§1"-Ãlém das passageÍrs, caberá à PrefeituÍa disponibüizar,
tratrsporto de ida e volta desta municipalidade até o aeropoío ou teÍminal marítimo,
quando for o caso.

§2o- Ãs viagens, para sua auto zação, dependeráo de Íelatório
pÍéüo encaminhado ao Prefeito, discrimirando as:azôes da üagem, êvênto e

beneficios auJeridos pela municipalidade.

Àí.6'- Não serão autorizadas viagens em veículo particular,
êxcetuendo-se aquelas Íeelizadas em veÍculos locados à municipalidade ou cedidos
aos órgáos, fundações e autarquias.

§ l'- Excepcionalmente, ouüda previamente a Secretaria Municipal
de Gestão Ãdministrativa, o tih:lar da Unidade Ãdministratiwa poderá permitir o uso
do veisulo do próprio sêridor para sue locomoção de u]na para outÍa localidade,
no interesse do serviço.

§2'- Conceder-se-á indenização de transpoíe ao funcionário que
realüar despesas em serviços êíêrnos, por força do disposto no parágÍaIo anterioÍ,

§3'- O valor das indenizaçóes de quê Eata o parágEâÍo anterioÍ e as

condições para sua concêaaáo serão estabelêcidos êm re$damento.

CÀPiTI'I,O U
DãS DUínITS DO PRETETTO E DO VIGE.PRETETTO

.Eí,?'- Às despesas de viagens do PreÍeito e do Vicê-Prefeito serão
pages com a adoção de um destes critérios:

I - pelos valores constantes no Decreto Regulamentador;

Il- pêlo sistema de indenização dos vdores gestos, mediante
aprêsentação dos documentos legais comprobatórios de sua realização;

III - por meio de utilização do contrato com agência de üagem.

ParágraIo Único - Ã Chefia de Gabinete deverá, obrigatoÍiamente,
quando do retorno da üagem do Prefeito e do Vice-Prefeito,
Controladoria CêÍal relatório da yiagem acompanhado dos com
passagêns utüizada§.
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Ã!r.8"- Os servidoÍes públicos civis e 08 agentes poüücos da
administração dteta e indüeta, inclusive autarquias e fundações do Poder Executivo
Municipal que se deslocarem da sêde onde têm exercício para ouEo ponto do
terrilório nacional ou para o eíerior, em caráter êvenhral ou tÍatsitório, e no
intêlesse do seryiço, farão ju6, além do transpone, à percepção de diárias, para
fazer face às despasas com hospedagem, alirnêntação, deslocanento urbano,
pêdág'io e estacionamênto.

§ lo- Entende-se poÍ sede a localidadê onde o senridoÍ público ou o
agente político esteja lotado pera o exercício de zuas funções.

§ 2' - Não seÍá concedida diiiria quando o deslocamento do servidor
ou agenle poütico irnpücar mudança de sede onde êxeÍce as suas funções ou não
exigü despesas com dimentação e hospedagem.

§ 3" - Às despesas dê altnentação e hospedagem de colaboradores
eventuais, inclusive membros de colegiados integÍantes da estrutura organizacional
das Secretarias Municipals, poderão ser cuateada8 mediertte a concessão de diárias
pela Unidade Ãdministraüva interessada, imputando.se a despesa à dotação
consignada sob a classi.Ecação de serviços.

§ 4" - É vedada e concessão de diárias para o exterioÍ a pesaoas sem
vínculo com a adminbtração pública murricipal, ressalvadas aguelas degignadas ou
nomeadas pelo Prefeito.

Ãí.9'- O valor da diária será definido de asoÍdo com os segrintes
cÍitélios:

I - IntegÍel:

a) Ã cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afaslamênto,
tomando-se como teÍmo inicial ê fiItal para contagem dos
dias, respectivamente, a hora da paíida da sede e chegada
ao destino final, quando do Íetorno da úagem;

b) Quando o servidor se aÍastar por peíodo
12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte
havendg comprovação de pagamento de
meio de documento legal.

igual ou
tro horas,
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II - Proporcional:

a) Quando sê tÍatâr dê deslocamentos para cidades fora da
Rêgião MeEopolitana do Salvador ou diíancias maiores gue
100 (cem) guilômetros desta municipalidade, pera atendeÍ àÊ

despesas com alirnentação, gerá concedida diária
corÍêspondente a 40oá (guarenta por cento) do valor da
diária integra.l, quando o tempo do deslocaÍnento estiveÍ
qompÍêendido enre 6 (seis) e 12 (doze) horas;

b) Quando se katar de deslocamentos para cidades fora da
Região Metropolitana do Salvador ou distancias maiores que
100 (cem) quilômêtÍos desta municipalidade, para atender &
despesas com alimentação, será concedida diária
correspondentê a 60% (sêssente por ce o) do valor da
diária, quando o têmpo do dêslocânento for superior a 12

(doze) hoÍas e inferior a 24 (ünte e quatro) horas.

Parágrafo Único - Para deslocamenlos dentÍo das cidades da Região
Metropolitana de §alvador ou da Rêgião MeEopolitãna de Feira de Santana, será
concedido ticLet alimentação, mediante Reguerimento préüo à Seqelalia
Municipal de Gêstão Adninistrativa.

Ãí. l0 - O servidor priblico e o agente polÍtico farão jus a 50% (cinguenta
por cento) do valoÍ das diárias quando sua dimentação ou sua hospedagem Íor
custeada por instituição governamental ou não governamental.

ParágraÍo único - No caso dê a alimentação e a hospedagem serem
custeadas por outa instituição governamental ou não governamental, o servidor
público e o agente poütico não farão jus ao vdor das diárias.

trí. ll - 08 membros de Conselhos Municipaia, quanto autorizados Pelo
fituIar da Unidade Àdminirstrativa a que êst€ja vinculado o Consêlho, que se

deslocarem da gede, eyentualmente, por motivo de SerYiço ou no desempenho de
zuas funções, farão jus tanto à peÍcepção de diáries para custeio de despesâs de
alimentação e pousada, e quanto ao meio de tÍan§Poíe a ser utilizado na viagem de
acordo com aa normas estabelecidas nesta ['ei e no Decreto regu]ãmentadoÍ.

&r, lZ-Ã autorização da concessão de diária e o uso do meio de
transpoíe a ser utilüado na viagem, e da competência erclusiva do Prefeito e, na

sua eventuBl ausência, do Vice-Prefeito,

PaÍágiÍaJo único - No caso das entidadês da administração
competência de que trate o capuÍ será exercida pelo ütular da enüdade-
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sEcÃo u
Dos Valoreg des Dlárias

Ãrt. 13 - Os valores das diárias para atender às despesas com
deslocamentos serão escalonados de acordo com a hieraÍquia dos cargos, funções

ou empregos, corúorme Deselo Municipal.

§I'-Às diárias seÍào concedidas antêcipadamente e poÍ dia de
aÍastarnento.

§2"- Ã solicitação de diárias deve ser Ieita som antecedência mtrima
de 15 (quinze) dias da data da realização da yiagem, atavés de lormulário próprio,
salvo em caso de urgências ou emergências.

§3'- O Executivo Municipal podeÍá atualizeÍ, a sada dois itnos, por
DecÍeto, os valores das diárias de viagens, mediante a aplicação do coeficiente
ÍêpÍesênlatiyo da variagão da inllação, nos termos do índice oficial do Governo
Federal, respeitada a disponÍbilidade financeiÍa.

Ãí, l{ - Nos casos de afastamento da Bede do serviço paÍa acompanheÍ,
na qualidade de assessor, o ptefeito, o vice-prefeito, agenles políticos ou tihrlares
de Unidade Ãdministsativa direta ou indireta, o servidoÍ fará jus a diáías no mesmo

v-a.lor atribúdo à autoridade acompanhada.

Parágnafo único - Quando dois ou mais sewidores, que recebam diárias
com valores düerenciados, üajarem juntos para participar de uma mesma atiüdade
técnica, será concedida e todos, diária equivalente à do sêrvidor que estiver
enquadÍado na faüa superior, desde que autorizado pelo ütular da Unidade
ÀdminiEtrativâ düeta ou indireta, admitida a delegação de competência.

§ECiO Ur
Da Progriarnação ê Liberacão da3 llláÍias

Ãí. ls-Às Unidades Ãdministrativas e entidades municipais devem
realizar a programâçáo mensal das diáties a se:em concedidas, encaminhando-a a

Chefia de Gabinete do PÍefêlto e do Vicê-PÍefeilo, mediante o prêenchinento do
formr:lário "P:ogramação Mensal de Diárias de Viagem" e ser
Co[troladoria GeÍa].

pela

ParágraÍo único Excetuam-se do "caput" deste artigo
devidamênte justiÍicados ou emergenciais.
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ãí. 16 - À consessão de diáÍias fica condicionada à existência de dotação
orçamentária e ftnancêira disponíveis dê cade Unidade ÃdÍninistativa ou entidade.

ParágÍafo único - À solicitação deverá ser feita poÍ mêio de utilização do
formulário a ser definido pela ConEoladoria Geral e encaminhada düêtamente à
Che6a de Gebinete do Plefeito e do Vice-Prefeito, acompânhado de:

a) Folder, cartaz, conüte ou sirnüar refeÍentê ao curso, evento ou
serviço a sêÍ reelizado;

b) Documentação pessoal (CPF, RG, comprovante de endereço,
cópia do cartão bancário ê no caso de servidor, cópia de
contÍacheque atualizado) de todos os que participarão da
üagem;

Ãí. l7-Ãs difuias, até o lirnite de I0 (dêz), sêÍão pagas

antêcipedamente.

§ l'- Quândo o quantitativo de diárias, em virtude da viagem,
ulcapassar o limite estipulado no capur, as diárias €xcêdontes seÍão aulorizadas
mediante justüicativa fundaÍnentada, caso em gue podêrão se! pagas
parceladamente, a critério do Chefe de Gabinete do PÍefeito.

§ 2'- Nos casos de emergência, as dirárias poderão ser pagas após o

início da üagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do tihrlar da
Unidade ÃdminiskatiYa.

§3"-À viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feíado será
expressarnente justilicada e autorizada pelo titular da Unidade ÃdninistÍativa ou
entidade.

Ã.rt. l8 - Caso a viagem do servidor ultrapasse a guantidade de diárias
solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diáLrias correspondentes ao período
ptorÍogado, medianle iustificativa fundamentada e autorização do dirigênte máximo
do órgáo ou antidade, obsewado o disposto no decÍêto Íegiulamentador.

sEçio rv
Das Yedaçõês

In. 19 - Ã dlária não é devida:

I- a servidor que tênha recebido diária e estêja
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II - a servidor indiciado em inguérito administrativo;

III - a servidor denominado em "alcance", assün considetado aquele
que:

a) Deixar de atender notificação da adminisEação municipel
paÍa Íeguiarizar prestação de contas de gualquer natuÍeza;

b) Deirar de prester contas nos pÍezos estabelêcidos.

EÍ1,20 - É, vedado às Unidades Ãdministrativas ou entidades celebrar
convênios, entÍe si ou com teÍceüos, paÍa custeio de desp€Bas de diárias de sêu
peEsoel, em deaacordo com os valores e normâs desta [Éi,

CÀPfi'I,I.O Itr
DÀ PRESTÃçiO I'E CONTÃS DE TRÃNSPORIE E DIÉRIÃS

sEçio r
Ira PÍestação dê Conlas por I.sênles Polítlcos e Servidore3 PúDllcos

Ãí,2l - Os servidores públisos civis e os agentes políticos gue tenham
recebido diiárias e,/ou passagens para deslocamento, obrigam-se a prestar contas ao

superior hierárguico, no pÍ.tzo de até 05 (cinco) dias úteis, aÉs o retorno da
viagem, composta da segIrirlte documentação:

I - Relatório cüsüBtarEiado da viagêm contêndo:

e) O dia e a hora dê partida e dia e hora do retorno;

b) I'ocal para onde se dêslocou e o nútnero dê dias gue

permaneceu fora do Município;

c) O valor recebido como diárias;

d) Breve relato das atividades desenvolüdas.

II- certiEcado ou diploma e/ou compÍoi-ànle de frêquência e
participação do surso ou evento de que tomou paíe, ou relatório do sewiço
executado;

III - comprovação de gue realizou o deslocamento.

§ l'- Ã prêstação de contas definida neste aÍtigo, datada ê assinada
pelo servidor ou agentê político, após visada pelo $perioÍ hieÍáÍguico, sera
encamüüada para avaliaçáo da Controladoria Geral do Município, e se a

dos
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§ 2'- Não sendo apÍoy-àda a pÍestação de contas pela Controladoria
Gerâ!, os responsáveis serão corwocados para diligências e correção das
imperfeições.

Árt.22- A inobservârcia do prazo estabelecido no artigo 2l dêsta lêi,
autorizará a Ãdrninistração a instaura, tomada de contãs espêcial, sem prejuízo de
ouEaa sanções, inclusive, o dêsconto compulsório em folha de pagarnênto para
restituição da i:npoíância deüda ao erário municipal.

trí. 23 - Ã falsâ apresentaçáo da documentação exigida con§gurará a não
comprovação da viagêm, §.cando o beneôciário impedido de receb€r novas diárias,
cumprindo.lhe devolver aos cotes priblicos os va.loÍes Íefêrentes ao guantum
recebido, sem p§uízo de outras sanções cabiveÊ,

ParágÍafo único - Não havendo a devolugão voluntária, üca a
ÃdministÍação autorizada a proceder o desconto compulsório em folha de
pagamento.

sEcÃo n
Da Prestação de Contas de Metn-btoa de Coleciados e Cola.boradores Eventuals

trí,Ztl- Ãplicam-se aos membros de colegiados e colaboradores
eventuais as mesmas regtas dispostas na Seção I deste Capítulo, devêndo todo o
processo ser assinado e chancelado pelo titular da Unidade ÃdministÍativa que
autorizou a concêssão do tersporte e/ou diária.

Parágzafo Único - Não sendo aprovados pêla Controladoria a pÍ$tação de
contas, os beneúciados serão convocados para diligênciea e correção das
imperfeições, Ecando o titular da Unidade Ãdministrativa responsável pelo
acompanhamento das ações até a apÍovação da pÍestação de contas ou dêvolução
do quantun recebido, se for o caso.

CÃPÍTI'I{ TV
DÃS DISPOSIçõES TINÃIS

Ãí. 25 - Constitui intação disciplinar grrave, punível na forma da lei,

retribuição de caráter indênizatóÍio de despesâs com alimentação ê
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conceder ou receber diária indeüdamente.

Àí, 26 - É vedado o pagamento de diária cumulativamênte
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ESTADO DA BAHIA

PREFETTURA MUNtcrpAL DE sÃo FRANcrsco Do coNDE
GABINETE DO PREFEITO

puEtrcÂDo

'-'ffi,rnI,"
àecrEtâ,iâ de Gov6Íno

Mat.59709

Ãn, 27 - Os casos omisses 3eÍão ôsciPlinados Pela ConEoladoria Geral
do MunicÍpio, após oitiva da .Assessoria Juídica do Município, com deci§ão final do
Prefeilo Municipal.

Ãí,28 - Revogam-se as disposigões em contrário, em especial a L,ei

Mudcipal ll" 0 t I , de 30 de dezembro de I 997

São FÍancisco do Conde, em 0 de 2014.
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