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LEI N.° 3.221, DE 2 DE MAIO DE 2011 

DISPOE SOBRE AUTORIZACAQ PARA ABERTURA DE 

CREDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORCAMENTO DO 

EXERCICIO DE 2011 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 

A Camara Municipal de Muzambinho, representante legitima do povo, decreta: 

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder 4 abertura de um crédito 
adicional especial junto ao orgamento do exercicio de 2011, destinado a aquisi¢ao de um veiculo 
tipo van, mediante convénio com a Secretaria de Satide do Estado de Minas Gerais, na seguinte 

dotacgAo orgamentaria: 

02 EXECUTIVO 
02 07 SECRETARIA DE SAUDE 
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 SAUDE 
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 1004 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 
10 302 1004 1.104 Aquisicgéo de Equipamentos e Material Permanente 

4490 52 Equipamentos e Material Permanente............escesssees 90.000,00 

Art. 2° Os recursos necessarios 4 cobertura do crédito adicional especial de que trata o 

artigo 1° desta Lei serao provenientes do superavit financeiro do ano de 2010, em igual valor, 

conforme previsto no inciso I, § 1°, do artigo 43 da Lei Federal n.° 4.320/64. 

Art. 3° Fica incluida atividade/acdo n.° 1.104 no PPA 2010/2013: Aquisic¢ao de Veiculo 

para a Satide/Convénio. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho, 2 de maio de 2011 

  

Sérgio Arlindo Ceravofo Paoliello 

Prefeito Municipal 
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LEI N.° 3.222, DE 3 DE MAIO DE 2011 

DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E 
AJUDA DE CUSTO DE INDENIZACAO DAS 
DESPESAS DE VIAGENS, NO AMBITO DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E 
AUTARQUICA DO MUNICIPIO DE 
MUZAMBINHO/MG E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

A Camara Municipal de Muzambinho, por seus representantes legais, decreta: 

Art. 1° Os agentes politicos, eleitos e nomeados, os servidores municipais, efetivos 
e contratados, e os ocupantes de cargo de provimento em comissao do Poder Executivo 
que se deslocarem, eventualmente, da sede do Municipio, no interesse da Administragao 
Publica, por motivo de servigo, para participar em eventos, cursos, seminarios, congressos, 

eventos de capacitagéo profissional ou na qualidade de representagdo, farao jus a 

percep¢ao de diaria de viagem para fazer face as despesas com alimentacao, hospedagem e 

locomogao urbana, a titulo de indenizagao. 

§ 1° As despesas do deslocamento através de transporte rodoviario coletivo, 
ferroviario ou aéreo, se houver, incluindo taxas de embarque, seguros e similares serao 

custeadas pelo Municipio, nao estando as mesmas inclusas no valor da diaria de viagem, 

sendo acobertadas por adiantamento de viagem ou indenizagdo, mediante comprovacdo 
dessas despesas. 

§ 2° Quando o deslocamento se efetivar com veiculo oficial, as despesas com 

pedagio e similares, abastecimento do veiculo, assim como com manutengdo em caso de 
defeito no curso da viagem, estas nao estarao incluidas no valor das diarias de viagem e 

serao ressarcidas mediante comprovacao dessas despesas. 

§ 3° Os funciondrios municipais, efetivos e contratados, ocupantes do cargo de 
motorista, que se deslocam freqiientemente, faro jus 4 percep¢do de ajuda de custo a titulo 
de indeniza¢io das despesas de viagem, conforme tabela constante do anexo IV. 

I — Quando o deslocamento exigir pousada, a despesa correspondente sera 
reembolsada mediante apresentacao de Nota Fiscal devidamente preenchida em nome da 
Prefeitura Municipal de Muzambinho; 

II — Em quaisquer casos, a indenizag4o da ajuda de custo compreendera a jornada 
de trabalho, ainda que ocorra mais de um deslocamento no dia, desde que o mesmo 
acontega na mesma faixa de destino.
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Art. 2° As secretarias, érgfos e entidades devem realizar a programa¢ao mensal das 

diarias a serem concedidas. 

§ 1° Excetuam-se do caput deste artigo os casos considerados de emergéncia 
devidamente justificados e autorizados pelo ordenador da despesa, quando, entdo, as 
diarias de viagem poderao ser reembolsadas apos 0 inicio da viagem do agente publico. 

§ 2° O pagamento de didrias de viagem, quando esta ocorrer aos sabados, 

domingos e feriados sera autorizado, mediante justificativa fundamentada do solicitante e 

autorizagéo do Prefeito. 

Art. 3° A concessao de didria fica condicionada a existéncia de cota orgamentaria 

e financeira disponivel para cada Org&o ou entidade. 

Art. 4° Sao competentes para autorizar a concessao de diaria e o uso do meio de 
transporte a ser utilizado na viagem, o Prefeito, os Secretarios e Dirigente de Autarquia. 

Paragrafo unico. A solicitagdo devera ser feita por escrito, com exposi¢éo dos 
motivos e finalidades, e encaminhada a Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas antes do evento, utilizando-se o formulario constante do Anexo II, 

integrante desta Lei. 

Art. 5° A didria é devida a cada periodo de 24 (vinte e quatro) horas de 
afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, 
respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede do Municipio. 

Art. 6° Quando os agentes publicos, mencionados no art. 1° desta Lei, se afastar 

por periodo igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas e 

pernoitar, serao devidos 50% (cinqiienta por cento) do valor da diaria integral, a titulo de 
ajuda para hospedagem e alimentagao. 

§ 1° Se 0 agente se afastar por periodo se afastar por periodo igual ou superior a 12 

(doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, sem pernoite, serao devidos 20% (vinte 

por cento) do valor da diaria integral, a titulo de ajuda para alimentacdo. 

§ 2° Ocorrendo afastamento por periodo igual ou superior a 9 (nove) horas e 

inferior a 12 (doze) horas, seréo devidos 15% (quinze por cento) do valor da diaria 
integral, a titulo de ajuda para alimentacao. 

§ 3° A aplicacéo dos percentuais previstos neste artigo e seus paragrafos incidirao, 

sempre, sobre a tabela de didrias para Capitais.
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Art. 7° A didria ndo é devida quando o deslocamento durar menos de 9 (nove) 

horas. bem como o percurso viagem nao ultrapassar a distancia de 200 (duzentos) 

quil6metros da sede do Municipio. 

Pardgrafo unico. Na situacgdo prevista no caput deste artigo havera indenizacao de 
despesas havidas com alimentagao e lanches, mediante apresentagéo de documentos 

habeis, caso em que as despesas nao poderao ultrapassar a 60% (sessenta por cento) do 

percentual previsto no § 2° do art. 6° desta Lei. 

Art. 8° Em quaisquer casos, se a despesa efetuada exceder o valor da diaria de 

viagem ou aos percentuais nos casos em que se aplicam, a diferenga correra as expensas do 

agente publico, nao havendo ressarcimento. 

Art. 9° E vedado o pagamento de diaria cumulativamente com outra retribuicao de 
carater indenizatério de despesas com alimentagao e estadia. 

Art. 10. As diarias, até o limite de 5 (cinco), serao pagas antecipadamente. 

§ 1° Caso o afastamento por viagem ultrapasse a quantidade diarias solicitadas e 

pagas antecipadamente, ocorrera 0 ressarcimento das didarias correspondentes ao periodo 
prorrogado, mediante justificativa fundamentada do agente publico solicitante e 
autorizacao do Prefeito. 

§ 2° O solicitante que receber diaria de viagem e, por qualquer motivo, n4o se 
afastar da sede do Municipio, ou na hipotese de retornar em periodo inferior ao previsto, 

tica obrigado a restituir os valores recebidos ou recebidos em excesso, no prazo maximo de 
3 (trés) dias, sob pena de ressarcimento ao erario mediante desconto integral imediato em 
folha de pagamento, sem prejuizo de outras sancées legais. 

§ 3° Nos casos previstos no paragrafo anterior, o agente solicitante devera recolher 
o valor das diarias recebidas em excesso através de guia de recolhimento competente, 

apresentando o respectivo comprovante quitado ao 6rgao de Controle Interno do 

Municipio. 

Art. 11. Nao serao liberadas novas didrias ao agente que nao prestar contas no 
prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis do seu retorno, anexando ao Relatério de Viagem, 

documentos justificativos do motivo da viagem e comprovantes de despesas, quando estas 

forem passiveis de comprovag¢ao. 

Pardgrafo unico. Os ocupantes do cargo de motorista prestarao contas 

mensalmente, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, apds o més de liberacao do 

adiantamento. 

Art. 12. Podera ser concedido adiantamento de numerdario para aquisicéo de 

passagens, caso nao seja utilizado para a viagem, veiculo oficial ou prdéprio. 
“ay 
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§ 1° A forma de transporte a ser utilizada sera autorizada levando-se em conta a 

urgéncia e o custo da viagem. 

§ 2° Quando se tratar de transporte aéreo, o beneficiario da diaria devera fazer uso 

preterencialmente da classe econdmica. 

§ 3° Fara jus a indenizacg&o da despesa havida, por quilémetro rodado, a vista do 
velocimetro do veiculo ou com base em quilometragem de mapas oficiais, os servidores 
municipais, conforme descrito no artigo 1° desta lei, por viagem realizada em veiculo 
proprio do servidor, quando nfo houver disponibilidade de veiculos oficiais para tal fim, a 
raz4o de R$0,85 (oitenta e cinco centavos de real) por quilémetro rodado. 

§ 4° Nao sera permitida a indenizagao de despesas extras com bebidas alcodlicas. 

Art. 13. A concessdo de diaria de que trata esta Lei nao sera incorporada, em 
nenhuma hipotese, a remunera¢ao, ao subsidio ou ao vencimento do agente publico, nem 
tampouco sera caracterizada como salario utilidade ou presta¢ao salarial in natura. 

Art. 14, Em todos os casos de deslocamento que ensejar 0 pagamento de diarias ou 
de parcelas percentuais é obrigatoria a apresentagdo do Relatorio de Viagem do evento, 

curso ou similar, no prazo previsto no art. 11 desta Lei, dirigido 4 autoridade concedente, 
devendo para isto utilizar o formulario constante do Anexo III integrante desta Lei, 

acompanhado de comprovantes, quando for 0 caso. 

§ 1° Acompanhando o Relatorio de Viagem, o agente fara a restituicdo de valores 
relativos as didrias recebidas em excesso, se retornar antes do prazo previsto. 

§ 2° O descumprimento da obrigacdo prevista no paragrafo anterior sujeitara o 
agente ao desconto integral do valor a ser restituido, na respectiva folha de pagamento, sem 

prejuizo de outras sangdes administrativas e legais cabiveis. 

Art. 15. A responsabilidade pelo controle das viagens e das respectivas prestacdes 

de contas é da autoridade que autorizou o deslocamento. 

Art. 16. Ficam fixados os valores das diarias, nestas compreendidas as despesas de 
alimentagao, hospedagem e locomogdo urbana, em conformidade com o Anexo I, parte 

integrante desta Lei. 

Paragrafo unico. Os valores fixados a titulo de diarias e ajuda de custa nesta Lei, 

poderao ser revisto a cada 12 (doze) meses pelo Executivo Municipal, mediante Decreto, 

aplicando-se o indice acumulado no periodo, do IGP-M da FGV, e na falta deste, outro 
indice oficial que venha ser instituido pelo Governo Federal para substitui-lo. 
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Art. 17. O Org4o, Departamento ou Secretaria solicitante do adiantamento se 

responsabilizara pela prestag4o de contas, que tera por objetivo: 

I — apurar a exatidao do calculo da diaria; 

If — verificar o cumprimento do prazo para apresentacfo de Relatério de Viagem, 

com emissfo de aviso de cobranga dos que estiver em atraso; 

II — elaborar estatistica de didrias de viagens. 

Art. 18. A diaria nao sera devida nos seguintes casos: 

I — quando o deslocamento se der dentro do territ6rio do Municipio; 

II — quando dispuser de alimentacao e hospedagem incluidas em evento para o qual 
esteja inscrito; 

III — seja exclusivo interesse do agente publico; 

IV — aos sabados, domingos e feriados, salvo quando comprovada a conveniéncia 
ou necessidade de permanéncia do agente fora da sede do Municipio, nos dias referidos, e 
devidamente autorizada pela autoridade competente; 

V — ao agente que estiver em falta com a apresentagao de Relatorio de Viagem e de 

documentos comprobatorios cabiveis. 

Art. 19, Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas complementares a esta 
Lei, nos limites de sua competéncia. 

Art. 20. Constitui infragaéo disciplinar grave, punivel na forma da lei, conceder 
e/ou receber diaria indevidamente. 

Art. 21. As despesas decorrentes da aplicagao desta Lei correraéo por conta de 
dotagSes orgamentarias proprias constantes do orgamento vigente. 

Art. 22. As situagdes excepcionais nao previstas nesta Lei serao resolvidas pelo 
Prefeito Municipal, dentro de sua competéncia. 

Art. 23. Em quaisquer das hipéteses de indenizacées previstas nesta Lei, a despesa 

devera ocorrer com a realizagao de empenho prévio ordinario, ou quando se tratar de 

reembolso, com empenho prévio por estimativa. 

Art. 24. Constitui parte integrante desta Lei: «
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- Anexo I— TABELA DE VALOR DE DIARIA 

- Anexo Il — SOLICITACAO DE DIARIA PARA VIAGEM 

- Anexo If] - RELATORIO DE VIAGEM 

- Anexo IV — AJUDA DE CUSTO 

Art. 25. Revogam-se as disposicées contidas nas Leis Municipais n.° 2.720, de 21 
de marco de 2002, 3.192 de 7 de dezembro de 2010 e 3.205 de 27 de dezembro de 2010. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho, 3 de maio de 2011. 
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Sérgio Arlindo Ceravgfo Paoliello 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TABELA DE VALOR DE DIARIA 

  

  

  R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) 
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ANEXO II 

SOLICITACAO DE DIARIA DE VIAGEM 

FORMULARIO PARA SOLICITACAO DE DIARIA DE VIAGEM 

EXERCICIO : DATA DA SOLICITACAO: 

SOLICITANTE: 

FUNCAO/ CARGO: 

PERIODO: 

INICIO: 0: 

LOCALIDADE(S) CIDADE(S): ESTADO(S): 

OBJETIVO: 

DESPESAS 

TIPO DE DESPESA Valor Solicitado 

Diaria 

Alimentacao 

Tra Urbano 

e/ou Abastecimento 

Total 

SOLICITANTE: 

DATA: 

ASSINATURA: 

SOLICITANTE 

APROVACAO: 

DATA: 

CARIMBO/ASSINATURA:  
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ANEXO III 

RELATORIO DE VIAGEM 

EXERCICIO: DATA DA SOLICITACAO: 

SOLICITANTE: 

CAO/ CARGO 

PRESTACAO DE CONTAS: 

D ANTECIPADAS(O VENCIDASG 

VIAGENS PREVISTAS, odo de: 

Inicio: /_/ Término: 

Dia Més Origem Destino Horario Transporte 
Chegada Utilizado 

OBJETIVO DA VIAGEM: 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

JUSTIFICATIVA: 

DESPESAS Valor Recebido}] Valor a Restituir Valor a Ressarcir Guia langamento Guia Depésito 

REALIZADAS 

Diaria 

Alimentagao 

Transporte Urbano 

Passagem/Abastec 

Total 

| SOLICITANTE: 

  
DATA: 

ASSINATURA: 

SOLICITANTE 

APROVACAO DO CONTROLE INTERNO: 

DATA: 

| CARIMBO/ASSINATURA: 
CONTROLE INTERNO  
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TABELA DE VALOR AJUDA DE CUSTO 

  

  

  

  

  

DESTINO VALOR/DIARIA 
POCOS DE CALDAS, ALFENAS, VARGINHA E RS 22,00 
OUTRAS COM DISTANCIA EQUIVALENTE 
RIBEIRAO PRETO, CAMPINAS, JAU E OUTRAS R$ 45,00 
COM DISTANCIA EQUIVALENTE 
BARRETOS, BAURU, SAO PAULO, BELO R$ 60,00 
HORIZONTE E OUTRAS COM_ DISTANCIA 
EQUIVALENTE     
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