
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

Poder Executivo Municipal
DECRETO N.o 72/2010.

Regulamenta da Lei N. ° 311, de 03 de maio de
2010, que dispõe sobre a concessão, o pagamento
e a prestação de contas de diárias do prefeito,
vice-prefeito, secretários e demais agentes
públicos e colaboradores eventuais no âmbito do
Poder Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL:

No uso de suas atribuições legais e com fundamento no Art. 58, XXVI, da Lei Orgânica
Municipal- LOM, e

Considerando o determinado no Art. 18°, da Lei Municipal N." 311, de 03 de maio de 2010.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° A concessão, o pagamento, a prestação de contas, o valor e a quantidade das diárias
concedidas ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, demais Agentes Públicos e colaboradores
eventuais, obedecerão às disposições neste Decreto e deverão seguir o disciplinado na Lei
Municipal N," 311, de 03 de maio de 2010.

CAPÍTULOU
DA DIÁRIA

Seção I
Da Concessão

Art. 2° Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, demais Agentes Públicos e colaboradores
eventuais, quando deslocar-se a serviço ou a estudo de interesse da Administração Municipal,
da localidade onde tem exercício e/ou lotação para outro ponto do território estadual, nacional
ou para o exterior, farão jus à percepção de diárias.
§ 1° As diárias destinam-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada,
alimentação e locomoção urbana.
§ 2° Entende-se por interesse da Administração, a participação em cursos, estágios,
congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com o cargo ou
função, além de viagens junto a órgãos públicos e de interesses públicos.
§ 3° Entende-se por colaboradores eventuais, pessoas que estejam vinculadas ao Poder
Executivo Municipal através de lei, contrato ou outro ajuste administrativo.
§ 4° As diárias do Chefe do Executivo serão concedidas pelo chefe de gabinete;
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§ 5° As diárias do Vice-Prefeito, do Chefe de Gabinete e dos Secretários Municipais serão
concedidas pelo Chefe do Executivo ou pelo Chefe de Gabinete;
§ 6° As diárias dos demais servidores serão concedidas pelo Chefe de Gabinete ou pelos
Secretários Municipais a quem estiver subordinado o beneficiário.
§ 7° O Secretário de Administração e Finanças pode indeferir a concessão de diárias face às
limitações orçamentárias ou financeiras do Tesouro Municipal, exceto as do Vice-Prefeito, do
Chefe de Gabinete e dos Secretários Municipais.

Seção n
Do Pagamento

Art. 3° As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes
situações, a critério da autoridade concedente:
I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e
II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão
ser pagas parceladamente.

Art. 4° O pagamento será feito pelo Setor de Tesouraria em espécie ou depósito em conta
corrente de propriedade do beneficiário, somente após a assinatura de recibo.

Sub-Seção I
Procedimento Para Pagamento

Art, 5° O requerimento - ANEXO II deve ser protocolado junto ao Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência do início do
deslocamento.
§ 1° O Serviço de Protocolo deve encaminhar o requerimento ao Gabinete do Prefeito para
encaminhamentos cabíveis;
§ r oGabinete do Prefeito, se for o caso, o encaminha para o Secretário de Administração e
Finanças para fins de manifestação quanto à concessão e pagamento;
§ 3° O Secretário de Administração e Finanças, se for o caso, encaminha-o ao Setor de
Contabilidade para fins de empenho e para o Setor de Tesouraria para fins de assinatura de
recibo e pagamento.

Seção m
Do Valor

Art. 6° Os valores das diárias no Município são os constantes do ANEXO I a este Decreto.
§ 1° Os valores das diárias dos deslocamentos para o exterior serão equivalentes as diárias do
deslocamento Jacareacanga para outras Cidades fora do Pará acrescidas de 100% (cem por
cento);
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Seção IV

Da Quantidade

Art. 7° As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a
indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção
urbana.
§ 1° As diárias serão calculadas por período de 24:00h (vinte e quatro horas), com a contagem
iniciada as 12:00h (doze horas) do dia inicial e encerrada as 12:00h (doze horas) do dia
seguinte.
§ 2° Para cada período completo de 24:00h (vinte e quatro horas) o beneficiário fará jus a 01
(uma) diária inteira;
§ 3° O servidor fará jus somente à Y2 ( metade) do valor da diária nos seguintes casos:
a) no dia da partida da sede de serviço;
b) no dia do retorno à sede de serviço;
c) quando o Município custear, por meio diverso, as despesas de pousada ou alimentação;
d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente ao Município ou que esteja sob
administração do Governo Municipal ou de suas entidades; ou
e) quando outra esfera de governo ou organismo nacional ou internacional custear as despesas
com alimentação ou pousada;

CAPÍTULOllI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Dos Elementos Integrantes do Processo de Prestação de Contas

Art. 8° O beneficiário prestará contas dos valores recebidos a título de diárias no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia de retorno a sede municipal ou local de lotação
§ 1° A prestação de contas deve conter os seguintes documentos:
a) relatório circunstanciado da viagem e/ou evento - ANEXO Ill;
b) bilhete de passagem em original;
c) atestado ou certificado de frequência ou outro documento que certifique a presença do
beneficiário no local de destino e/ou evento, conforme a solicitação prévia da diária, se for o
caso.

Seção 11
Procedimento para Prestar Contas

Art. 9° Cabe a Comissão de Controle Interno- CCI apreciar e julgar as contas em sede de
diárias.
§ 1° O beneficiário deve protocolar a prestação de contas junto ao Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal, que deve encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Finanças que
por sua vez a submete a avaliação e julgamento da CCI;
§ 2° A CCI pode:
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a) aprovar as contas sem ressalvas, caso em que pede o arquivamento do processo junto ao
setor competente;
b) aprovar as contas com ressalvas, caso em que deve determinar ao responsável que sane as
pendências apontadas;
c) reprovar total ou parcialmente as contas, caso em que deve determinar o ressarcimento dos
prejuízos causados ao Tesouro Munícipal, aplicar as penalidades cabíveis e encaminhar o
processo para providências cabíveis no plano administrativo e judicial junto aos órgãos
competentes, se for o caso;

SeçãoID
Das Penalidades aplicáveis em sede de Prestação de Contas

Art. 10. Cabe a CCI monitorar os processos de concessão de diárias para fins de constatar o
cumprimento dos prazos legais pelos beneficiários.

Art. 11. Se o beneficiário não prestar contas no prazo fixado no artigo anterior, deverá
ressarcir, como penalidade pelo atraso, além do valor das diárias concedidas.
§ 10 A penalidade pelo atraso será de multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por
dia de atraso, até o dia do efetivo pagamento e de juros moratórios à razão de 1% (um por
cento) ao mês incidente sobre o valor e atualização monetária a partir do primeiro dia do
exercício seguinte.
§ 20 Os valores correspondentes às devoluções, de que trata este artigo, poderão ser objeto de
desconto em folha de pagamento, ou se não for possível este procedimento, inscrito em dívida
ativa e cobrado administrativa ou judicialmente.

Art. 12 Caso o beneficiário não comprove que viajou e/ou não participou do evento que
motivou a concessão de diária será obrigado a ressarcir o valor integral recebido.

Seçãoill
Devolução dos Valores Recebidos

Art. 13. Quando o beneficiário não deslocar-se conforme solicitado em requerimento os
valores recebidos serão devolvidos ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data que deveria ocorrer o deslocamento, estomando-se a despesa realizada para fins
orçamentários;
§ 10 Os valores recebidos em excesso serão devolvidos ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da data constatação do pagamento em excesso;
§r Em caso da não devolução dos recursos não utilizados ou recebidos em excesso no prazo
legal, incidirão as mesmas penalidades descritas no Art. 11, § 1° e §2°.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-
feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente(74
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justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a
aceitação da justificativa.

Art. 15. Os atos de concessão de diárias serão publicados no mural de avisos da Prefeitura
Municipal e no do órgão ou entidade a que pertencer o beneficiário.

Art. 16. As despesas de alimentação e pousada de colaboradores eventuais, serão indenizadas
mediante a concessão de diárias correndo à conta do órgão interessado, imputando-se a
despesa à dotação consignada sob a classificação de serviços.
Parágrafo único. O dirigente do órgão concedente da diária estabelecerá o nível de
equivalência da atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de diárias.

Art. 17. É vedada a concessão de diárias para pessoas sem vínculo com a administração
pública municipal.

Art. 18. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto
neste Decreto a autoridade proponente, a autoridade concedente, o ordenador de despesas e o
servidor que houver recebido as diárias.

Art. 19. Compete a Secretaria de Administração e Finanças - SEMAF instituir e alterar,
quando necessário, o formulário de pedido e concessão de diárias.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor a partir de 16 de julho de 2010.

Art. 21. Ficam revogadas as disposições em contrário em especial o Decreto Municipal N."
031, de 23 de abril de 2007 e o Decreto Municipal N." 032, de 23 de abril de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA, em 15 de julho de 2010.
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ANEXOS:

1- ANEXO 1-TABELA FIXANDO O VALOR DAS DIÁRIAS NO MUNICÍPIO;
2- ANEXO II - REQUERIMENTO DE DIÁRIAS;
3- ANEXO ur - RELATÓRIO ClRCUNST ANClADO DA VIAGEM E/OU EVENTO.

1Gde~ 10.

PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura
Municipal de Jacareacanga em:

(l
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ANEXO I
Valor das Diárias aos Agentes Políticos e Servidores Públicos Municipais

DESLOCAMENTOS

NÍVEL DO Jacareacanga para Jacareacanga Jacareacanga Jacareacanga

CARGO Itaituba e Demais para para Belém para outras
Cidades dentro do Santarém Cidades fora
Pará e Apui - AM do Pará

Prefeito R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 500,00
Vice- Prefeito e R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 350,00Direção Superior
Assessoramento
Superior e Nível R$ 150,00 R$ 180,00 R$ 230,00 R$ 300,00
Superior
Médio e Técnico R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 190,00 R$ 250,00
Fundamental e
Fundamental R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 160,00 R$ 200,00
Incompleto
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ANEXO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
/2010

Jacareacanga, de julho de 2010.

Requerente:
N.o do CPF
Matricula
Cargo ou função: I
Secretaria:

o requerente acima identificado, nos termos da lei e do decreto regulamentador, requer a
concessão de diárias pelo delocameto no interesse do Município, conforme a seguir
especifica. Requer, outrossim, o adiantamento do valor da previsão dos gastos, pelo qual
firmará recibo.

Destino: JACAREACANGA a
,)eríodo da viagem: de a
Motivo da
Viagem

PREVISAO DE GASTOS
N.Ode Diárias Inteiras 1 R$ R$ 0,00
N.o de 1/2 de Diárias 0,5 R$ R$ 0,00

Total R$ 0,00

AUTORIZAÇAO PARA USO DO BENEFICIARia
Autorizo a viagem e o Recebi adiantado o valor acima especificado o
pagamento adiantado do valor qual prestarei contas na forma do regulamento.
acima especificado.

/"\
vata: Data:

Secretário Municipal (carimbo e
assinatura) Assinatura do requerente

PARA USO DA TESOURARIA PARA USO DA SEMAF
Foi PAGO integralmente o valor acima Considerando as informações financeiras
esoecifcado

Data

TESOUREIRO (carimbo e assinatura) Seco Mun. Adm. Finanças.

I

I
I

I
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ANEXO 11I
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

RELATÓRIO DE VIAGEM
PJrE-fEITVAA MUN10PAL DE

JACAlEACAHA
Jacarecanga, XX de xx de 2010

Beneficiário
N.o do CPF
Matricula
Cargo ou função: I
Secretaria:

Motivo da
viagem

l~p_e_rí_o_do__d_a_V_ia_g_e_m ~I:_~_:I------------------------------------
Breve resumo das atividades da viagem e/ou evento

DIARIAS RECEBIDAS
N.o de Diárias Inteiras 1 R$ O
N.o de 1/2 de Diárias 0,5 R$ O

Total O

Data Assinatura do beneficiário

Recebi o valor do crédito acima, para o qual dou total quitação.

Documentos em anexo Sim Não
1 Bilhete de passagens
2 Certificados
3 Outros






