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"Indaiabira em boas mãos" 

RESOLUÇÃO N° 002/2003 

"Dispõe sobre diárias de viagens aos /lgc'IIte 

Políticos e Servidores da Câmara Municipal. 

Art. P - Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas de 
alimentação e de pousada devida aos Agentes Políticos e Setvidoies que s 
deslocou de sua sede, eventualmente e por motivo de sei VIÇO 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Resolução, sede é o lugar 
onde o Agente Político e Servidor tem exercício. 

Art.. 29  - E compete para autorizar concessão de diárias ao Presidente 
da Câmara Municipal. 

§ 1° - A diária é devida por fração ou dia de afastamento tomando-a 
corno inicial e final para contagem dos dias respectivamente, a hora da partida e 
cia chegada na Sede. 

§ 2° - A diária integral compreende as parcelas de alimentação e 
pousada. 

§ 3° - A diária e integral quando o afastamento se der por fração de 
dia superior a 12 (doze) horas e exigir pousada do Agente Político e Servidor fora 
Sede 

§ - 4° - Ocorrendo o afastamento por mais de 03 (três) horas e até 12 
(doze) horas, sua devida somente parcela de diria relativo à alimentação.  

Art. 3° - Nos casos enilque o Agente Político e Servidor se afastar da 
Sede acompanhado, na condição de Assessor, o Presidente-da Câmara, frú a 
diária no mesmo valor atribuído a autoridade assessorada, para assegurar-lhe 
hospedagem e alimentação do mesmo padrão. 

Ari. 4° - A diária não é devida nas seguintes situações: 
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Câmara Municipal de Indaiabira  

: 	
Art. 50  - O Agente Político e Servidor poderá receber 

antecipadamente o valor relativo aos dias previstos de duração da 'vIazcirl ate o 
• limite de 05 (cinco) diárias. 

0 	 Parágrafo (Jnjco - O limite fixado nesta artigo poderá ser elevado até 

1 - Quando o deslocamento do Agente Político e Servidor durar 
menos de. 03 (três) horas. 

li - Quando relativo a Sábado. Domingo ou feriado, salvo se a 
permanência do Agente Político e. Servidor teia da Sede nesses dias tei a SCl\IÇ 

mediante prévia autorização do Presidente da Câmara Municipal 
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• 20 (vinte) diárias, quando, em despacho fundamentado e à vista da natureza da 
• atividade e das condições em que ele deva ser exercida e o Presidente da Câmara 
• reconhecer a necessidade da medida. 
0 
0 	 Art. 60 - Ao Agente Político e o Servidor poderá ser concedido, 
• ainda, numerário para aquisição e passagens, combustível, caso não seja utilizada 
• para viagem, veículo oficial. 

• Art. 7° - As viagens em veículo de propriedade do Agente Político . e 

• Servidor será devido o reembolso das despesas, atravésde pag m aento por 

• quilômetro iodado ou pagamento do combustível.  

• 1° - A Câmara Municipal não se responsabilizará por nenhum 
dano, desgaste açidente, etc , em viagens com veículos particulares.  

: 	
§ 2° - O Presidente. que possuir residência fora da sede do Municiplo 

(Distrito, Povoado, Comunidade) fara jtis as despesas idenizatorias de translado 
para o exercicio da Presidência 

• At 80 - Em Agcnte Político' e Servidor todos os casos de 
• deslocamento paia viagem previstas nesta Resoliiç.Ao, o servidor, e obrigado a 
• apresentar ielatormo de viagem, conforme modelo próprio, no prazo de 03 (três) 
• dias uteis subsequentes ao retorno a Sede, restituindo os valores relativos as 
• diárias recebidas e excesso. 
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Parágrafo Único 	O ciescuniprimento do disposto neste artigo, 
uieita o Agente Político. e Servidor a desconto integral em tolha dos valores de 

diárias recebidas, sem prejuízo de outras sanções legais. 

Art. 90 - E vedado o pagamento de diárias cumulativamente com 
outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e pousada. 

Art. 10 — A concessão e o pagamento de diárias condiecioiiam-se à 
existência de crédito orçamentário e disponibilidade financeira. 

Art. 11 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da 
Lei, conceder ou receber diárias indevidamente. 

Art.. 12 - Os valores das diárias, a titulo de indenização de despesas 
com alimentação e, pousada para Agente Político e Servidor em deslocamento, 
são os da tabela própria (Tabela de Valores de Diárias) constante do Anexo 1 e 
Anexo II. 

• Parágrafo Único - A Tabela de Diárias, constante do Anexo 1 e 
Anexo, II, será reajustada a critério do Presidente da Câmara, através de Decreto 
Legislãtivo, 1. 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na:  data de sia publicação, 
1 vogando-se as disposições em contrario 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Indaiabira, 18 de agosto de 
2003. 

i'eLveira 
Presidénte 

("( 	•(: 
dGeraldo Pereira de Oliveira 

Vice-Presidente 

7 
/ 	_) 	-.•. 

41arcenoPéreira de Brilo 
Secretário 
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ANEXO 1 

AGENTE POLÍTICO 

NÍVEL 
CIDADE ABAIXO DL 
10000 HABITANTES 

PA, 1000 10100 	10,00 
P1' 10,00 10..00 I500 
Df 20,00 20,00 25,00 

CIDADES DE 10.000 
A 50.000 

HABITANTES 

PA 10,00 10-00 10,00 
PP 15,00 2000, 30,00 
DI 25,00 30,00 40,00 

CIDADES ACIMA DE 
.50.000 HABITANTES 

PA 10,00 12,00 15,00 
PP 20,00 30,00: 4000 
DI 30,00 42,00 55,00 

CAPITAIS PÁ 12,00 15,00 2000 
PP 30300 40,00 70,00 
DI 42,00 55,00 90,00 

NÍVEL 1 - Cargos até l grau 
NIVEL li Cargos até 2° grau e Chefes de Setores 
NIVEL 111 —Cargos nívet superior e secretários (Departamento) 

PA = Parcela de Alirnentaçâo 
PP = Parcela de Pousada 
Dl = Diária integral 

A 
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ANEXO II 

SERVIDORES 

NIVEL  	1 	 II 111 
CIDADE ABAiXO DE 
10.000 HABITANTES 

PÁ 10,00 	10,00 10,00 
PP 	10,00 	10,00 15,00 
Dl 	20,00 	20,00 25,00 

CIDADES DE 10.000 
A 50.000 

HABÏ1 AN f ES 

PA 10,00 
15,00 

 10,00 10,00 
1-113 20.00 30,00 
DI 25,00 30,00 40,00 

CIDADES ACIMA DE 
50.000 HABITANTES 

PÁ 
j) 

10,00 12,0() 15,00 
40,00 
55,00 

20,00J 
70,00 

20M0 30,00 
Di 	 30,00 42.00 

CAPITAIS PA 12,00 15,00 
PP 30,00 40,00 
DI 42,00 55,00 90,00 

NÍVEL 1 - Cargos até 1 grau 
NIVEL II - Cargos até 20  grau e Chefies de Setores 
NÍVEL III - Cargos nível superior e secretários (Departamento) 

PA = Parcela de Alimentação 
PP = Parcela de Pousada 
Di 	Diária Integral 

Sala das Sessões da. Câmara .M icipal de Indaiabira, 18 de agosto de 
2003. 

bani ëiiiêïTeLveira 
/ residente 

• /. /•) /• c 
i Gera/do Pereira de Oliveira 

Vice-Presidente 

i31arce4 ereira de Brilo 
Secretário 


