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PROJETO DE I,f,I N' 27, DE 24 DE OUI'UBRO DE 2022

Câmara Municipal de Barreiras
Protocolo no

Dispõe sobre a Concessão de Diárias e Indenização das

Despesas de Deslocamento, de Servidores e Agentas

Políticos do Município de Borreirqs/BA, e odota oult-os

protidências.

O PREFEITO DE BARREIIIAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições quc lhc

conÍ'ere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber que a Câmara Municipal dc

Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Disposiçõcs Gcrais

Art. l" Os agentes políticos e servidores públicos que tiverem necessidade de se deslocar,

semprc no interesse público, em caráter eventual, transitório e em Íazío do serviço do órgão,
para localidade diversa do Município de Barreiras/BA, farão jus à percepção de diária para

custcio de despesas de alimentação e hospedagem, nos termos desta Lei:

I - O paganrcnto da diiria intcgral somente será devido quando o deslocamcnto Íol supcrior a l2
horas c irnportar em pernoilc (período cornprccndido entre 22h c 6h do dia seguintcJ.

devidamente justificado c comprovado, sem prejuízo de cventual indenização de transporte;

II - Nas hipótcses de deslocamentos para fora do Município por período superior a 6 horas, com

rctorno à sede do Município no mesmo dia, devidamente justificado e comprovado, será

assegurado o pagamento dc meia difuia (ll2), sem prejuízo de evcntual indenização dc

transporte.

§ l'Somentc scrá devida a indenização de transporte nos casos cm que o deslocamcnto nâo

pLrder scr realizado em veículo oficral c o servidor, justificadamcnte, se deslocar em veiculo

particular.

§ 2" Para a indenização de transporte prevista nos Incisos I e II será exigido Nota Fiscal otr

Cupom Fiscal, mediante Prestação de Contas das despesas necessárias aos deslocamcntos, como:

combustível, pagamento de pedágios, etc.

§ 3'A contagcm de tempo dc afastamcnto será dctcrminada tomando-sc como termos irlicial c

Íinal, respectivamente, a data c a hora dc partida e dc chegada à sede do Município dc

[]arrciras/BA.
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§ 4" A cada período de 24 horas de afâstamento, se houver pemoite, será dcvido o valor de uma

diária integral. Nos deslocamentos por período igual ou superior a 30 horas, com apenas um
pernoite, será devido o pagamento de uma diária integral mais meia (%) diária.

§ 5' Nos dcslocamentos feitos cm carro oficial fica vcdado o rcssarcimento dc quaisqucr
indcnizações de transporte, exceto aquelas imprevisívcis ou obrigatórias decorrentes da viagcm.
a cxcmplo quando ocorre de um pneu furar, pagamento de pedágio. etc.

Ârt. 2' Para efeitos desta Lei, considcra-se:

I - DlÁRlA INTEGRAL: pagamento devido para os deslocamenros com os seguintes requisitos:

a) l" diária integral: a cada período de 24 horas de afastamento ou superior a l2 horas se houver
pcmoite;

b) a partir da 2" diária: intcgral sc houvcr pcmoitc fora da sede do Município,

lI - MEI^ (%) DIÁRIA: nos dcslocamentos com os seguintes requisitos:

a) apenas um deslocamento fora do Município igual ou superior a 6 horas e não houver pernoite

[ora da sede ou circunscrição;

b) a partir da 2" diária dc dcslocamento, se completadas mais de 06 horas de afastamento, scm
pcmoitc.

ll - INDENIZAÇÃO DE 'I'RÂNSPOR'IE: o pagamento ao servidor quc, por opção. c

condicionada ao intcrcsse da administração, realizar despesas com utilização de meio próprio dc

locomoção para execução dc serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que

ocupa, efetivo ou comissionado, atestados pela chefia imediata.

lV - DIÁRIA ANTECIPADA: aquela cuja solicitação de pagamcnto e feita antes do efetivo
dcslocamento;

V - DIÁRIA VENCIDÂ: aqucla cuja solicitação dc pagamcnto é fcita após o cictivo
dcslocamento:

Ârt. 3' Não será devido o pagamenlo ds diária:

I - cm finais de semana ou fcriados, salvo quando expressamente justificado pela chefia imediata

c prcviamente autorizado pelo Ordenador de Despesas;

II - quando o deslocamento se dcr para localidade onde o bcneficiário da diária possua residência

ou outro domicílio;

III - cumulativamente com qualqucr outra retribuição de caútcr indenizatório dc dcspesas corn

alimcntação, incluindo auxílio-alimentação ou equivalente, e pousada, ressalvado na hipótesc dc

justificativa aceita pelo Ordenador dc Despesa;
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IV - quando as despesas de alimentação hospedagem forem custcadas por tcrceiros, pessoa

jurídica de direito público ou privado;

V - ao agente público que estiver cm lalta com a prestação dc conta dc viagem anterionnentc
conccdida;

VI - aos estagiários.

Âr(.4'Nâo haverá pagamento de mais de doze diárias e/ou meias-diárias por mês, tampouco
poderão ser indenizados mais de dez deslocamentos em veículos particulares no mesmo mês.

Parágrafo único. O limite de pagamento de l2 (doze) diárias c/ou mcias-diárias e indenizaçõcs
prcvisto no caput poderá, cxccpcionalmente, ser dcsconsiderado por ato devidamcntc motivado
pclo(a) Secretário(a) de Administração, notadamente nos casos dc participação cm congrcssos.
cursos de apcrfeiçoamento c atualização, cuja duração seja superior aos dcz dias.

Ârt. 5' O scrvidor em viagem a serviço ou treinamento fara jus, além das diárias, ao transponc
acrco, rodoviário ou em veículo oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras, este último, desde

que devidamente justificada a necessidade e autorizado pelo Chefe do Executivo.

CAPiTULO II
Da Solicitação, Autorização e dos Pagamcntos

Art. 6' A solicitação de diária antecipada ou a solicitação de pagamcnto dc diária vencida, será

Í'cita, exclusivamente mediante o prcenchimento de formulário especifico a scr instituído pelo

Chcfc do Poder Executivo, mediante Decreto próprio.

l'arágraÍo único. A solicitação dc diária antecipada somcnte será apreciada sc realizada com

antcccdência dc no mínimo 3 ('frês) dias úteis antecedentes ao início do dcslocamcnto.

Ârt.7'A autoÍização para o pagamento de diárias antccipadas c indcnizações de transponc-

dcpcndcrá da prévia demonstração, pelo scrvidor que a rcquercr, da necessidadc do

deslocamento e da correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as

atividades desempenhadas no exercício da função comissionada ou do cargo cm comissão.

Art. 8" A autorização para o pagamcnto de diárias e indenizaçõcs dc transpoíc vcncidas.

dcpenderá da efetiva comprovação, pclo scrvidor que a requercr, dc prcvia autorização da clrcfia

imcdiata para o deslocamento, comprovação do cfetivo dcslocamcnlo, c da correlação cnt[c o

morivo do dcslocamento c as alribuiçõcs do cargo ou as alividadcs descmpcnhadas no exercício

da função comissionada ou do cargo em comissão.

Art.9" Os pagamentos de diárias e indenizações de transporte serão efctuados, cxclusivamente,

por depósito em conta na rede bancária, autorizada por Ordem de Pagamcnto Bancária' semprc
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em nomc do bcncficiário c na conta e agência indicados €m campo próprio do Formulário dc

Rcqucrimento.

Parágrafo único. Scmprc quc possivcl, as diárias serão pagas antccipadamentc, mcdiante crédito
cm conta coÍrente c em única parcela, podendo, excepcionalmente, serem pagas no decorrer do

afastamento, caso o deslocamento tenha se dado cm Íazáo de urgência ou emergência,

dcvidamente justificada, devendo, o solicitante, informar no Requerimento, que se trata de

viagem já iniciada.

Art. 10. É vedada a antecipação de diária de viagem ao beneficiário que cstivcr com prestação dc

contas irregular ou já tivcr duas antecipaçõcs de diárias cm aberto.

Art. ll. Os valores das diárias estão escalonados cm faixas, conformc consla das 'l-abelas de

Valorcs do Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único. Os Valores das diárias serão corrigidas anualmente com base no IPCA - índicc
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que o substitua.

CAPÍTULO III
Da Prestação dc Contas

Ârt. 12. O efetivo deslocamento do servidor que importe em pagamento de diárias e indenização

dc transporte deverá ser comprovado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do retomo do

dcslocamento, mediante o preenchimento de relatório específico a ser instituído pelo Chelc do

Poder Executivo, mediantc Decreto próprio.

Parágrafo único. Para a Prestação de Contas, o beneficiário da diária dc viagem anexará os

scguintes documentos:

I - Relatório de Viagem, acompanhado de declaração de quc o beneficiário não tem rcsidência no

local de destino.

II - Comprovantes originais de passagem e a entrega dos cartõcs de embarque, quando lor o
casoi

III - Comprovante de cfetiva participação no compromisso que justificou o intcrcsse público no

dcslocamento, sendo quc para o l)refeito, Vice-Prefeiro c Secrctários baslârá o relatório dc

viagem devidamcnte assinado.

Ârt. 13. O direito à percepção de diária depende de prévia e expressa autorização do Ordenador

dc Despesa e dc apresentação do Relatório de Viagem, certificado pela respcctiva chefia.
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CAPÍTULO ry
Da Responsabilidade

Arl. 14. Será responsabilizado pclo pagamento incorreto ou irregular:

I - o bcneficiário da diária que prestar informações inverídicas;

II - o servidor incumbido do seu preparo, em caso de ordem de pagamcnto scm os rcquisitos
legais e de pagamento a pessoa sem direito ao recebimento ou sem aprovação da autoridadc
competente;

III - o Ordenador de Despesa, quando o pagamento da diária lor manifestamcnte contrário às

disposições lcgais.

Parágrafo único. A concessão ou o recebimento indevido de diárias, bem como o fornecimento
de inlormaçõcs incorretas na documentação pertinente, ensejarão a aplicação das pcnalidadcs
cabíveis, conforme o grau da falta apurada em procedimento administrativo, com a comunicação
do lalo ao Ministório Público.

CAPITULO V
Da Publicidade

Ârl. 15. O Município disponibilizani no portal da transparência, na rcdc mundial dc
computadorcs, acessívcl a todo cidadão, informações sobrc os gastos com passagcns c diárias. dc
modo a indicar os rcspcctivos beneílciários e o destino das viagens.

CAPÍTULO VI
Das Disposiçõcs Finais

Art. 16. A solicitação dc antecipaçâo de diária de viagcm, o controle do efetivo dcslocamcnto c

do atcndimento ao inlcrcssc público. assim como a respectiva prestação dc contas. sào dc

rcsponsabilidade do servidor público beneficiário c da chefia imediata.

Art, 17. Em caso de cancelamento da viâgem, retorno antes do prazo previslo, ou cródito dc

valorcs fora das hipótcses aulorizadas ncsta Lei, as diárias recebidas cm cxcesso ou

indcvidamcntc deverão scr rcstituídas, no prazo de 5 (cinco) dias útcis, com a dcvida
justificativa, mcdiantc dcpósito em conta corrente própria da Prefcitura Municipal dc

Elarreiras/BA. a ser informada pcla Secrctaria da Fazenda, vedada a restituição em cspécic.

Perágrafo único. Não havendo restituição no prazo previsto no Caput, o bcncticiário ficarir

sujcito ao dcsconto do valor respectivo crn folha de pagamento, em parcela única, a scr rcalizado

no nrôs subsequcntc ao estabelecido para prestação de contas.
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Ârt. 18. O Servidor Público e o Agente Político deverão registrar em documento próprio,
relatório pormenorizado alusivo à prática das atividades a serviço do Município bcm como
informações relativas ao exercício de outras atribuições na localidade de destino, tudo isso

ancxado à prestação de contas, através de formulários próprios a serem instituídos pclo Chcfc do

I)odcr Executivo.

Art. 19. Para o servidor p[rblico pcrtcncente a outro órgão da Administração Pública e colocado
à disposição do Município de Baneiras/BA, quando em viagcm, serão observados os mcsmos
critérios e valores e procedimentos estabelecidos para os servidores municipais.

Ârt. 20. Ao bcncficiário de diária não será concedido adiantamento dc numcrário para aquisição
dc passagcns aéreas, dcvendo tais aquisições serem processadas por meio do regular
proccdimento licitatório.

Ârl.2l. Competc ao Dcpartamento dc Contabilidadc rccebcr, confcrir e aprovar a prcstação dc

contas das diárias c dos adiantamcntos rclacionados a cada viagem.

Ârl. 22. Âs siluaçõcs cxccpcionais c as atípicas, após analisadas, ou os casos omissos scrão,

rcspcctivamente, autorizadas ou resolvidos pelo(a) Secretário(a) de Administração, em ato

motivado, com ciência ao Prefeito Municipal.

ÂrÍ. 23. As dcspcsas dccorrcntcs dcsta Lci correrão à conta das dotações orçamcntárias próprias.

Ârt. 24. Fica o Chcfc do Podcr lixccutivo Municipal autorizado a rcgulamcntar csta l-ci.

^rt. 
25. Esta l,ci cntrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõcs crr

conlrário, especialmente a Lei Municipal n'687, de 08 de setembro de 2005.

Gabinctc do Prcfeito de Barreiras.24 dc outubro dc 2022.

ro^o 8ÂRBos^ DE souzÂ
SOBRlNHOrl762l95O544

João llarbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município
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ANEXO ÚNICO
VALORES DAS DIÁRIAS

I - PaIa deslocamentos fora do Município de BarÍeiras e dentro do Estado da Bahia:

ll - I'ara dcslocamentos lbra do Estado da Bahia:
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C,\RCOS VA t,OR
PÍefeito(a) e vice-Drefeito(a) R$ I 0l0.lt)
Servidores Comissionados NH I RS 84r.75
Scrvidores Comissionados Nll2 R$ 673,10

Sen,idores Corrissionados NHI RS 622.90

Scn,idores El'ctivos integrantes do Grupo Ocupacional 4 e Servidorcs Comissionados NH,l RS 589.2i
Sen,idorcs Comissionados NIl5 RS 505.05

Scrvidores Comissionados NH6 Its.l20.8ll
Scrvidores Comissionados NH7, NH8, NH9, NH10 RS 336,70

Scn idores Eletivos integrantes dos Grupos Ocupacionais l, 2 e 3 RS 336.70

Dernais Servidores. inclusive temporános R$ 336.70

CAIICOS v.\l_oR
I'Íel'eito(a) c Vicc-pr(rl'cito(a) R$ t.3 ti. r3

Selr idores Comissionados N-ll I RS 1091.28
Scl\ idores Comissionados NH2 RS 925,93

Servidores Comissionados NH3 RS 808.08

Scr\ idores Illetivos integrantes do Grupo Ocupacional 4 e Setvidores Comissionados NH4 RS 7i7.58
Sen'idores Comissionados NI"l5 RS 656,57

Scrvidores Comissionados NH6 RS 555.i6
Servidores Comissionados NH7. NH8. NH9, NHl0 RS 4l?.71

Sen idorcs Efetivos integranles dos Crupos Ocupacionais l . 2 c 3 RS tl7 7l
l)cmais Scrvidorcs. inclusiYe temporários RS lt7.7l
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