
DECRETO Nº 3/2016

DETERMINA VALORES  DAS  DIÁRIAS  DOS
SERVIDORES  MUNICIPAIS  E  AGENTES
POLÍTICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,  no
uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.895/2013, de 17
de janeiro de 2013, e Lei Municipal nº 3.126/2015, de 6 de agosto de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Aos servidores municipais e agentes políticos do Poder Executivo que, no
desempenho de suas funções, se ausentarem do município por determinação da autoridade
competente, além do transporte, serão pagas diárias para cobrir as despesas de alimentação e
hospedagem, sendo o valor  calculado sobre o Valor de Referência  Municipal  -  VRM, em
conformidade com a tabela que segue:

Categoria 
Diária no Estado (R$) Diária fora do Estado (R$)

Sem pernoite Com pernoite Sem pernoite Com pernoite

Prefeito e Vice-Prefeito 220,00 415,00 415,00 780,00

Secretários e Assessor Jurídico 160,00 287,00 287,00 560,00

Demais Servidores 130,00 240,00 240,00 400,00

§ 1º Para o deslocamento a municípios cuja distância seja inferior a 150 km (cento
e cinquenta quilômetros) e a municípios limítrofes não serão concedidas diárias; somente o
ressarcimento das despesas mediante apresentação dos recibos de comprovação dos gastos.

§ 2º Ao servidor que exerce a função de motorista e que não necessite pernoitar,
conceder-se-á adiantamento para cobertura das despesas com alimentação, as quais deverão
ser comprovadas mediante posterior apresentação dos recibos.

Art. 2º Aos representantes do Poder Público será concedido pagamento de diárias
e transporte nos mesmos valores dos demais servidores, conforme tabela do art. 1º, para as
seguintes situações:

I  - para  os  membros  dos  Conselhos  Municipais,  quando  da  participação  em
eventos da área de ação dos Conselhos;

II - para os ocupantes de cargos e empregos públicos dos Programas EACS e ESF
quando em capacitação ou treinamento para os serviços que prestam à comunidade;

III  - para  profissionais  da  saúde  do  Município  durante  o  acompanhamento  a
pacientes enfermos transportados pelo Poder Público;
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IV - para estagiários do CIE-E na participação em treinamentos e cursos enquanto
estiverem exercendo suas atividades em órgãos do Poder Público Municipal; 

V - para delegados eleitos nas conferências municipais, quando em participação na
conferência da etapa estadual.

Art. 3º O servidor, agente político ou representante do Poder Público que fizer jus
à diária de acordo com o presente Decreto deverá apresentar, até o terceiro dia útil após o
regresso da viagem, relatório de atividades para ser anexado na documentação comprobatória
de gasto.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta de
dotações orçamentárias existentes.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 4 de janeiro de 2016.

                                                                                      MAURO SCHÜNKE     
               Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

CAMILA DA SILVA XAVIER
  Coordenadora Administrativa  
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