
Projeto de Lei nº 75/16, que disciplina a concessão de diárias 
para éliimentação dos servidores municipais da Secretaria 
Municipal de Saúde, quando em viagem para atender a 
pacientes do Programa de Tratamento Fora do Domic ilio -
TFD. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 02 de setembro de 2.016. 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Proieto de Lei n" 75116, que disciplina a concessão de 
diárias para alimentação dos servidores municipais da Secretaria Muníe-ípal de Saúde, quando ~m viagem para atender a pacientes 
do Programa de Tratamento Fora do Domícilio ~ TFD. 

Atenciosas saudações, 

~,.,íl' ~ --tt .. dt ~ 
ROD~AN'rÍ:JN~~GOSTINHO MENDONÇA 

PREFEÍTO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor 
ARILDO DE LIMA JUNIOR 
DD, Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Ã 
O.A.L. 
P/ leitura no E:cpediente 

Anexos: Solicitação do Departamento Administrativo; Cópia do Decreto nº 6.317/03 do Mu'nicípio de Lins; Cópia do Decreto 
Estadual nº 48.292103; Cópia do Decreto Federal n' 6.907109; Cópia do Relatório Final da 7' Conferência Municipal de Saúde -
Bauru (Capa e fls. 13114); Cópia do Despacho do Diretor do Departamento de Administração (Sec. Munic. Saúde) e Cópia da 
Minuta do Decreto para regulamentação da Lei. 
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P. 50.334i15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 75116 
Disciplina a concessão de diária>; 
para alimentação dos servidores 
municipais da Secretaria 
Municipal de Saúde. quando em 
viagem para atender a pacientes do 
Progrdma de Tratamento Fora do 
Domicílio - TFD. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Leí Orgânica do Município de !lauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art 1° 

Art 2" 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4r. 

Art. 5' 

Art. 6° 

Art. 7" 

Art 8° 

Art. 9' 

Art. !O 

Fica o Poder Executivo autorizado à conceder diárias aos servidores: municipais da Secretaria Municipal de 
Saúde, quando em viagen1 pata atender aos pacientes do Progrmna de Tratamento Fora do Domicílio -
TFD, quando do deslocamento da sede do município; desde que, devidamente autorizado. 

Para efeito de pagamento de diárias o período será computadQ do horário da ~da da sede dtl Município ao 
da chegada. 

A informação quanto aos horários de saída e chegada será prestada por escrito .e assinada pelo responsável 
que autorizar a viagem e pelo chefe do Setor de Transportes da Secretaria t\.1unicipa1 de Saúde. 

É expressamente proibido conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços e atividades, 
sujeitando-se a autoridade que infringir o disposto neste artígo ao ressarcimento da quantia paga 
indevidamente, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e criminal. 

A Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria 
Municipal da Administração o relatório das viagens realizadas pelos servidores, de forma individuaiízada, 
solicitando o devido pagamento. · 

,.\s demais despesas com o deslocamento do servidor municipal como abastecimento, pedágio ou eventual 
reparo mecânico do veículo utilizado, locomoção e hospedagem, dentre outra~ serão custeada') pela 
administração municipal na fonna da Lei, desde que autorizadas pela autoridade competente. 

Mensalmente o servidor t': obrigado a apresentar o relatório das viagens, sob pena de desconto integral em 
folha de pagamento das diárias recebidas. sem prejuízo de outras cominações legais. 

Os valores das diárias utHizarão como parâmetros os valores de refeições e lanches definidos na 
regulamentação de adíantamentos. 

Esta Lei será regulamentada por l)ecreto a ser expedido pelo Chefe do Executivo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, constando a escala de valores. 

As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento 
em vigor, suplementada~ se necessário. 

Esla Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, . 
Nobres Vereadores, 

j] 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIC.:\O DE MOTIVOS= 
02, setembro, 16 

Temos a honra de submeter, à apreciação e aprovação dessa . .<\ugusta Cisa, o Projeto de Lei versa sobre a 
concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagens para 
atender a pacientes do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD. 

Atualmente a despesa jâ é reali7..ada, mas através de adiantamento de viagens, ocorre que a demanda é grande e 
f""' os procedimentos de prestação de contas acabam sendo morosos e apresentando dificuldades a quem o faz. 

eficiente. 
O projeto apresentado visa manter a transparência nos gastos públicos e ao ~esmo tempo tornar-se mais 

Isto posto. acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fiin de que todos possam ter plena 
compreensão do projeto ora apresentado, 

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão. 

Atenciosas saudações, 

\'.;J:;. ,,. .. . ~"' 
RO GO ~ ~GOSTINHO MENDO"IÇA 

PREFEITO MU1'11CIPAL 

·-· -.-..... _______ _ 

.... d·.~r;::; ._-:- ~.l1,I,'\ ·:::;!~:n. 

l '"·· ,_ ;_ •-" .._ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
6-CÃ9(;. 1--°t (Õ .:2.lé { .2.() l :;;i... 

Bauru, 06 de dezembro de2.012. 

A PROC. Nt---.Ã 9~4....._tí. __ __,rt-
. Controladoria Geral do Município. · 
NC. Everson Demarchi. ! F_DLHAS ª~::-.=:=. 
Referente Criação de Lei de Diárias· ou Cartão Corporativo. 

Estamos constatando problemas com as prestações de contas com 
adiantamento em face do grande volume de viagens realizadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, principalmente para atender ao programa de Tratamento 
fora do domicilio (TFD). 

Exemplo disso é que no período de agosto a outubro de 2012 foram realizadas 
237 viagens, em torno de 05 por dia útil, que exigem muitos deialhes quanto a 
prestação de contas. 

Já resolvemos o problema com gastos de alimentação com paciente 
creditando o recurso na conta ·corrente do beneficiário ·e do pagamento de 

. pedágio com a instalação çlo SEM-PARAR nos veículos. · 

Resta ainda ás despesas com alimentação do motorista e abastecimento do 
veiculo no retorno da viagem no casa das mais longas. 

A criação de uma lei. de diária resolveria o problema de alimentação do 
motorista, mas não o de abastecimento, que só seria solucionado com a 
implantação de cartão corporativo. 

Em face do grande numero de servidores envolvidos na prestação de contas e 
conferencia das mesmas, e süa enorme burocracia, entendo que seria melhor 
adotar cartão corporativo, o que facilitaria o controle. e diminufria o volume de 
trabalho, liberando servidores para o atendimento o que é a prioridade do 
nosso serviço. 

Segue em anexo documentação relativa a lei de diárias em diversos órgãos 
públicos e outros documentos relacionados ao assunto para estudo -e 
avaliação. 

Também me coloco a disposição para outros esclarecimentos que este órgão 
entenda como necessários. 

D.A.~ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (14)3104-1471 Página 1 , 



Regulamenta os artigos 141 e 153, da Lei Complementar n' 97, de 22 de janeiro de 
1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Lins) e dá outras 
providências. 

A Prof" Valderez Vegiato Moya, Prefeita 
do Município de Lins, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
DECRETA: 

Art. 1" - Ao(À) funcionário(a) que por determinação da autoridade competente, se deslocar 
temporariamente do município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou 
estudo de interesse .da administração, conforme previsto no artigo 153 da Lei 
Complementar nº 97, de 22 de janeiro de 1992, combinado com o artigo 141 do mesmo 
diploma legal, será concedida diária fixada em 36,0000 (trinta e seis) Unidades Fiscais do 
Município~ U.F.M. 

§ 1" - A diária compreende as despesas com alimentação e locomoção urbana (táxi. ônibus. 
metrô; etc.) e serviço extraordinário, não cabendo, sob hipótese alguma, ser requerido o 
pag~ento adicional sobre tais verbas. 

§'2º - A diária será devida por período de 24 (vinte e quatro) horas ou fração deste período, 
c9ntado o tempo do momento da partida ao da chegada a esta cidade. 

Art. '2° - A diária prevista no artigo anterior, será devida observando-se, 
concomitantemente, os seguintes critérios: 

' 
I - J/,3 (um terço) da diária se o deslocamento for de até 60 km, inclusive, da sede do 
munidípio e o periodo de deslocamento for superior a seis horas; · 

Il - 1/2 (meia) diária se o deslocamento for superior a 60 km e até 150 km, inclusive, da 
sede do muniéípio e o período de deslocamento for superior a oito horas; 

' III - 315 (três quintos) da diária se o deslocamento for superior a 150 km e até 300 km, 
inckisive, da sede do município e o período de deslocamento for superior a dez horas; 

IV - l (tuna) diária se o deslocamento for superior a 300 km da sede do município e o 
período de deslocamento for superior a doze horas. 

§ 1 • - Para as situações previstas nos incisos II, III e IV deste artigo, se o período de 
deslocamento for inferior ao descrito, mas superior a seis horas, o valor a ser percebido 
será decrescido em 1/3 (tun terço). 

§ 2' - Para cada 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas que for acrescida às primeiras doze 
horas de deslocamento, o(a) funcionário( a) fará jus ao recebimento de uma diária adicional. 

§ 3' - Os deslocan1entos que ocorrerem aos sábados, domingos ou em feriados, respeitados 
os c1itérios definidos neste artigo, terão a diária acrescida em 20% (vinte por cento). 

Prefeitura Municipal de Lins 
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r.11nr.c:.d1U.lVI1nu1'111c1rAL vn L11'11,:) 

ESTADO DE SÃO PAQ'tl.,,.O:",.;--,.~_',-:;~,;-Jli;19~4/iíf'.p-:-.-.·~J)t=1 
§ 4º - Para as situações previstas nos §§ 2º e 3° retro, deverá ser apresentada justificativa 
plausível, assinada pelo(a) Chefe Imediato e Secretário(a)/Coordenador(a) da área, dando 
sua anuência sobre o fato ocorrido. 

§ 5º - Os deslocamentos superiores a 420 Km que não ocorrerem em viatura oficial e/ou 
não houver viatura/veículo disponível ao deslocamento, respeitados os critérios definidos 
neste artigo, terá a diária acrescida em 75% (setenta e cinco por cento). 

Art. 3º - Caso o deslocamento autorizado, ocorra para evento em que já estiver incluso a 
refeição/alimentação, o valor da diária corresponderá a 45% (quarenta e cinco por cento) 
dos valores previstos no artigo anterior. 

Parágrafo Único - Tal situação deverá estar descrita na "Solicitação de Deslocamento", 
sendo tal pn:rrogativa do Chefe Imediato/mediato do servidor. 

Art. 4º - As despesas ocorridas com transporte interurbano (passagens, combustíveis, 
pedágios, etc.) e com hospedagem serão remunerados de acordo .com os comprovantes 
fiscais anexados ao "Relatório de Viagem" confonne modelo constante no anexo II deste 
Decreto. 

§ 1° - As despesas com hospedagem serão devidas desde que constem na "Solicitação de 
Deslocamento", conforme o Anexo I deste Decreto. 

§ 2º - Excepcionalmente, por caso fortuito, alheio à vontade e/ou justificativa plausível, 
com anuência do( a) Secretario(a)/Coordenador(a) da área, poderá ser reembolsada despesa 
de hospedagem não incluída na "Solicitação de Deslocamento". 

§ 3° - Não serão remunemdas as despesas com combustíveis que ocorrerem em veículo 
particular. 

Art. 5º - Integram o presente Decreto o Anexo I - Solicitação de Deslocamento, Anexo II 
Relatório de Viagem e Anexo IIl Tabelas de Apoio para Cálculo da Diária. 

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente·o Decreto nº 6114, de 
28/05/2002. . 

Lins, 02 de maio de 2003. 

Proj Valderez Vegiato 1lfoya 
Prefeita de Lins/SP 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Administrativos, em 02 de 
maio de 2003. 

George Francisco Ceolin 
Secretário Municipal de Negócios Administrativos 

Prefeitura Municipal de Lins 
Rua Olavo Bilac, 640 - Fone (014) 3533-7000 ~ Fooe/Fax (014) 3522-2764 - e-maii: pmllns@linsnetbr • CEP 16400-901 • Lins- SP 
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ANEXO !-DECRETO Nº 6.317, DE 02/05/2003.-

SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO Nº I 
'Dtdade: 

sJ Destino: , º'Distância: 
tslocamento: 

.. 
...... ·:,;;, .• ..,.,, ';;.·'7'·.--:.-:.-:,:::;.;,:.-:.:;_,-:,,";, 

05 Data/Honirlo prtNato ua rartida: 1 lltí Data/Htrránu previsto da Chegada:~ 

07 Hospeaagem: 08 Meio ae l ransporte: 

( ) Sim Quantas: ( ) Viatura Oficial 
( ) Ônibus 

i( )Não ( ) Outros - Esprdficar: 

09 Alimentação/Refeição iodusa: ( ) Sim ( ) Não 
10 Participantes ua v iagen1: li f\SSIDAtura: 

a. ····-

b. -· 
e. 

d. 

e. 

f. 

!!· . 
12 Valor previsto para : 

13 viuor previsto para .. : 

14 v a1or previsto para AGEM: 

"Data da Solicitação: __ ! __ ! __ _ 

16Assinatura/Carimbo d& Chefia lmediata 

Prefeitura Municipal de Uns 
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ANEXO I - DECRETO Nº 6.317, DE 02/05/2003.-

--~ 

' '~·~ - . 
~~--jf!H-1 

Obs: Utilizar letra de forma, máquina de escrever ou impressora. · : : -~ ~- . .. ,_. . ... I _ .. , 
Numerar a "Solicitação de Deslocamento" por Órgão (Secretaria/Côordênadofíal V--··· ' 
CHEGA!PROGEM), em forma seqüencial crescente por ano de competência. Ex.: 
001/2001; 002/2001 ; etc. 

Campo 01 - Preencher com o nome da Secretaria/Coordenadoria. 

Campo 02 Indicar o nome da cidade de destino da viagem. Se no mesmo deslocamento, 
houver previsão de passagem por vários municípios, indicar o mais distante deles. 

Campo 03 - Indicar a distância, em quilômetros, do município de destino do deslocamento 
(utilizar o "Anexo III - Tabela de Apoio para Calcula da Diária", para 
preenchimento deste campo). 

Campo 04 - Descrever o motivo da viagem, não sendo aceita a descrição "a interesse do 
município" ou assemelhada. Deverá conter, resumidamente, os motivos que 
ensejaram o deslocamento. Ex.: "audiência na secretaria: :'.llNNNN, para 
apresentação de projeto/assinatura de convênio"; "trarisp01te de paciente(s) 
NNNNN, em tratamento médico"; "participação de seminário/congresso/curso de 
capacitação sobre NNNNN"; etc. Obs.: O "NNNNN" é denominação aleatória, 
que deverá ser substituída pela denominação/nome correto do órgão, paciente, 
curso, etc. 

Campo 05 - Indicar a data e hora prevista do início do deslocamento (saída para a 
viagem). 

Campo 06 Indicar a data e hora prevista do final do deslócarnento (chegada no 
município). 

Campo 07 - Indicar se haverá necessidade de hospedagem para os participantes do 
deslocamento. Se necessário, indicar a quantidade. 

Campo 08 .- Indicar qual o meio de transporte a ser utilizado no deslocamento. No caso de 
outros, é necessário descrever qual o tipo. Se for indicado veículo particular, 
não haverá reembolso das despesas com combustíveis e/ou outros aditivos 
(óleos lubrificantes, filtros, avarias mecânicas, etc.). 

Campo 09 - Indicar se no deslocamento/viagem já estará incluso a alimentação/refoição 
ou não (Ex.: cursos/treinamentos em que já estiver incluso a alimentação, jogos 
regionais, simpósios/eventos em que será servido alimentação - deverá ser 
indicado que sim neste caso, a diária será de 45% (quarenta e cinco por cento) 
do seu valor original). 

Campo 10 - Preencher com o nome completo do(s) servidor(es) que participarão do 
deslocamento. 

Campo 11 Colher a assinatura do(s) servidor(es) que participarão do deslocamento. 

Campo 12 - Indicar o valor, em números e por extenso, previsto para o pagamento da(s) 
díária(s) ao(s) servidor(es) que empreenderão o deslocamento (viagem). 

Campo 13 - Indicar o valor, em números e por extenso, previsto para o pagamento de 
despesas com passagens eiou locomoção (passagens, combustíveis, pedágios, etc.) 
do deslocamento (viagem). 

Prefeitura Municipal de Lins 
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ANEXO !-DECRETO Nº 6.317, DE 02/05/2Q03.-

Campo 14 - Indicar o valor, em números e por extenso, previsto para o pagamento de 
hospedagem do(s) servidor(es) que empreenderam o deslocamento (viagem). 

Campo 15 Colocar a data da solicitação do deslocamento, que deverá ser, pelo menos, 
com dois dias de antecedência do início do deslocamento. Caso o deslocamento 
seja em caráter urgente ou imprevisto, a data da solicitação poderá ser igual à data 
do deslocamento ou em prazo inferior ao descrito anterionnente; neste caso, no 
"campo 04 - Motivo do deslocamento" deverá ser acrescentado o termo "caráter 
urgente" ou "imprevisto", além de justificativa plausível. 

Campo 16 Opor o carimbo e assinatura da "Chefia Imediata" do(a) servidor(a) que 
participaram do deslocamento. Caso participem vários servidores, deverá constar o 
carimbo e assinatura da autoridade que os convocou para o deslocamento. 

Campo 17 Opor o carimbo e assinatura do(a) Secretário(a) ou Coordenador(a) ou 
Procurador(a) Geral ou Chefe de Gabinete ou Chefe do .Executivo (neste caso, 
quando se tratar de deslocamento empreendido pelo mesmo). 

Prefeitura Municipal de Llns 
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ANEXO II - DECRETO Nº 6.317, DE 02/05/2003. 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
01(Solicitação de Deslocamento Nº I ~ ) 

6' ome: 

~ argo/ unção: 

06 
Destmo: º' Distância: km 

"' 
10 "'X(iC .. N1. 1 9~ IC. 

l FOLH~S -,,-------- -

11 Total da(s) Dinria(s): R$ 
~~-------

2ºData: / / -------

21 Assinatura do(a) Servidor(a) 12 Assinatura/Carimbo do(a) Chefe Imediato 

iJ Assinatura/Ca rimbo do(a) SecretArio/Coordenador(a) 

Prefeitura Municipal de Lins 
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ANEXO II - DECRETO Nº 6.317, DE 02/05/2003. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RELA TÓRIO DE VIAGEM: 
Obs.: Preencher um "Relatório de Viagem" para cada funcionário(a) que se deslocar do 
município. Utilizar letra de forma, máquina de escrever ou impressora. 

Campo 01 - Completar com o número da "Solicitação de Deslocamento" correspondente; 

Campo 02 - Numeração seqüencial (01, 02, 03, ... )caso haja mi;is qe l]l}l((l).fu~c}2~()(~.L .. 

que empreendeu a viagem. · . ; <.._Lili!'. !· 
Campo 03 - Preencher com o nome da Secretaria/Coordenador\a:c· i li;\). LíJ; 
Campo 04 - Preencher com o nome completo do( a) s~rvld.or(ã) "'qÜ~·"fêill'f~ii""o··"'-~ f · 

deslocamento. 

Campo 05 - Preencher com o cargo/função do( a) servidor( a). 

Campo 06 - Indicar o nome da cidade de destino da viagem. Se no mesmo deslocamento, 
houve a parada em vários municípios, indicar o nome dos mesmos. 

Campo 07 - Indicar a distância, em quilômetros, do município de destino do deslocamento 
(caso houver, no mesmo deslocamento, a parada em vários municípios, informe a 
quilometragem do de maior distância). 

Campo 08 - Indicar a data e hora do início do deslocamento (saída para a viagem). 

Campo 09 ~Indicar a data e hora do final do deslocamento (chegada no município). 

Campo 10 - Descrever o motivo da viagem, não sendo aceita a descrição "a interesse do 
município" ou assemelhada. Deverá conter, resumidamente, os motivos que 
ensejaram o deslocamento. Ex.: "audiência na secretaria :'.'J:'.'J:'.'JNN, para 
apresentação de projetoíassinatura de convênio"; "transporte de paciente(s) 
NNN'NN, em tratamento médico"; "participação de seminário/congresso/curso de 
capacitação sobre NNNNN"; etc. Obs.: O "NNNNN" é denominação aleatória, 
que deverá ser substituída pela denominação/nome correto do órgão, paciente, 
curso, etc. 

Campo 11 - Preencher com o valor (em números e por extenso) repassado a tih!lo de 
diária(s) ao(à) funcionário(a), conforme informado: na Solicitação de 
Deslocamento. 

DO CAMPO 12 AO 19, SOMENTE PREENCHER SE HOUVER 
DESPESAS ADICIONAIS NO DESLOCAMENTO (combustiveis, pedágio, 
passagem, etc.) - No caso de deslocamento de vários servidores, preencher estes 
campos para apenas um deles. 

Campo 12 - Preencher com o número do documento comprovante da despesa (Cupom 
Fiscal, Nota Fiscal de Serviços, Cupom/Recibo de Pedágio,. Canhoto de Passagem, 
etc.). 

Campo 13 - Preencher com o nome (Razão Social) constante no documento comprovante 
da despesa. 

Campo 14- Preencher com o valor constante no comprovante de despesa. Obs. No caso 
de hospedagem, deverá ser descontado os valores correspondentes a despesas 
pessoais (águas, sucos, refrigerantes, lanches, telefonemas pessoais, lavanderia, 
etc.). · 

Campo 15 - Preencher com a soma das despesas descritas anteriormente. 

Prefeitura Municipal de Lins 
Rua O lavo Bllec. 640 - Fone {014) 3533~7000 ~ FonetFax {014) 3522-2764- e.mail: pmlins@lir:sne~"br- CEP 16400·'901 • Lins- SP 
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ANEXO II~ nÊêMTO N°6~;i;, ~~ ;2~~~·r.~~\ j~g~J~~-:~,<~:~:~:::::J 
Campo 16 - Informar o valor recebido como adiantamento para cobrir as despesas do 

deslocamento (Somatória dos campos 12 e 13 da "Solicitação de Deslocamento''), 

Campo 17 - Informar o total das despesas (igual o valor descrito no campo 15). 

Campo 18 - Preencher caso a diferença entre o campo 16 e 17 apontar que devam ser 
devolvidos recursos aos cofres públicos (soma das despesas menor que o 
adiantamento recebido). 

Campo 19 - Preencher caso a diferença entre o campo 16 e 17 ·apontar que os cofres 
públicos deverão ressarcir o(a) servidor(a) (soma das despesas maior que o 
adiantamento recebido). 

Campo 20 - Colocar a data do relatório de viagem, que deverá ser realizado, no máximo, 
três dias úteis após a data da chegada do deslocamento. 

Campo 21 - Opor a assinatura (e, se houver, carimbo) do servidor(a) que empreendeu o 
deslocamento (viagem) 

Campo 22 -Opor o carimbo e assinatura da "Chefia Imediata" do(a) servidor(a) que 
participaram do deslocamento. Caso participem vários servidores, deverá constar o 
carimbo e assinatura da autoridade que os convocou para o deslocamento. 

Campo 23 - Opor o carimbo e assinatura do(a) Secretário(a) ou Coordenador(a) ou 
Procurador(a) Geral ou Chefe de Gabinete ou Chefe do Executivo (neste caso, 
quando se tratar de deslocamento empreendido pelo mesmo). 

Prefeitura Municipal de Lins 
Rua Olavo Bi!ac, 640 - Fone (014) 3533-7000- Fone/Fax (014) 3522-2764 - e-mail: pmlins@linsnet.br- CEP 16400-901 - Uns- SP 
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) ) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELAS DE APOIO PARA CÁLCULO DA DIÁRIA: 
TABELA 1 Diária oor localidade x oermanência Dias Úteis loara os casos de não estar inclusa a alimentacão/refeicão) Art 2º 1 II III IV && lº e 2º - - -

' ' ' ' ' 
Distancia 

Periodo de deslocamento (em horas)* 
Destino da Viagem 

(em km) Menor que: De OS:OOh De OB:OOh De 1.0:00h De 12:00h De 36:00h De 60:00h De 84:00h De 108:00h 
06:00h à 07:59h à 09:59h à11:59h à 35:59h à 59:59h à 83:59h à 107:59h à 131:59h 

Anudos 121 - 12,00 18 00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
Aracatuba 84 12 00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
Araraauara 204 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Araras 336 24,00 24,00 24,00 36 00 72,00 108,00 144,00 180,00 
Assis 164 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Barretos 208 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Bauru 100 - 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 165,60 
Botucatu 194 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Brasilia 850 24,00 24,00 24,00 36,00 72,00 108,00 144,00 180,00 
Cafelândia 21 12,00 12,00 12,00 12,00 48 00 84,00 120,00 156,00 
Camninas 360 24 00 24 00 24 ºº 36 00 72,00 108,00 144,00 18000 
Catanduva 180 14,40 14,40 21,60 21,60 5760 93,60 129,60 165,60 
Femandónolis 222 14,40 14 40 21,60 21 60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Franca 319 - 24,00 24,00 24,00 36,00 72,00 108,00 144,00 180,00 
Getulina 27 - 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
Guair.ara 4 - 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
Guaimbê 42 - 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156 ºº 
Guarantã 31 - 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
Guarulhos 478 - 24,00 24,00 24,00 36,00 7200 108,00 144,00 180,00 
Jaci 97 - 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 165,60 
Jaú 154 - 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Jaboticabal 161 - 14,40 14 40 21,60 21 60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Marllia 65 - 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
Mirassol 112 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
Novo Horizonte 115 12,00 18,00 18,00 18,00 54 00 90,00 126,00 162,00 
Penánnlis 46 12,00 12,00 12,00 12,00 48 00 84,00 120,00 156,00 
Piracicaba 293 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Piraiul 50 12,00 12,00 12,00 12,00 48 00 84,00 120,00 156,00 
Ponaal 56 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
Presidente P:rudente 227 14,40 '14,40 21,60 21,60. 57,60 93,60 129,60 165,60 
Promissão 20 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
Ribeirão Preto 230 14,40 1440 21,60 21,60 57,60 93,60 129 60 165,60 
Rio Claro 299 14,40 14,40 21,60 21,60 57,60 93,60 129,60 165,60 
Rio de Janeiro 895 24 00 24,00 24,00 36 00 72,00 108,00 144,00 180,00 
Sabino 29 12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 84,00 120,00 156,00 
São José do Rio Preto 112 - 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
São Paulo 446 - 24,00 24,00 24,00 36,00 72,00 108,00 144,00 180,00 
Serra Neara 435 - 24,00 24,00 24,00 36,00 72 00 108,00 144,00 180,00 
Uru 70 - 12,00 18,00 18,00 18,00 54,00 90,00 126,00 162,00 
* Valores em U.F.M. - Umdade Fiscal do Mumc1pm. 
Obs.: Para períodos superiores il 156:00h , será devido tuna diária (36,00 lJF.M .) adicional a cada 24:00 h adicionais (Art. 2", § 2º). 
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De 132:00h 
à 155:59h 

198 00 
198,00 
201,60 
216,00 
201,60 
201,60 
201,60 
201,60 
216,00 
192,00 
216,00 
201,60 
201,60 
216,00 
192,00 
192,00 
192,00 
192,00 
216,00 
201 60 
201,60 
201,60 ' , 
198,00 ' 
198,00 ' i 
198 00 ' 
192,00 ! 
201,60 ' 
192,00 i 
192,00 \ 
201,60 ' 
192,00 i 
201,60 
201,60 i 
216,00 f 
192,00 ~ 
198,00 (i 
216,00 
216,00 ! 
198,00 

.'··-· :;:-: 
1 ~ í r.:;:: 1 ' 

1
;:7;' 
~. -· 1~: 

e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA II -Diária por localidade x permanência - Sábados, Domingos e Feriados (para os casos de não estar inclusa a alimentação/refeição)
Art 2° I II III IV, & 3' . 

' ' ' ' ·-·-
Distãncra 

Perlodo de deslocamento (em horast" 
Destino da Viag~ 

(em km} Mi?norque De 08:00h De OB:OOh De 10:00h Oe 12:00h Oe 36:00h DeôO:OOh De84:00h De 108:00h 
06:00h á07:59h à 09:S9h à 11:59h • 35:59h a59:59h à 83:59h ã 107:59h ã 1S1:59h 

•nudos 121 •.. 14,40 21 60 2160 21 60 6480 10800 151,20 194,40 
Arfl ... ""tuba 84 14,40 2160 21,60 21 60 6480 10800 151.20 194 40 
Araraqu_ara 204 1i2s 17,28 2592 25 92 69,12 112,32 155,52 198 72 
Araras .. 336 1 . 28,80 . 28,80 2880 ... 43 20 86,40 129 60 172,80 216 00 
Assis 164 . 17 28 17,26 25 92 .. 25,92 69,12 112.32 . .. 155,52 198,72 
Battetos 208 . 17 26 17,28 25 92 2592 6912 11232 15552 198 72 . . .. 
Bauru -···-·· 100 1440 21,60 21,60 21,60 64 60 108,00 151 20 1$4.40 
Botucatu 194 .17.28 17,28 25 92 25.92 ~~!-~-~ 112,32 15552 198,72 
~~_lia - 850 ' 28,80 28,SO -- 2980 43.20 86,40 12980 17280 21~,oo 
Cafelândia 21 . 14,40 1440 14,40 14,40 5760 10080 144,00 18720 
oamntnas . 380 . 2880 2880 2880 . .. 43 20 86,40 129,60 172,80 21$,00 
catanduva 180 17,28 17,28 2592 25,92 69,12 112·:s2 155-.52 198 72 ... 
Femandó lis 222 17 28 17,28 2592 25 92 6912 112,32 155,52 198 7? 
Franca ·-·· 319 28 90 28,80 20 ao 43 20 86,40 129.60 172,80 21.6,00 
Getulina ' 27 1440 14,40 1440 1440 5760 100,80 144.00 167,20 

GUatCãra ' 4 1440 14,40 1440 14,40 5760 100,80 144,00 187,20 
Guaimbê 42 14,40 14,40 1440 14,40 57,60 10080 144,00 187.20 
Guarantã 31 -· ' 14,40 14,40 14,40 14,40 57,60 10080 144,00 187 20 
Guarulhos 478 . 2680 28,80 28,80 4320 B~,40 12960 172,80 216 00 
Jacl 97 ' 1440 21.60 .. 21,60 21 60 64,80 108,00 151 20 19440 
Jaú 154 17 28 17 28 2592 25,92 6912 112 32 155 52 19872 ... .. 
Jaboticabal 161 17 28 17,28 25 92 25 92 69,12 -~-!?,32 155,52 191l,72 
Marília 65 14,40 21,60 2160 21 60 6480 108,00 151,20 19<Í,40 
MlraS&OI 112 . 14:;iõ· 21,60 21.50 21,60 64,80 108,00 15120 194,40 
Novo HO.ftronte 115 14,40 2160 21.80 2160 64.60 108,00 151,20 194,40 
Penânolis ' 46 -·· 14,40 14.4-0 14,40 14 40 .. 5760 100,80 144,00 187,20 
Piracicaba 293 17,28 17.2$ 25,92 2592 - 69.12 112.32 155,52 198 72 
Pirai ui 50 . 1440 14AO 14,40 14,40 57,60 10080 144,00 187 20 
_P.onsai 56 .. . 1440 1440 . 1440 14,40 ... 5760 10080 14400 187 20 
Presidente Prudente: 227- . 17 28 i7 2B 2592 2592 69,12 !, 12,32 .15§,52 191l,72 . 
Promiss-ão · 20 14,40 14,40 1440 14,4-0 5760 100,80 144,00 187,20 
Ribeítão P~g 230 . 17,28 1}.!~~ .. ~;~f_ ____ 25,92 89,12 112,32 ----155,52 198 72 
Rio Claro 

' 
299 . 17,28 17 28 25,92 25,9:( .. . 69,12 ' 112,32 15S.5Z 198.72 

Rio de Janeiro 895 . 28,60 2ll 80 28,80 4320 8640 ! 129.60 172,eo 216,00 
Sabino 1 29 ' ~4,40 14,40 14.40 1440 57.60 ' 100,80 144 00 187,20 
São José do Rio Preto 112 . 14,40 21:eo 21,60 21,60 64,80 108,00 144,00 187,20 
São Paulo 446 .. . 28,80 28,80 28 80 43,20 8",40 129,60 172,80 21600 
Serra N ra 435 . 28,80 28,SO 28 80 43,20 8640 129.60 172,80 21600 

Urn i 70 . 14,40 ..... ?-~.60 2160 21,60 64 80 10800 144 00 187,20 
* Valores em U f _M, " Unidade Frncal do Mumupm 

Prefeitura Municipal de Lins 
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De 132:00h 
• 155:59h 

23760 
23760 
241.92 
259.20 
24192 . 
241,92 
23760 
241 92 
25920 
230,40 
259,20 
241,92 
241,92 
259,20 
23040 
23040 
23040 
23040 
25920 
237,60 
241,92 
2419~ 

23-760 
~7.f?L 
237.50 
230,40 
241,9~_ 
230,40 
23-0,40 
241;92 

' 23040 

241 9?-.... 
241,92 
259.20 
230.40 
230,40 
259,20 
259,20 

230,40 



) ) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA III- Diária por localidade x permanência -Dias Úteis (para os casos de estar inclusa a alimentacão/refeição)-Art. 2", I, II, III, IV,§§ 1º e 
2º combinado com art. 3º 
' .. 

Periodo de deslocamento (em horasr 
Distância ~··· .. 

Oe-stlno da Víagem tem km) Menor que DeOS~OOh De OB:OOh De 10:0011 02 12:00h De 36:00h De GO:OQh De 84:00h Oe 108:00h 
06:00h à 07:58h a os:s9h à 11!59h à 35:59h à 59:59h à 83:59h ã 107:59h à 131:59h: 

Agudos 121 . 5,40 .... B,10 _____ 8,10 - 8,10 24,30 40,50 _5670 7290 ----· . ··---
Araçatuba 84 . 540 6,10 81_!0 8,10 2430 40,50 56,70 72 90 
AraraQuara 204 6,48 6,48 9,72 9,72 2592 42,!~ 58,32 74,52 
Araras 336 10,80 10,80 1080 16,20 32,40 48.60 64,80 81.00 
Assis. 164 . 648 6,48 9,72 9,12 25.92 42,12 58.32 74,52 
Barretos 208 . 648 648 9}2 972 25,92: 42,12 58,32 7452 
Bauru ---- 100 - . 540 8,10 810 810 24,30 40 50 56 70 7290 
Bolu<àtu 194 . 6,48 6,46 972 9l? 25,92 42,12 5832 74,52 
Brasília 850 . 10 ao 10,SO 10,80 16,2Q 3240 48,60 64,00 81 00 

~~.~ndia 21 . 5.40 5,4ll 5,40 5,4ll 2160 37,80 54,00 70,20 
Campinas 360 10,80 ... 10,80 1080 16,20 ... 3240 4660 64 00 81 00 
Catanduva ·100 6,46 6,48 972 9,72. 2592 42,12 58.32 74.52 
Femandó~lis 222 6,4'3 6.48 9,72 9,72 .. 25,92 42,12 58 32 .... 74.52 
Franca .• 319 10,80 . 10,80 1·0.ao 16,20 32.40 48,60 64,80 81.00 
Getulina 27 . 540 5,40 5,40 540 21,60 37.80 5400 70,20 
Guaicara 4 . 5,40 5,40 5,40 5.4-0 2160 37,80 5400 70,20 . .. 
Guaimbê 42 . 5,40 540 5,40 5.4-0 21'l0 37,80 54,00 7020 
Guarantã 31 .. . 5,~!?. .. 540 5,4ll 5,4-0 21 60 37,80 54,00 70,20 
Guarulhos 478 . 10,80 ' 1080 10,80 16,20 32 4-0 4860 64,80 81,00 ... 
Jacl 97 5,4ll 8,10 . 810 _.s.10 2430 40 50 56.70 72,90 
Jaü 154 6,4ll 648 972 9 72 2592 4?,12 ... 58,32 74 52 
Jaboticabal --··-161 -·-- 6,4'3 6,48 9,72 972 2592 4212 5832 74 52 

"Marilia_ 65 . .. 5.4-0 8,10 8 10 810 . . 24,30 40,50 5670 72,90 
Miras sol 112 ' 540 8,10 8,10 8,10 24,30 40,50 . 56 70 72,90 
Novo Horla:Ônte 115 5.40 810 8,10_ 810 24 30 40,50 56,70 7290 
Penánnlis 46 . 5,40 5,40 5,4ll . 5,40 21,60 37.80 54,00 10.20 
Piracfcaba 293 6,48 ti AS 9,72 9,72 25Jr.? 42,12 58,32 74.52 
Plralui 5() 540 5,40 5,40 5,40 21,60 37 80 54,00 70.20 .. 
Po~ 56 5,40 5,40 540 540 21 60 37 ao 5400 70 20 
Presidente Prudent~.-- . 227 .. 6,48 648 . 972 972 2592 . 4212 58,32 7:4,52 
Promissão 20 ..• . õ,40 5,40 5,40 5,40 21,60 3_!.!!50 5400 70,20 
Ribeirão Preto 230 . 6,43 6,:4~~ ~---f#,72 972 25,92 42,12 58,32 74,52 
Rio Claro ... 299 . -~,43 648 9,72 972 2592 42,12 58 32 74,52 
Rio de Jâ·Oeiro 895 ' 10,00 10 80 : 10,80 16,20 3240 48,60 !l4 80 81.00 

···-
Sabloo 29 5,4-0 5..l..40 5,40 5,40 2160 37 80 54 00 70,20 
São José do Rio Preto 112 5,40 8,10 810 8,10 24,30 40,5Q .... 56,70 72,90 
SãoP;:iÚlo 446 10,80 10.80 1080 18,20 .. 32,40 48!~9 64,80 ·- 81.00 -·--~aH!9ra 435 10,80 10,80 1q1so 1620 32,40 :!!'·ªº 64 8-0 81,00 
U<U 70 5,40 8,10 .. 8,10 810 24,30 ... _40.50 56,7~ . 72,90 
•Valores em U.F.M. ~ Umdade Fiscal do MumopJO_ 
Obs .. Para peri(í(jos supcriOfes à l 56:00b , acre;icentar 16,10 U F_M_ a cada 24:00 h adicí0flais (Art. 2~, § 2'') 

Prefeitura Municipal de Lins 
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De 132:00h 
à 155:59h 

89,10 
8910 
90ll_ 
97 2Q 
90,72 
9072 
8910 
90,72 
9720 
8640 
97 20 
~.QJL 
90,72 
9720 
86,40 
00,40 
86,40 
8640 
97 20 
8910 

·~ 
9072 
89,10 
89, 10 ____ 
89,10 
86.40 
90,72 
&l,40 
8640 
9072 
-~,40 
90,72 

90J..L 
9'720 
&l40 

' 
89,10 

~!~ 
.... 1iJ7,20 

89,10 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELA IV - Diária por localidade x permanência - Sábados, Domingos e Feriados (para os casos de estar inclusa a alimentação/refeiçãol-Art. 
2º I II III IV & 3º combinado com o arti20 3º 
' ' ' ' • ' 

. -- -··-
P~rfodo de desk>C:ame~?_ (em horas\" 

Oletãncia 
Destino da Viagem (em km) ! Menor que De 06:00h Oe 08:00h De 10:00h De 12::00h De 36:00h De SO:OOh De B4:00h De 108:00h 

Ge:OOh à07:5911 à 09:59h à 11:59h a 35:59h à 59:59h à83:59h à 107:59h à 131 :59h 
Aoudos 121 - 648 -~--~~ 9,72 9,72 2916 4860 - 88.04 87.48 
A<~atuba 84 - 648 0,72 ·- 9,72 9,72 2916 48,60 68.04 87.48 
Araranuara 204 - 7.78 776 11,66 11,66 31 10 ' 5054 69,98 89,42 
Araras 336 : - 1,2.96 ' 12,96 12.96 ' 19.44 36.66 i 5832 77,76 9720 .. 
Assis 164 776 7,78 11 06 ' 11 66 31 10 50.54 69,98 89,42 
Barretos 208 - 7,78 776 11,66 11,66 31,10 50.54 69,98 89,42 
Bauru - 100 - 6,48 ... 9,72 9,72 9,72 29,16 4860 68,04 87,48 
Botucatu 194 - 7,76 776 1·1.ea 11 66 31 10 50,54 09,9!1 89,42 
Brasllia 850 - J2 96 1296 12,96 .19.44 38,88 58 32 77,76 97,20 
Cafetêndla .. 21 . 548 6~~ 6,48 648 25 92 4536 6.4.60 84,24 
O"mDlnas 36-0 - 1296 12 96 12,96 1 19,44 36,88 58,32 77,76 9121) 
Catanduva 16-0 .. - 7,76 770 11,66 i .. 11,66 31,10 .1 50,54 69,98 8942 
FemandóooliS 222 - 7,78 ; 7,78 1166 i 11,66 31,!.Q .. 50 54 69.GS 89,42 
Franca 319 - 1296 12,96 12,96 19 44 38,88 56 32 7776 97,20 
Getullna 27 - 6,46 6,48 6,46 6,40 .. 25.92 45 36 64.~o 84,24 
~~_aiçara .. .. 4 - 646 648 6,48 8.46 25,92 45 36 6480 84,24 -·· 
GuaimM 42 - 648 6,48 6,~8 -··-· ' 6.48 25.92 45,38 6480 84,24 
Guarantã: 31 - 648 6,48 6!48 i 6.46 25 92 45,36 64 80 84 24 
Guarulhos 478 - 12,96 12 96 1200 19 44 36 88 58,32 77,76 97 20 ·--- -Jacl 97 - 6.48 972 9.72 9 72 29;_16 48,tiO 68,04 87 48 
Ja(i ~· ---- 154 - 7,76 1_?8 11,66 11,66 31,10 50 54 69,~8 89,42 
Jaboticabal: 161' - ~-~~~ 7,76 11,66 11.e:~ 31,10 ~Q,54 6998 89,42 
Marilia 65 - 6,48 9,72 972 - i 972 29,16 ' 4660 66,04 87,46 
Mirassol 112 - 6.46 9,72 9,72 9 72 29,16 í 46,60 68 04 87,48 
Novo Horizonte 115 - 6.48 9,72 9,72 9 72 29.16 48,60 66,04 87,48 
Penanrui$ 46 ; - 6,48 6,48 6,48 6,46 25 92 45,36 64.80 8424 
Piracicaba 293 - 7,76 778 11,66 11,66 3110 50 54 69 96 8942 
Piralui 50 - 646 646 648 646 2592 45,36 64,8(} 84 24 . --Pon"'""Í 56 - 6,46 646 6,48 6,48 25.92 45 3ll 64,81> 84 24 
Presidente PrtKlér\te · 227 - 7,76 7,76 11,66 11,66 .31,10 5-0 54 69,98 ' 69,42 
Promissão 20 - 6,48 6,48 646 646 25,92 45 3ll 64,80 84,24 
Ribeirão Preto 230 : - 7,7~ .. 

' 
7,78 11 66 11 ~. 31, 10 5º,54 69 98 89,42 

Rio Claro 299 : 7,7B 7,78 ·11,66 11 66 31,10 50,54 69,98 89,42 
Rio de Janei~. 895 - 12.96 12,96 12 96 1944 38,88 58,32 n.1s 97,20 
Sabino 29 - 6,46 6.48 6,48 646 2592 45,36 64,6º'··- 84.24 
São J<>Gé dÕ Rio Preto 112 . 6,46 972 9,72 9,72 29,16 4860 6~!~ 67.48 
São Pauto 446 - 12,96 ' 12,9§. 12,96 -19.44 38,86 5832 77,76 97 20 
Serra Nmira 435 - 12,96 1 1? .. 00 12,96 19,44 38,88 5832 77,76 97 20 

1if 
. 

Uru - 6,48 
' ... 9,72 972 ... 9,72 29,16 4660 - 68,04 87,48 -Va!Qres em l' .F.M. ·Unidade t-iscal do M1m1C1p10 

Prefeitura Municipal de Lins 
R. Olavo Bilac, 640 - Fone {014}3533-7000 · FoneJFax (014)3522-2764 e-mail· pmlins@linsnetbr- CtP 16400-901 - Lins- SP 
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De 132:00h 
à 155:59h 

106,92 
10692 
10886 
11664 
106,86 
108.86 
106 92 
100,00 
116,64 
103,68 
116.64 
108 86 
10886 
11664 
103,65 

J_OS,68 
103,68 
103 68 
116 54 
106 92 
10086 
10888 
10692 
106.92 
106 92 
10365 
108,86 
10368 
10368 
10886 
103,66 
108,86 
10886 
116,64 
103,68 -~ 
10692 
11664 
11664 
106,92 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secrelería Gerei Parlamentar 

Departamento de Documentação e lm0<mação 

DECRETO N. 48.292, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2003 

Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da AdministraçãG Centralizada e das 
Autarquias, bem como aos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá 

providências correlatas 

GERALDO ALCKMlN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 

f""" Decreta: 

l de 5 

Artigo 1.0 
- A concessão de diárias aos servidores da Administração Centralizada e das 

Autarquias, bem como aos componentes da Polícia Militar do Estado. de São Paulo, com o 
objetivo de indenizar despesas com alimentação e pousada, far~se-á de acordo as 
disposições deste decreto. 

§ 1.0 
- Observados os princípios da moralidade e do estrito interesse do serviço público, a 

diária poderá ser concedidéil ao servidor ou policial militar que se deslocar temporariamente 
da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligência 
policial militar ou em missão ou estudo, dentro do Pais, relacionados com o cargo, a 
função -atividade, o posto ou a graduação que exerce. 

§ 2.0 
- Para os fins deste decreto, sede significa o município onde o servidor ou policial 

militar tem exercício. 

§ 3.0 - Não será concedida diária: 
. 1. ao servidor ou policial militar removido ou transferido, durante o período de trânsito; e 
2. quando o deslocamento do servidor ou policial militar constituir exigência permanente 
do seu cargo, função-atividade~ posto ou graduação. 

Artigo 2.0 
- O valor da diária será calculado com base no valor da Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo - UFESP, fixado para o primeiro dia útil do mês devido, na seguinte 
conformidade: · . . 
1 - na importância correspondente a 9 (nove) UFESPs, para: ( P41 · 1<f, ~f '-f) 
a) ocupantes de cargos e funções-atividades para cujo provimento seja exigido diploma de 
nível universitário ou h'abilitação profissional correspondente; · 

· b) ocupantes de cargos e funções-atividades de direção; · 
e) componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de postos de 
Coronel PM a Aspirante a Oficial PM; 
li - na ímportância correspondente a 7 (sete) UFESPs, para: 
a) ocupantes de cargos e funções-atividades não abrangidos pelo inciso anterior; 
b) componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocupantes de graduações de 
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Artigo 3.0 - Quando o deslocamento do servidor ou policial milífar·s·ê defpánflfma ·às' 
localidades a seguir mencionadas, o valor da diária, apurado na forma do artigo anterior, 
será acrescido da importânda que lhe corresponder a: 
1 • 100% (cem por cento), nos deslocamen_tos para .o Distrito Federal ou Manaus· AM; 
li - 80% (oitenta por cento), nos deslocamentos para São Paulo - SP,: Rio de Janeiro - RJ, 
Recife - PE, Belo Hori;zonte - MG, Porto Alegre - RS, Belém - PA, Fortaleza - CE ou 
Salvador - BA; 
Ili - 70% (setenta por cento), nos deslocamentos para as demais capitais de Estados; 
IV - 50% (cinqüenta por cento), nos deslocamentos para municípios com população igual 
ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes, desde que distantes pelo menos 70 kms 
(setenta quilômetros) do município-sede de exerclcio do servidor ou policial militar. 
Artigo 4.0 - Para o servidor ou policial militar integrante de equipe de. apoio às viagens do 
Governador ou do Vice-Governador o valor da diária, apurado na forma do artigo 2.0

, 

quando for o caso com o acréscimo de que trata o artigo 3° deste decreto, será acrescido 
da importância que lhe corresponder a 25% (vinte e cinco por cento). 
Artigo 5.0 

- As diárias serão concedidas por dia de deslocamento do servidor ou policial 
militar do respectivo município-sede de exercício nos termos do § 1.0 do artigo 1.º deste 

r"' decreto. 

2de5 

§ 1.0 - Será concedida diária integral quando o deslocamento exigir pe:rnoite fora da sede. 

§ 2.0 
- Nas seguintes situações, serão concedidas diárias parciais com valores 

correspondentes às porcentagens a seguir indicadas, aplicadas sobre a importância 
apurada na forma do artigo 2°, com os acréscimos de que tratam os artigos 3° e 4° deste 
decreto, quando for o caso: · 
1. 50%.(cinqüenta por cento), quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada, 
em próprio do Estai:lo ou de outro órgão ou entidade da Administração Pública; 
2. para indenizar despesas com alimentação quando o deslocamento não exigir pernoite 
fora da.sede: 
a) 40% (quarenta por cento), quando o per[odo de deslocamento for igual ou superior a 12 
(doze) horas; 
b) 20% (vinte por .cento), quando o período de deslocamento for igual ou superior a 6 
(seis) horas e inferior a 12 (doze) horas. 
3. para indenizar despesas com· alimentação no dia de retorno· á sede do servidor ou 
policial militar: · 
a) 40% (quarenta por cento), quando a chegada de regresso à sede ocorrer a partir das 19 
(dezenove) horas; · 
b) 20% (vinte por cento), quando a chegada de regresso à sede ocorrer a partir das 13 
(treze) horas e antes das 19 (dezenove) horas. 

§ 3.0 
- Para os fins da concessão das diárias parciais de que trata o item 2 do parágrafo 

anterior será considerado o horário da partida e o da chegada de regresso à sede do 
servidor ou do policial militar. · 

§ 4.0 
- Não será concedida diária quando fornecidos alojamento, ou outra forma de 

pousada, e alimentação pela Administração Pública. 

Artigo 6.0 
- O servidor ou , policial militar que fizer jus a diária deverá apresentar ao 

superior hierárquico, até o terceiro dia útil após o regresso, relação circunstanciada das 
diárias vencidas, consignados os seguint~s informes: · 
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1 - nome e número da Cédula de Identidade (RG); 
li - unidade, serviços ou OPM a que pertence; 
Ili - cargo, função-atividade, posto ou graduação, e padrão, vencimentos, remuneração, 
.salário ou referência; · 
IV - local para onde se deslocou; 
V - motivo do deslocamento; 
VI - dia e hora da partida e da chegada de regresso à sede; e 
Vil - número de diárias. especificados os dias de deslocamento. 

§ 1.0 
- Da relação constará relatório circunstanciado onde ficará evidenciado: 

1. a ordem superior para o deslocamento; . 
2. a justificativa do deslocamento; e 
3. a freqüência, atestada pelo chefe imediato. 

§ 2.0 
- Nos casos d.e deslocamento da sede por períodos prolongados, a relação será 

enviada até o terceiro élia útil que se seguir a cada período de 30 (trinta) dias consecútivos 
de afastamento. 

f""" § 3.0 - Compete ao superior hierárquico do servidor ou policial militar, por despacho 
fundamentado. glosar as diárias indevidas .. 

• 

Artigo 7.0 
- O pagamento da diária poderá ser antecipado, tendo em vista o prazo 

provável do afastamento, segundo a natureza e a extensão do serviço a ser realizado, 
podendo ser feito nas próprias unidades de despesa. desde que haja numerário para 
tanto. 

§ 1º - Nenhuma antecipação poderá ser de quantia superior a 30 (trinta) diárias. 

§ 2.0 
- A prestação de contas far-se-á pos termos e condições estabelecidos no artigo 

anterior, informando- se ainda: 
1. a quantia recebida antecipadamente; e 
2. a diferença a receber ou a repor . 

,... Artigo 8.0 - Nenhu.m servidor ou policial militar poderá perceber, a título de diárias, quantia 
superior a 50% (cinqüenta por cento) de sua retribuição mensal. 

3 de 5 

§ 1.0 - As autoridades competentes para autorizar os deslocamentos com direito a diárias 
deverão. adotar as medidas cabíveis a fim de. que seja observado o limite estabelecido 
neste artigo sob pena de responsabilidade funcional. 

§ 2.0 
- Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, atendendo a absoluta 

necessidade de serviço dos órgãos ou unidades das respectivas Secretarias e Autarquias 
vinculadas e da Procuradoria Geral do Estado, poderão, excepcionalmente, autorizar o 
percebimento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido neste· artigo, respeitado o 
valor correspondente a 1 (uma) vez a retribuição,,mensal, desde que referentes a 
funcionários, servidores extranumerários, servidores regidos pela Lei nº 500, de 13 de 
novembro de 1974, e policiais milit.ares. 

§ 3.0 
- Na hipótese do previsto no parágrafo anterior, a autorização deverá ser previamente 

publicada no Diário Oficial do Estado, com indicação obrigatória de: 
1. nome, número da cédula de identidade (RG), cargo, posto ou graduação; 
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2. localidade para ond.e se deslocará; 
3. motivos do deslocamento; 
4. número de diárias previsto. 

§ 4.º - A autorização a que se refere o§ 2.0 deste artigo será obrigatoriamente comunicada 
à Coordenadoria Estadual de Controle Interno - CECI, da Secretaria da Fazenda, até o dia 
10 (dez) do mês seguinte, em formulário próprio definido por essa Coordenadoria. · 

Artigo 9.0 
- Se no período de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro, ocorrer deslocamento do 

servidor ou policial militar de sua sede de exerclcio, por perlodo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, contínuos ou não, excetuados aqueles quando em missão ou estudo, deverá 
ser processada a transferência ou remoção de seu cargo, função-atividade, posto ou 
graduação, para a sede de exercício onde tenha permanecido por maior número de dias. 

Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo fica condicionada à observância 
das normas legais e regulamentares sobre transferência ou remoção e, em especial, da 
legislação específica das carreiras, classes e séries de classes. 

f"' Artigo 10 - Na contratação de pessoal sob. o regime da legislação trabalhista, será 
obrigatória a inclusão de cláusula referente a diárias, nos termos deste decreto. 
Artigo 11 - É vedado conceder diária com o objetivo de remuríerar:outros encargos ou 
serviços. 
Artigo 12 - É vedado conceder gratificação pela prestação de serviço extraordinário ao 
servidor que perceber diária. 
Artigo 13 - O servidor ou policial militar que receber diária indevidamente ou em 
desacordo com as normas estabelecidas neste decreto, será obrigado a restitui-la de uma 
só vez, sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar, na forma da lei. 
Artigo 14 - O superior imediato do servidor ou policial militar responderá solidariamente 
pela legitimidade das informações constantes do relatório a que se .refere o artigo 6.0 e, 
quando houver antecipação, da prestação de. contas de que trata o artigo 7.0 deste 
decreto, sujeitando-se à punição disciplinar, na forma da lei. 
Artigo 15 - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias, em desacordo com as normas 
estabelecidas neste decreto, responderão, solidariamente com o servidor ou policial 
militar, pela reposição imediata da importância indevidamente paga, sujeitando-se, ainda, 

,.... à punição disciplinar; na forma da lei. · 
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Artigo 16 - A Secretaria da Fazenda verificará, por intermédio do Departamente de 
Controle Interno, da Coordenadoria Estadual de Controle Interno, o exato cumprimento do 
disposto neste decreto e, se constatada a inobservância das col)dições e exigências nele 
determinadas, denunciará, incontínenti, o pagamento das importâncias indevidas à 
autoridade competente, a qual determinará a apuração da responsabilidade, instaurando 
procedimento administrativo cabível, se for o caso. · 
Artigo 17 - A Corregedoria Geral da Administração verificará, por meio de correições, a 
regularidade da execução do disposto neste decreto e apurará a conduta funcional dos 
agentes públicos envolvidos . nos procedimentos relativos a diárias, propondo sua 
responsabilização, quando for o caso. 
Artigo 18 - O Departamento de Controle Interno e a Corregedoria Geral da Administração 
manterão os Titulares das respectivas Pastas informados sobre suas ações no sentido de 
cumprir o disposto nos artigos 16 e 17 deste decreto. · 
Artigo 19 - Os serviços de que tratam os artigos 16 e 17 deste decreto não excluirão os 
serviços correcionais ou de controle próprios existentes nos 6rgãqs da Administração 
Centralizada e nas Autarquias. 
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~rtigo 20- Para o cabal cumprimento dos artigos 16, 17 e 19 dest~·d~'i.~:ga:s•'t/s·::::f 
Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária manterão, sob sua guarda, pelo 
prazo de 5 (cinco) 
anos, o relatório a que se refere o artigo 69 e, quando houver antecipação, a prestação de 
contas de que trata o artigo 7° deste decreto. · 
Artigo 21 - Para os fins do inciso IV do artigo 3° deste decreto fica a Secretaria de 

' Economia e Planejamento incumbida de publicar, mediante resolução do Titular da Pasta, 
relação dos municípios, 
existentes no País, com população igual ou superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes .. 

Parágrafo único - A resolução a que se refere este artigo deverá ser editada dentro do 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da publicação deste decreto. 

Artigo 22 - As disposições deste decreto aplicam- se, nas mesmas bases e condições, 
conforme a categoria em que se enquadrarem: 
1 - aos servidores da Estrada de Ferro Campos do Jordão; e 
li - aos integrantes de equipe de apoio às viagens do Governador ou do Vice-Governador, 
não pertencentes à Administração Centralizada ou a Autarquias, que estiverem ou vierem 

f""" a ser colocados · 
à disposição da Casa Civil. 
Artigo 23 - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das 
dotações consignadas no orçamento vigente. 
Artigo 24 - Este de.ereto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial: 
1 - o Decreto n. 0 28.962, de 3 de outubro de 1988; 
li - o Decreto n.0 34.664, de 26 de fevereiro de 1992. 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2003 

GERALDO ALCKMIN 
Antônio Duarte Nogueira Júnior 
$ecretário de Agricultura e Abastecimento 
João Carlos de Souza Meirelles 
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo · 
Cláudia Maria Costin 

,... Secretária da Cultura 
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Gabriel Chalita 
Secretário da Educação 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
Eduardo Guardia 
Seçretário da Fazenda 
Barjas Negri 
Secretário da Habitação 
Dario Rais Lopes 
Secretário dos Transportes 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos.... =t. 
· .: ; ~ jallJl~.:=- -_~1 

DECRETO Nº 6.907, DE 21 DE JULHO DE 2009. . : ;i) . ! . . . . '" . u 
Altera dispositivos dos Decretos ri'' 71. 733, de 18 de 
janeiro de 1973, 825, de 28 de·maio de 1993, 4.307. de 
18 de julho de 2002, e 5.992, de 19 de dezembro de 
2006, que dispõem sobre diárias de servidores e de 
militares.· 

O· PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuíçao que lhe confere o art 84, inciso IV, da 

Consfüuiçao, e tendo em vista o disposto nos arts. 33 a 36 da Lei r!l 5.809, de 10 de outubro de 1972, nos arts. 58 
e 59 da Lei rf! 8. 112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 4.!1 da Lei rf! 8. 162, de 8 de janeiro de 1991, no art. 16 da 

Lei ril 8.216, de 13 de agosto de 1991, e na Lei rf. 8.270, de 17 dé dezembro de 1991, · 

f"'°" DECRETA: 

1de7 

Art. 12 O art. 23 do Decreto rll 71.733, de 18 de janeiro de 1973, passa a .vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 23. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço. 

§ 1!! O servidor ou militar fará jus somente á metade do valor da· diária nos 
seguintes casos: 

1 • quando o deslocamento nao exigir pernoite fora da sede; 

li - no dia da partida do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora 
do Pais; 

Ili - no dia da chegada ao território nacional; 

IV - quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada ou 
alimentaçao; 

V - quando o servidor ou militar ficar hospedado em Imóvel pertencente á União ou 
que esteja sob admínistraçao do Governo brasileiro ou de suas entidades; ou 

VI - quando governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere custear as despesas com pousada ou 
alimentação. 

§ 22 Caso o deslocamento exija que o servidor ou militar fique mais de· um dia em 
trânsito, quer na ida ao exterior, quer no retorno ao BrasiÍ, a concessão de diárias 
excedentes deve ser devida mente justificada. 

§ 32 Quando a missão no exterior abranger mais de um pais, adotar-sê-á a diária 
aplicável ao país onde houver o pernotte; no retorno ao Brasil, prevalecerá a diária 
referente ao pais onde o servidor ou militar haja cumprido a última etapa da 
missão. 

§ 42 Nao .será devido o pagamento de diária ao servidor ou milttar quando governo 
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estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 
coopere custear as despesas com pousada e alimentação." (NR) 

Ar!. 2º O incisp li do art. 22 do Decreto rP 825, de 28 de maio de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

'.'lL:..o pagamento de diárias, para viagens no País, com antecedência superior a 
cinco dias, da data prevista para inicio da viagem e de mais de quinze diárias de 
uma só vez;" (NR) 

Art. 32 O Decreto rP 4.307, de 18 de julho 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 18. A diária é devida ao militar, por dia de afastamento, quando este se der 
por até três meses, nos seguintes valores e situações: 

fil_quando ocorrer o pernoite fora de sua sede; e 

§..12_ Nas ,hipóteses previstas na alínea "b" do inciso 1 e na alínea "b" do inciso li 
deste artigo, o militar deverá indenizar a alimentação, pelo valor da etapa da 
localidade para a qual se tenha afastado, caso seja fornecida por OM. 

§ 22 Na hipótese de afastamento acima de três meses, será devida somente a 
ajuda de custo, 

§ 32 No caso de enquadramento simultâneo em hipótése de diária ou ajud~ de 
custo, será devido ao militar o direito pecuniário de menor valor." (NR) 

"Ar!. 19 .......................................................................................... . 

Parágrafo único. Nas movimentações com mudança de sede e desligamento de 
ÓM, ni!o cabe o pagamento de piárias.".(NR) 

"Art. 20. As diárias serão pagas tomando-se como referência o horário local da 
sede do militar; e os seus valores sao os estabelecidos no Anexo· Ili a· este 
Decreto. 

§ 1 º Nos afastamentos com direito à percepçi!o de diária, será concedido 
acréscimo, por localidade de destino, para cobrir as despesas de deslocamento 
até o local de embarque e do desembarque ao local de trabalho ou de 
hospedagem e vice-versa, conforme valor fixado no Anexo IV a este Decreto . 

............... .............................. _ .............................................................. " (NR) 

"Art. 22-A As despesas com diàrias dos militares integrantes de comitivas oficiais 
do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros de 
'Estado, no País, correrão á conta dos recursos orçameíÍtàrios consignados à 
Presidência da República e seus órgãos, à Vice-Presidência da República e aos 
Ministérios." (NR) 

Art. 42 O Decreto n2 5.992, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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"Art 22 

l! ' ·:·_:i(.;; 4 5 q (l \ j § 1 ................................................................................................. 1 

·· c-1.1\> .25 ••• -··---·-· 1 .. ·-· .. ., .. _ ... ., .... ___ ~ 
li - ..................................................................................... ., .. , ...... : .... . 

f.Lquando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere custear as despesas com alimentação ou 
pousada; ou 

. ' ............. ,., ........................................................ , ..... ,,,,,,. ............... ,, . ., ... 

Hl!_ Não se aplisa e disposta Ra aUAea "e" do insiso 1 de § 1!! ao MinislFG ae 
Estaae, qllando inle!JFanle ae GGFRitiva efisial ae Presíàenle aa Repíllllisa Gil de 
'Ase PresilieRle lia Repíllllísa. (Revogado oelo Decreto nº 7.028. de 2009). 

§ 42 Nao será devido o pagamento de diária ao servidor quando governo 
estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 
coopere custear as despesas cem pousada, alimentaçao e locomoção urbana. 

§ &' Na hipótese da alínea "e' do ineiso 1 do § 12, a base de cálculo 5erá b valor 
atribuído a titular de cargo de natureza especial." (NR) 

"Art. 32 ................................ : ........................................................... . 

Parágrafo único. O servidor que acompanhar Ministro de Estado, na qualidade de 
assessor, fará jus a diária correspondente á de titular de cargo ·de natureza 

especial, ainda que na hipótese de que trata a alínea "e" do inciso 1 do § 12 do art. 

2'2." (NR) 

"Art. 82 _Será concedido adicional no valor fixado no Anexo li a este Decreto, por 
localidade de destino, nos deslocamentos dentro. do território nacional, destinado a 
cobrir despe$as de deslocamento até o local de embarque e do desembarque até 
o.local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa." (NR) 

"Art. 9º _Nos deslocamentos do Presidente da República e do Vice-Presidente da 
República, no território nacior:ial, as despesas correrao á conta dos recursos 
orçamentários consignados, respectivamente, á Presidência da República e á 
Vice~Presldência da República. 

§ 12 Correrao á conta dos recursos orçamentários consignados á Presidência da 
República e á Vice-Presidência da República as diârias das autoridades 
integrantes das respectiVas comitivas oficiais. 

§ 2Q Correrão, ·ainda, á conta dos recursos orçamentários consignados ao 
respectivo Ministério as diária,s relativas a assessor de Ministro de Estado . 

. . . . . . . . . .. . ... . . . .. ... .. .. , ............................................................ , ...... , ............... " (NR) 

Art. 5º- O Decreto rt< 5. 992, de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos: 

"Art 22-A. o servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública federal 
investido em cargo comissionado ou em função de confiança poderá optar entre 

251412012' 13:05 
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perceber diária no valor fixado para o cargo eletivo ou no valor aplicá\tê[p~rá:(},- "'i9LJfí'['- ---
cargo comissionado ou função de confiança que ocupe." (NR) ' ' "' · · '.-~~~- - ~--

"Art. 32-A. Aplica-se o disposto neste Decreto aos deslocamentos de ·servlâõres "'"· -- · ··""\\) ': · 
da administração pública federal para participação em reuniões de colegiados. 

§ 12 t: vedado á administração pública federal direta, autárquica e fundacional 
custear diárias de membros de colegiado representantes de outro$ entes da 
federação, de outros Poderes ou de empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

' 
§ 22 As diárias para membros de colegiados que não se enquadrem no caput ou 
no § 12 serão pagas: 

1 - no caso de colegiados com composição e funcionamento constantes em lei ou 
decreto: no valor do item "c' do Anexo I; e 

li - no caso de colegiados com composição e funcionamento definidas por ato 
normativo. inferior a decreto, somente quando autorizado pelo Ministro de Estado 
competente, nos termos por ele definido, não podendo superar os valores previstos 
no item "e" do Anexo 1." (NR) 

Art. 62 O Anexo ao Decreto n2 5.992, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo 1 a este Decreto. 

Art. 72 O Decreto n2 5.992, de 2006, passa a vigorar acrescido do Anexo li,. na forma do Anexo li a 
este Decreto. · 

Art. 82 O Decreto n2 4.307, de :2002, passa a vigorar acrescido dos Anexos Ili e_!ll, na forma dos 
Anexos Ili e IV a este Decrefo. 

Art. 9º Ficam revagados: 

1 - o Decreto n2 42, de 19 de fevereiro de 1991: 

li - o art. 11-A do Decreto n2 2.809. de 22 de outubro de 1998; 

Ili - o Decreto n2 2.397. de 20 de novembro de 1997: 

IV - o Decreto n2 3.562, de 16 de agosto de 2000; 

V - o art. 42 e o Anexo li ao Decreto n2 3.643, de 26 de outubro de 2000: 

VI - o parágrafo único do art. 18 do Decreto n2 4.307, de 18 de julho de 2002: 

VII - o Decreto n2 5, 554, de 4 de outubro de 2005: 

\ 

VIII - o art. 12 do Decreto n2 6.258. de 19 de novembro de 2007, na parte em que dá nova redação ao 
caput dos arts. 82 e 9º do Decreto n2 5.992, de 19 de dezembro de 2006; 

IX ; os arts. 32 e ±2 e o Anexo ao Decreto n2 6.258, de 19 de novembro de 2007: e 

X- o ar!. 13 do Decreto n2 5.992, de 19 de dezembro de 2006, na parte em que dá nova redação ao 
art. 23 do Decreto n2 71.733, de 18 de janeiro de 1973. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasllia, 21 de julho de 2009; 1882 da Independência e 1212 da República. 
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Paulo Bernardo Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22. 7.2009 

ANEXO 1 

(Anexo 1 ao Decreto nº·5. 992, de 19 de dezembro de 2006. l 

1 

Tabela - Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no Pais 

Deslocamentos 

Deslocamentos 
para Belo 

Deslocamentos 
Classificação do Horizonte/ 

para para outras Demais 
Cargo/Emprego. Fortaleza/Porto 

BrasflialManaus/ capitais de deslocamentos 
/Função Alegre/Recife/ 

Rio de Janeiro 
Salvador/São 

Estados 

. Paulo 

A) Ministro de Estado 581,00 551,95 520,00 458,99 

B) Cargos de Natureza 
406,70 386,37 364,00 . 321,29 

Esoecial 
C) DAS-6; CD-1; 

. 

FDS-1 e FDJ-1 do 321,10 304,20' 287,30 253,50 
BACEN 
D) DAS-5, DAS·4, 
DAS-3; CD-2, CD-3, 
CD-4; FDE· 1, FDE-2; 
FDT-1; FCA-1, FCA-2, 267,90 253,80 239,70 211,50 
FCA-3; FCT1, FCT2; 
FCT3, GTS1; GTS2; 

, GTS3. 
E) DAS-2, DAS-1; 
FCT4, FCT5, FCT6, 

224,20 212,40 200,60 177,00 
FCT7; cargos de nível 
suoerior e FCINSS. 
F} FG-1, FG-2, FG-3; 
GR; FST-1, FST-2, 
FST-3 do BACEN; 
FD0-1, FCA-4, FCA-5 
do BACEN; FCT8, 

224,20 212,40 200,60 177,00 FCT9, FCT10, FCT11, 
FCT12, FCT13, 
FCT14, FCT15; 
cargos de nível ' 

intermediário e auxiliar 

ANEXO li 

(Anexo li ao Decreto n° 5.992. de 19 de dezembro de 2006.) · 

Tabela - Valores da Indenização de que trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 1991, e do Adicional de 
Embarque e Oesembarque 

' 

ESP~CIE VALOR 
R$ 

Indenização de que trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 1991, alterado pelo art. 15 da 
45,00 

Lei n 8.270 de 199.1 
Adicional de aue trata o art. 82 95,00 

25/412012 13:05 
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ANEXO Ili 

(Anexo 111 ao Decreto rf' 4.307. de 18 de julho de 2002 l, --···· ~--u-·"···-- .=j[-1 
· : :"'1 :/::..1.:~ l'J4 IC . 

. Tabela-ValordatndenizaçãodeDiáriasaosMilitares, no País ;. :. 1 .••. .,, ":'.!J~ _ .. ·-~ ·:: . --J 
-

Deslocamentos Deslocamentos para Deslocamentos Demais 
para Brasrna Belo para outras deslocamentos 

CIRCULO/POSTO Manaus/Rio de Horizonte/Fortaleza/ capitais de 
/GRADUAÇÃO Janeiro Estados 

Porto Alegre/Recife/ 
Salvador/Sao Paulo 

A) Comandantes da 
Marinha, Exército e 406,70 386,37 364,00 321,29 
Aeronáutica, cargos de . 

Natureza Esoecial 
Bl Oficiais-Generais 321,10 304 20 287.30 253,50 
Cl Oficiais-Su.,..riores 267,90 253,80 239,70 211,50 
D) Oficiais-
Intermediários, Oficiais 
Subalternos, Guardas- 224,20 212,40 200,60 111,oo 
Marinha e Aspirante a 
Oficial 
E) Suboficiais, 
Subtenentes, 224,20 212,40 200,60 177,00 
Sargentos, Aspirantes 
e Cadetes . 

F) Alunos do Centro de 
Formação de Oficiais 
da Aeronáutica, de 
órgílo de preparaçao 
de oficiais de reserva, 186,20 176,40 166,60 147,00 
alunos do Colégio 
Naval e das escolas 
preparatórias de 
cadetes 
G) Demais Praças e 

186,20 176,40 166,60 147,00 Prar-""s Esoeciais 

ANEXO IV 

(Anexo Ili ao Decreto r{!-4.307, de 18 de julho de 2002.) 

Tabela -Valores do acréscimo do embarque e desembarque 

ESPÉCIE VALOR 

Acréscimo de que trata o§ 12 do art. 20. 95,00 

6de 7. 25/4/2012 13:05 
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Estado de São Paulo 

Secretaria da Fazenda 
AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 

3 - Como Calcular a Diária de Motoristas 
(Decreto n.• 182.de 18/09/09) 

Diária: destinada à indenização de despesas pessoais de alimentação e/ou 
hospedagem e ao pagamento das horas extraordinárias efetuadas fora do 
horário normal de trabalho. 

Tabela de Valores 
• Valor- base de cálculo: RS 180,00. 
• Viagens realizadas· em feriados, pontos facultativos e finais de 
semana ao valor da diária devem ser acrescidos 20%. 

HORÁRIOS OBSERVAÇÃO VALORESR$ 

ATÉ 04 h. - (12.5% DIARIA) " $/HOSPEDAGEM 22,50 
DE 04 a 12 h. 125% DIARIAl SIHOSPEDAGEM ' 45,00 
DE 12 a 24 h. (50".4DIARIA) S1HOSPEDAGEM ' 90.00 
DE 12 a 24 IL 101 DIARIA) CIHOSPEDAGEM 180,00 

DE 24 a 36 h. (O 1 E lf2 DIARIA) ' e/HOSPEDAGEM 270.00 
DE 36 a 4S h. íô2 DIARlASl CIHOSPEDAGEM 360.00 
DE 48 a 60 h. !02 E 1/2 DIARIAS\ e/HOSPEDAGEM 450.00 
DE 60 a 72 h. (03 DIARIAS\ e/HOSPEDAGEM 540.00 
DE 72 a 84 h. (03 E 112 DIARIAS) e/HOSPEDAGEM 630,00 
DE 84 a 96 b. 104 DIARIASI e/HOSPEDAGEM 72000 
DE 96 a 108 h.104 E 1/2 DIARIASl e/HOSPEDAGEM 81000 
DE 108 a 120 h. (05 DIARIAS) e/HOSPEDAGEM 900,00 
DE 120 a 132 h. (05 E 112 DIARIAS) C/H.OSPEDAGEM 990.00 
E ASSIM POR DIANTE ••• • •• 

Obs.: Deslocamentos que forem realizados durante o horário normal de trabalho e 
respeitarem, Íllcornlicionalmente o intervalo iutrajornada, não fará jus a diária (Decreto n. • 
182 de 18109/09). 
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

EXE1'1PLO 1 

Estado d& São Paulo 
Secretaria da Fazenda 

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 

4 - Exemplos de cálculo (Diária Motoiista): 

Como é feito o cálculo dos 20% de acréscimo na viagem do motorista. 
Viagem para Campinas - Sem hospedagem 
22/01/10- 12:00 h. /sexta-feira 
23/01/10-03:00 h. /sábado 
Total de horas viajadas= 15:00 h., que conespondem ao valor de R$ 90,00. 
R$ 90,00: 15:00 h. = R$ 6,00 X 3:00 h. = R$ 18,00 X 20% = R$ 3,60 
R$ 90,00 + R$ 3,60 = R$ 93,60 

EXEMPL02 

Viagem para Campinas - Com hospedagem 
22/01/10-20:00 h. I sexta feira 
23/01/10 '- 11 :00 h. I sábado 
Total de horas viajadas=' 15:00 h., que co1responde ao valo1· de R$ 180,00 
R$ 180,00: 15:00 h = R$ 12,00 x 11:00 h = R$ 132,00x 20% = R$ 26,40 
R$ 180,00 + R$'26,40 = R$ 206,40 

5 - Todas as instmções a serem seguidas para a viagem de servidor em geral contidas 
nas páginas 03 e 04 também devem ser seguidas na viagem de .motorista. 

8 
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RELATORIO FINAL 

7Q Conferência Municipal 
de Saúde - Bauru - SP 



',." 
M 38 Implantar com máxima urgência, no muniÍ,~,o, ';nais um CAPS 111 

para população adulta com transtorno mental grave e severo; 

Organizar o acesso e ampliar a rede de saúde com serviços de 
Urgência e Emergência, média e alta complexidade, promovendo 
a diminuição de espera dos pacientes por exames, consultas e 

M 39 procedimentos bem como verificar com mais rapidez os resultados 
dos exames e articulando as redes de apoio (Centro de Referência 
em Assistência Social · CRAS; Centro de Atenção Psicossocial 
• CAPS e Conselho Tutelar (CT) para uma melhor interação e 
resolut.ividade dos problemas; 

Criar uma equipe especializada para atendimento de pacientes 
psiquiátricos no Pronto Socorro Municipal Central (PSMC), e fazer 
cumprir a Lei, garantindo a estruturação de toda a rede de serviços 

M 1 
substitutivos aos manicômios, como Caps 1, li e Ili, Caps-i, Caps-AD, 

40 Residências Terapêuticas, leitos em hospital geral e de urgência, 
de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira e 
contratar, por concurso público, equipe multiprofissional para atuar 
na área de saúde menlal criando também um pronto atendimento 
24 horas; 

Efetivar a Rede de Atenção Psicossocial • RAPS no município de 
M 41 Bauru preparando os equipamentos existentes bem como criando 

novos dispositivos contemplando os territórios; 

Ampliar o acesso ao atendimento aos pacientes com dependência 
M 42 de Substâncias Psicoativas - PSA, respeitando a característica de 

adição do paciente, com ampliação dos horários de atendimento; 

Aumentar o número de leitos de desintoxicação em Centro de Apoio 
M 43 Psicossocial álcool e drogas li e de profissionais de enfermagem 

para a viabilização dos mesmos; 

M 44 Ampliar número de vagas para Ambulatório de Planejamento 
1 Familiar para colocação de DIU/Laqueadura; 
' 
1 Requerer a sistematização de protocolo Esladual para fornecimento 

M 45 j de fraldas ou insumos necessários à população acamada idosa; 
pactuando se é responsabilidade da Saúde ou Assistência Social; 

M 46 Ampliar a fiscalização dos terrenos e âreas abandonadas com mato 
e acúmulo de material (lixo); 
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~7 Implantar as equipes de saúde 'consultórios de rua" para 
M 

M 

M 

M 

M 
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M 

M 

1 

1 

1 

i 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

atendimentos da população de rua; 
' 

Ampliar os serviços de saúde mental para acompanhamentos 
dos transtornos leves e moderados, intensificando o programa 
de prevenção ao uso de substâncias que causam dependência 
química, com o envolvimento das unidades de saúde e familiares; 

lnveslir na ampliação da frota de veículos, garantindo o mínimo 
de uma viatura para cada duas unidades de Atenção Pnmâna que 
trabalham com atendimento domiciliar de rotina; 

Implantar uma frota especifica para Tratamento Fora do Domicílio 
- TFD; 

Ampliar o quantitativo de veículos da frota da Secretaria; 
• 

Renovar periodicamente, a cada cinco anos, a frota da Secretaria; 

Adquirir um veiculo para visitas domiciliares e atividades 
intersetoriais, além de um micro-ónibus para atividades comunitárias 
dos Centros de Apoio Psíquico Social do municipio de Bauru; 

Criar equipe de atendimento móvel às populações residentes nas 
áreas rurais no município de Bauru que atuem nas áreas básicas 
de cuidado à saúde, disponibilizando veiculo adaptado, ônibus com 
espaço para atendimentos multiprofissionais; 

Adquirir viaturas para o Programa Municipal de Atenção ao Idoso 
- PROMAI para suprir a demanda do serviço de atendimento 
domiciliar; 

Garantir viatura com motorista mediante a necessidade da demanda 3: 
.,. i) espontânea do CTA para as atividades extramuro, visando a 

(' M 56 prevenção da transmissão do HIV, Hepatites B e C, Sífilis e demais 
:z • DST· Doenças Sexualmente T ransmissiveis; 

. ~ !L-~~~..l-.~~-l-~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

·;~ ~I M 57 · ~~~n:ri~fá~:s v~~~m /r!r!m~n~;cr;~~=ª d~u~~~f~n~e ~ª~~~: 
; j "F 1 .?""' atendendo tempo de viagem e distâncias percorridas; 

d 11--~~~.+--~~-l-G-a-r-an_li_'r_a_co_n_ti_nu-id_a_d_e~do_s_p-rog~ra-m_a_s_e_m~t~od7a_s_a-s7â_re_a-sd7a~s-a7úd~e-1, 
:l ! M /E /F 58 independentemente das mudanças de governo. como por exemplo, 
;~ ' Mais Médicos; 

14 



1 1 9i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

~ 
[:~f~·:,§1~' =-~ ! Bauru, 04 de abril de 2.016. 

1 Ciente. 

2 - Registramos que na 7ª Conferencia Municipal de Saúde de Bauru realizada em 2015 
foi aprovada no eixo Ia proposta de numero 57. conforme segue: 

Criar diárias de viagem para a Secretaria Municipal de Saúde, incluindo diárias para 
Tratamento Fora do Domicílio - TFD, atendendo tempo de viagem e distâncias 

· percorridas; 

3 - Quanto ao projeto de Lei e Minuta de Decreto as folhas de números 57 e 58 fazemos 
as seguintes considerações: 

I - Projeto de Lei: 

a - Disciplina a concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais da 
Secretaria Municipal de Saúde, quando em. viagem para atender a Pacientes em 
Tratamento Fora do Domicilio - TFD. 

b - Também deve ser efetuada a mesma alteração no artigo 1 º, em razão de tais 
deslocamentos muitas vezes exigirem, profissional de enfermagem, maqueiro e médico. 
Pode também o veiculo ser conduzido por motorista ou por técnico condutor de veiculo 
de urgência c emergência. 

e - Artigo 4°. - Solicitamos que o pagamento seja efetuado no mês subseqüente 
mediante apontamento das viagens efetuadas por servidor e lançadas no seu 
demonstrativo de pagamento como é feito com as gratificações de pregão e comissão de 
licitação. 

II Decreto: 

a - Artigo l º. Valores em razão dos valores hoje praticados conforme Decreto nº. 
12.471/14 que regulamenta o regime de adiantamento. 

a) Valor individual previsto com alimentação, limitado a: - no interior: R$ 40,00 (quarenta reais) para 

1 
almoço e jantar e R$ 15,00 (quinze reais) para lanches; nas capitais dos Estados:,R$ 60,00 (sessenta ' 
reais) para almoço e jantar e R$ 20,00 (vinte reais) para lanches; - na Capital Federal: R$ 70,00 (setenta 
reais) para abnoço e jantar e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para lanches. 

a-de 4 (quatro) horas até 8 (oito) horas, inclusive-Meia Diária; R$ 50,00; 
b de 8 (oito) horas até 14 (quatorze) horas, inclusive Três quartos de diária; R.$ 
75,00; 
e - a partir de 14 (quatorze) horas até 24 (vinte e quatro horas), inclusive, Diária Inteira 
R$ 100,00; 

D. A. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (14)3104-1471- email: da saude@bauru.sp.ggv.br ·Página 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO . , . ~ zp 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIIDE .... ----~...,. -1 
Ç.,..,. ,,., 1 ~' (, ., !l 
'f'~\,.;\." j1 - \ 

1 \ í 
Os valores se justificam visto que para um período de 4 a 8 hora5~~~~~~í~6~·;::":::·.;;:, ::. j::.J 
wna refeição, totalizando R$ 55,00, no interior e R$ 75,00 na capital, e assim 
sucessivamente. 

Excluir o inciso I do artigo II visto que gera pagamento desigual para situações 
idênticas, devendo o pagamento ser efetuado a todos em atendimento de TFD. 

Solicitamos por fim que os valores sejam vinculados ao Decreto que regulamenta o 
Regime de Adiantamento, para que ocorram as devidas correções quando os valores 
ficarem defasados. 

Em razão da proposta de pagamento posterior deve ser suprimido· o artigo 3º. do 
decreto. 

4 - Justificativas apresentadas pelo diretor da Divisão de Transportes a folha l 04. 

4 - Segue a Controladoria Geral aos cuidados de Everson Demarchi. 

EDSON LUI DA SILVA 
DIRETOR DO DEPARTAMENT ADMINISTRAÇÃO. 

D. A. - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (14)3104-1471 - email: da saude@bauru.sp.gov.br - Página 2 



.Art. lº. 

\Vi 
Art.f. 

Pi:lrágrafo único -

a 
Art.fº. 

\ '1 
Art.Jº. 

ô 
Art.f. 

·--··· l 
'~-1 

PREFEITURA MUNICIPAt DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MINUTA DE DECRETO Nº · • DE 'DE, 
Disciplina ·a concessão __ de d_iárias para alimehtação dos servidores 
municipais d11:.SeCretaria de.Saúde, quando em -viagem- para atendeiª· 
pacientes do ,Progrwna de Tratwnento Fora-do Domicílio - 'I)'D. 

\ 

/) . .s di_ári_as para alimentaç.ão dos ~ervÍd~reS
1 

municipai~ da Secretari_a de S8údC,_quando 'erç_ viagem para 
atender-.-a paéientes: do. Progrwna·j:fe Tratwnento Fora do_Domicílio -TFD_obedecCrã aos critérios.abaixo e 
?s. valores útilizados0 nas-.r~Bs do _regi~e ~e adiantamen~'ài 

1 - Meia. Diária- de 4 (quatro)·a 8 (oito) horas, inclusive: corresponde ao pagwnento de um lanche e uma 
rCfeição; · · 
II - Três Quartos. da Diária- de 8 (oito) horas 0. .14' (catorze) horas, inclusive: corresponde ao pagwnento 
de _dois lanches e uin.8: refeição; . 
III - Diária c_ompleta - de' 14 (catorze) .horas a 24 (vinte,- e quatro) _horas, ihclusiVe: corresponde- ao 
pa~amento d~ dois lanphes e duás_refeiçõ_e~. 

A _solic_itação do pagarp_ento _das 'diárias aos servidores ~rá. realizada pela Secretaria .de Saúde-atl'.avés de 
pro~s_so administratiyO: en_cwninhadq p_Bra o De~arlametito dC Adlll:iiIÍstraç!lo de Pessoal da Secre~ia de 
Adininistração; com ai:ttecedência de-Ilo-~mfnimo'15- (qui,~) dias do pagamento constando ajuStificada, 
autori_zaç!lÓ do SeCretârio, dados dos servidores (nome,· CPF) •. data' das viagens, destino,· período de 
pennanência, número de diáriis e. valor total a ser pago para o servidor. 

A informação quanto aos horários de saída e -chegada: será prestada por escrito e assinada pelo 
responsá.vel q_ue autoriz~ a viagem e pelo· chefe d?; SCtor de Transportes da Secretaria de Saúde. 

O se~idor d~verá. elabor~um n:Iatório -_meriSat_· das viagens , que .. será conciliado com o rela~ór.io de 
. · pagw:Ilento é· as _infonnações. dos horários-de safda e ch(fgada.1 

·,. " - . - . , __ . ·- . - -'. ". ·-. . 

Quando ocorrer o cancelfiln~nto·.de alg.uma viagem e .. que a,diáriajá·f~i paga para o !)ervidor: 
' "- '\ 

· a) · poderá. ser realizado o desconto no próxímo pagamento; 

b) a Secretaria de Saúde deverá realizar justificativas do- motivo do cancelan1ento da viagem. 

Este Decreto entrará. em· vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bàuru, 01 de junho ·cte 20'16. 

2 
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• Praça O. Pedro li, 1-50. Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO OE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
·/)/1 ~/ --- ! 
,t<Jz)C}uf ~ ~,&M-

Em dde cfr7i--0?h-0 de 2016. 

~J~tÍPJNTO.• 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO OE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

13 de s o de 2016. 

RO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235--0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RA.ÇA.O OE 
SAO PAIJLO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 
constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

(~JC>STI. 
\ Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

13 de setembro de 2016. 

Presidente 

\DAVI DA SILVA 
1 
1 
\ 



• qlRl\ÇÁO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~ 7k~ 

de 2016. 

Presidente 



Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
14 de setembro de 2016. 

Relator 



Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 CÇIRAÇÃO OE 
Sl\O PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria. tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
14 de setembro de 2016. 

Presidente 

ALEXSS NDRO BUSSOLA 
Membro 

ARTE;i~~HO Mem~CÃE" RI NATO 
Membro 



• • CQRi\ÇÃO DE 
SAO PAULO 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador 

/f/;(/tf'td ( ~1~ ~~~// 
)/ / 

Em de -~dr'_/_-~_/+.~-7---'-- de 2016. 

p 

Presidente 



• 
COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 

PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

R 

Sala das Reuniões, em 
21 de setembro de 2016. 

Relator 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final. 

2016. 

'---- ----

R 

1 _,....-;:!/. 
<. f/ 

ARTEMIO CAETA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Primeira e Segunda 

Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 26 de 

setembro de 2016, providenciar o 

encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 27 de setembro de 2016. 

J/f' ARIL~~~MA JUNIOR 

Presidente 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 27 de setembro de 2016. 

J~~EIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 

BAURU 

~ 
q>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 



! PRoc-:N1 _ ~. 'i'J /i (, ~l 
CL?~ u . ,

1
·.,.1:.7'.:i!ic'.!?vi % M •• 1. i ~ rotiDulntv-FtfUU()r"""' ae·matuU 1

: • ~ 
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SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 6957 
De 27 de setembro de 2016 

Disciplina a concessão de diárias para alimentação 

dos seividores municipais da Secretaria Municipal de 

Saúde, quando em viagem para atender a pacientes 

do Programa de Tratamento Fora do Domícflio - TFD. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica o Poder Executivo autorizado à conceder diárias aos servidores 
municipais da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem 
para atender aos pacientes do Programa de Tratamento Fora do 
Domicilio - TFD, quando do deslocamento da sede do município, 
desde que, devidamente autorizado. 

Para efeito de pagamento de diárias o período será computado do 
horário da saída da sede do Município ao da chegada. 

Parágrafo único. A informação quanto aos horários de saída e chegada será 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

prestada por escrito e assinada pelo responsável que autorizar a 
viagem e pelo chefe do Setor de Transportes da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

É expressamente proibido conceder diárias com o objetivo de 
remunerar outros serviços e atividades, sujeitando-se a autoridade 
que infringir o disposto neste artigo ao ressarcimento da quantia 
paga indevidamente. sem prejuízo das demais penalidades 
administrativas e criminal. 

A Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Departamento de 
Administração de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração 
o relatório das viagens realizadas pelos servidores, de forma 
individualizada, solicitando o devido pagamento. 

As demais despesas com o deslocamento do servidor municipal 
como abastecimento, pedágio ou eventual reparo mecânico do 
veiculo utilizado, locomoção e hospedagem, dentre outras, serão 
custeadas pela administração municipal na forma da Lei, desde que 
autorizadas pela autoridade competente. 

Mensalmente o servidor é obrigado a apresentar o relatório das 
viagens, sob pena de desconto integral em folha de pagamento das 
diárias recebidas, sem prejuízo de outras cominações legais. 

Os valores das diárias utilizarão como parâmetros os valores de 
refeições e lanches definidos na regulamentação de adiantamentos. 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600. Fax: (14) 3235-0601 C<,lRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Art. 8° 

Art_ 9° 

Art 10 

Esta Lei será regulamentada por Decreto a ser expedido pelo Chefe 
do Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, constando a escala de 
valores. 

As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à 
conta de dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas 
se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação_ 

Bauru, 27 de setembro de ?q16 . 
. - / _, 
1' / b/J (·· 

ARILDQ~&J~ JUNIOR 
Presidente 

, 
! 

~RTE~~~i~o cn"Ho 
1ºSecr~, .. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

J~~raÚEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Bauru, 27 de setembro de 2016. 

Senhor Preferro: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos 
abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a 
efeito por esta Casa de Leis no último dia 26 de setembro de 2016· 

Autógrafo n• 

6952 

6953 

6954 

6955 

6956 

6957 

6958 

6959 

6960 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a destinar uma área de 
terreno á Empresa TOKIO ALIMENTOS LTDA ME em regime de Concessão de 
Direito Real de Uso; 
de autoria desse Executivo. que institui o "Dia Municipal da Pessoa com Fissura 
Làbiopalatína" e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo. que inclui no Calendário Oficial do Mumcipio o "Dia do 
DeMolay de Bauru"; 
de autoria desse Executivo, que institui a "Semana de Prevenção e Enfrentamento 
à Violência contra a Pessoa com Deficiência" e dá outras providências, 
de autoria desse Executivo, que institui o "Dia Municipal da Prevenção e Combate 
ao Suicídio" e dà outras providências; 
de autoria desse Executivo, que disciplina a concessão de d1arias para 
alimentação dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde, quando 
em viagem para atender a pacientes do Programa de Tratamento Fora do 
Domicilio - TFD; 
de autoria desse Executivo, que altera a Lei n• 6813, de 30 de junho de 2016 e dà 
outras providências; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar um imóvel de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru para a UNIÃO; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a 1mplantaçao de coleta seletiva de 
resíduos sólidos em condomínios horizontais. edifícios verticais residenciais e 
loteamentos fechados no Município de Bauru e dà outras providências. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

Excelentíssimo Senhor 

/' l-·· 

ARILDO o( LIMA JUNIOR 
Presidente 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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FOLHAS .ó 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 29 de setembro de 2.0 16. 

'-,c11hnr Prc~idcmc. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 6.848/16, que d isciplina a concessão de diárias para 
alimentação dos servidores municipais da Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem para atender a pacientes do 
Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ARILDO DE LIMA JUNIOR 

RO~STINHOMENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

llD. Pn:sidcntc da Câmara Municipal 
--.:1 'i T/\ 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.848, DE 29 DE SETEMBRO DE 2.016 
Disciplina a concessão de d iárias para alimentação 
dos servidores municipais da Secretaria Municipal 
de Saúde, quando em viagem para atender a 
pacientes do Programa de Tratamento Fora do 
Domicilio· TFD. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Organica do Municfpio de Bauru, faz saber que a Câmara 
YlL1111upal aprovou e ele sanciom1 e rromulga a seguinte lei: -;:; 

Arl 111 

Art :?" 

Parágrafo único. 

An. 3º 

Art. 4° 

Art. 5° 

A r1. 6' 

-\r; 7" 

:\n ~1·· 

An 10 

l'rOJCto d~ 1nic1at1va do 
l'ODl:R EXECUTIVO 

Fica o Puder l'.xecutivo autori1.a.do a ·ç~nced~r diárias aos servidores _municipais da Secretaria Municipal de Saúde, quando em 
viagem para atender aos paciente~ do Programa d.e Tratamento For!\ do Domicílio - TFD, quando do deslocamento da sede do 
município. desde que, devidamente auíorizado. ·· · · 

Para deito de pagamento de diárias o perfodo será computado do horário da safdn da sede do Municfpio ao da chegada. 

A informação quanto aos horários de salda e chegada será prestada por escrito e assinada pelo responsável que autorizar a viagem 
e pelo chefe do Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde. 

É expressamente proibido conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços e atividades, sujeitando-se a autoridade 
que infringir o disposto neste artigo ao ressarcimento da quantia paga indevidamente, sem prejuizo das demais penalidades 
administrativas e criminal. 

A Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria Municipal da 
Administração o relatório das viagens realizadas pelos servidores, de forma individualiz.ada, solicitando o devido pagamento. 

As demais despesas com o deslocamento do servidor municipal como abastecimento, pedágio ou eventual reparo mecânico do 
veiculo uti lizado, locomoção e hospedagem, dentre outras, serão custeadas pela administração municipal na forma da Lei, desde 
que autorizadas pela autoridade competente. 

Mensalmente o servidor é obrigado a apresentar o relatório das viagens, sob pena de desconto integral em folha de pagamento das 
diárias recebidas, sem prejuízo de outras cominações legais. 

Os valores elas diárias utilizarão como parâmetros os valores de refeições e lanches definidos na regulamentação de 
adiantanwnto~ . 

h1:1 ! e; <c'ra r,·~·.ulamcnwda por Dcncto a ser expedido pelo Chefe do Executivo. no rrazo de 30 (trinta) dias, constando a escala 
Jr,alOJL':-. 

1\s despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento em vigor, 
supkmcnwdas >C necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 29 de setembro de 2.016. 

JOSÉ F • NDO ASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO E SAÚDE 

Rcr"trada 1w ikpanamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~<k__(A:'-./ 'l"Y' . • L:_ ~~ 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

1 
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LEI Nº 6.848. DE 29 DE SETEMBRO DE 2.016 

P. 50.334/15 - Disciplina a concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais da Secretaria 
Municipal de Saúde, quando em viagem para atender a pacientes do Programa de Tratamento Fora do 
Domicílio - TFD. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado à conceder diárias aos servidores municipais da 

Secretaria Municipal de Saúde, quando em viagem para atender aos pacientes do 

Programa de Tratamento Fora do Domicflio - TFD, quando do deslocamento da sede 

do município, desde que, devidamente autorizado. 
Art. 2° Para efeito de pagamento de diárias o período será computado do horário da salda da 

sede do Municlpio ao da chegada. 
Parágrafo único. A infonnação quanto aos horários de salda e chegada será prestada por escrito e 

assinada pelo responsável que autorizar a viagem e pelo chefe do Setor de Transportes 
da Secretaria Municipal de Saúde. · 

Art. 3º É expressamente proibido conceder diárias com o objetivo de remunerar outros 
serviços e atividades, sujeitando-se a autoridade que infringir o disposto neste 
artigo ao ressarcimento da quantia paga indevidamente, sem prejuizo das demais 
penalidades administrativas e criminal. 

Art. 4° A Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Depanamento de Administração de 

Pessoal da Secretaria Municipal da Administração o relatório das viagens realizadas 
pelos servidores, de forma individualizada, solicitando o devido pagamento. 

Art. 5º As demais despesas com o deslocamento do servidor municipal como abastecimento, 
pedágio ou eventual reparo mecânico do veiculo utilizado, locomoção e hospedagem, 
dentre outras, serão custeadas pela administração municipal na forma da Lei, desde 

Art. 6° 

Art . .,. 

An. 8° 

Art. 9" 

Art. 10 

que autorizadas pela autoridade competente. 
Mensalmente o servidor é obrigado a apresentar o relatório das viagens, sob pena 
de desconto integral em folha de pagamento das diárias recebidas, sem prejuízo de 
outras cominações legais. 
Os valores das diárias utilizarão como parâmetros os valores de refeições e lanches ' 
definidos na regulamentação de adiantamentos. 
Esta Lei será regulamentada por Decreto a ser expedido pelo Chefe do Executivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, constando a escala de valores. 
As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de dotações · 
próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário. 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 29 de setembro de 2.016. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

• JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

o 1&7 ... ........ / .......... ... 


