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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

Disp6e sobre o pagamento de diaria para cobrir despesas de
viagens a servidor que se atasfar da sede do Legislativo e da
outras prcIvidencias.

A    CAMARA    MUNICIPAL    DE    JACAREi    APROVA    E    SEU

PRESIDENTE,    VEREADOR    PAULO    FERREIRA    DA    SILVA,

PROMULGA A sEGuiNTE REsOLueAO:

Art.  1°   Ao  servjdor  que,  a  servigo  ou  no  interesse  da  Camara

Municipal  de  Jacarei,  se  afastar  do  Municipio,  em  carater  eventual  ou  {ransit6rio,   para  outra

localidade do territ6rio nacional,  sera devida diaria para cobrir as suas despesas de viagem

Pafagrafo   ilnico.      Nao   cabefa   a   concessao   de   diaria   nos

deslctcamerfe§  para  fflunicipios  que fazem  divisa  com  Jacarei,  especjficamente:  Sao  Jose  dos

Campos,  lgarata, Santa Isabel, Guararema, Santa Branca e Jambelro.

Art.  2°   As  diarias  previstas  na  presente  Resolugao  serao  de  2

(duas) esp6cies:

I -diaria nivel  1  -destinada a cobrir exclusivamente as despesas

com  alimentaeao;

11  -  diaria  nivel  2  -  destinada  a  cobrir tambem  outras  despesas,

alem de alimentagao.

§  1°   A diaria  de  nivel  1  sera subdividida em  dois valores e sera

igual  para  todos  os  servidores,  variando-se  apenas  pelo  periodo  de  tempo  de  afastamento  do

Municipio.

§ 2°   A diaria  de  nivel  2  sera fixada  em  urn unico valor que vise

atender a necessidade do servieo e ao interesse pdblico.

§ 3°  0 servidor que receber diarias e nao se afastar do Municipio,

por qualquer motivo, fica obrigado a restitui-[as integralmente,  no prazo de 2 (dois) dias dteis.
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§ 4°  Os valores das diarias nao se incorporam a remuneraeao do

servidor em qualquer hlp6tese.

§  5°    A  requisi8ao  de  diaria  devera  center,   minimamente,   as

informae6es necessarias a ideritifica¢ao dcl mctivo da viagem,  a justificativa do interesse ptlblico,

qual a esp6cie de diaria requerida e a documentagao comprobat6ria.

Art. 3°  A presente Resolueao, inclusive no que se refere a fixa?ao

dos valores das diarias,  sera regulamentada atraves de Portaria da Presidencia da Camara.

Art.  4°   As despesas  decoFrentes  com  a  execucao  da  presente

Resolugao  correrao  por  conta  de  dotag6es  ongamentarias  consignadas  no  ongamento  vigente,

suplementadas se necessario.

Art. 5°  Esta Resolueao entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 6°  Revogam-se as disposie6es em contrario, em especial as

Resolug6es n°s 624/2001  e 630/2002.

Camara Municipal de Jacarei,  14 de setembro de 2021.

_         ---::--          ==::
EDGARD SASAKI
Vereador - DEM

1 a secretario

Presidente

ROGERIO TIMOTEO
Vereador - Republicanos

2o secretario

Autoria: Vereadores Paulinho dos Condutores,  Edgard Sasaki e Rogerio Tim6teo (Mesa Diretora
do  Legislativo)
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0    presente    projeto    de    resolugao    apenas    objetiva    melhor

disciplinar  a  concessao  de  diarias  aos  servidores  que,  a  servj9o  ou  no  interesse  da  Camara

Municipal, se afastarem da sede do Legislativo, inclusive estabelecendo que nao serao concedidas

diarias nos deslocamentos para as cidades que fazem divisa com o Munjcipio de Jacarei.

Estalfios   certo§   de   que   a   propositura   merecera   a   apoio   e

aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,14 de setembro de 2021.

#/Lu:,
EDGARD SASAKI
Vereador - DEM

1 a Secretario

Vereador - PL
Presidente

ROGERIO TIMOTEO
Vcr-eadcir - Republicanos

2o Secretario
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
"Palacio da Liberdade"

Resolugao n° 624, de 11  de outubro d® 2001.

Disp6e sobre a pagamento de diaria a s rv
da   sede   para   cobrir   despesas   de   viagens   e   da   outras
providencias. =EnEL]IH

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI APROVA E 0 SEU  PRESIDENTE, VEREADOR PROFESSOR MARINO FARIA, USANDO DAS
ATRIBUICC)ES  QUE  LHE  SAO CONFERIDAS  POR LEI,  PROMULGA A SEGUINTE  RESOLUCAO:

Art,10 -Ao servidor que,  a servi¢o ou no lnteresse da Administra9ao, se afastar do Munjcipio,  em carater eventual ou transit6rio,  para
outro ponto do territ6rlo naclonal,  sera devido diaria pare cobrir as sua§ despesas de viagem.
-Art. 20 -Especjficamente as diarias concedidas aos ocupantes dos cargos de mctoristas sefao processadas mediante adiantamento

ao Chefe de Transportes, que atestard mensalmente em relat6rio escrjto as viagens realizadas.
Pafagrafo tinico - 0 relat6rio mensal apresentado pelo Chefe de Transportes sera assiiiado tamb6m par todos os motoristas que
receberam o valor da diaria estabelecida e pelos vereadores que autorizaram as respectivas viagens.

Art. 3° -As diarias previstas na presente Resolugao serao de 2  (diias)  esp6cies:
I -diaria nlvel 1  -as destinadas a cobrir exclusivamente as despesas de alimentagao;
11 - diaria nivel 2 -as destinadas a cobrir tambem outras de§pesas, al6m da alimentaeao.

§ 1° -0 valor das diarias de nlvel  1  sera igual para todos os servidores atendendo-se apenas a periodo de tempo de afastamento.

§ 2° -As diarias de nivel 2 serao fixada§ em valores escalonados considerando-se a finalidade da viagem,  o periodo de ata§tamento e
outras necessidades que visem atender a servigo e a interesse pdblico.

§ 3° - 0 servidor que receber diarias e nao se afastar do Municipio. por qualquer motlvo, fica obrigado a restitiii-las integralmente,  no
prazo de 2 (dois) dias dteis.

§ 4° - Os valores das diarias nao se incorporam a remunera9ao do servjdor em nenhuma hip6tese.

§ 5° - Na requisigao das viagens devera constar qilal a especie de diaria necessaria ao atendimento do servico e do interesse ptiblico.

Art. 4° -A presente Resolueao,  inclusive no que se refere a fixaeao dos valores das diarias, sera regulamentada atrav6s de Portaria
do Presidente da Camara,  no prazo maximo de 30 (trinta) dias de sua vigencia.

Art. 5° -As despesas decorrentes com a execugao da presente Resolugao correrao par conta de dotag6es ongamentarias
consignadas no ongamento vigente,  suplementadas se necessario.

Art. 6° -   Esta Resolu9ao entrafa em vigor na data de sua publicagao.

Art. 7° - Revogam-se as disposi96es em contfarie.

PROF. MARIN0 FARIA
Presidente

AUTORIA D0 PROJETO: MESA DIRETORA DO LEGISLAllvo (VEREADORES PROF. MARIN0 FARIA-PRESIDENTE, DIDl-

EDSON GUEDES-1° SECRETARlo E ADRIANO DA 6TICA-2° SECRETARIOL

AUTC)RIA DAS EMENDAS: A TOTALIDADE DOS 13 (TREZE) VEREADORES.
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Altera a Resolucdo n° 624, de 11 de outubro de 2001.

IEifflmH
A CAMARA MUNICIPAL DE  JACAREI APROVA E 0  SEU

PRESIDENTE, VEREADOR PROFESSOR MARINO FARIA,

PROMULGA A SEGUINTE RESOLUCAO:

Art.1° -     0  pafagrafo  tmico  do  artigo  2°  da  Resolugao  n°

624, de  11  de outubro de 2001,  passara a vigorar com a seguinte redagao:

"Pafagrafo  tlnico  -  0  relat6rio  mensal  apresentado  pelo

Chefe de Transportes sera assinado tambem por todos os motoristas que receberam o

valor da diaria estabelecida."

Art. 2° -     Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua

publicagao,  retroagindo seus efeitos a  1° de mareo de 2002.

Art. 3° -     Revogam-se as disposig6es em contfario.

Camara Municipal de Jacarei, 04 de abril de 2002.

PROF. MARINO FARIA

Presidente

AUTORIA:  MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO.
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CAMARA MUNICIPAL  DE JACAR#F*
PALACIO DA LIBERDADE

No 5/2015
a Resolug5o rf 624,Regulamenta

ito.,

de  11  de  outubro
df2001,  que dispde stobre o pagamentp Pe.diaria a
servidor que se afastar da sede para cobrir despesas
de viagens e da outras providencias.

ARILDO    BATISTA,    PRESIDENTE    DA   C^hIARA
MUNICIPAL       DE      JACAREi,       USANDO       DAS
ATF`lBUIC6ES  QUE  LHE  S^O  CONFERIDAS  POR
LEI,

CONSIDERANDO    o    disposto    no    artigo    4°    da
Resolugao n° 624, de 11 de outubro de 2001 ;

CONSIDEFIANDO     a     necessidade     de     adequar
procedimentos  visando a eficiencia  da execugao dos
serviaps do Legislativo,

LI.LEEL]HH

RESOLVE:

Art.1°       A diaria de nivel  1  instituida pela Resolugao

n° 624,  de  11  de outubro de 2001, sera devida exclusivamente a titulo de alimentagao,

da seguinte forma:

I.     R$  30,00  (trinta  reais)  para  permanencia,  fora  da

cede do Munictpio, superior a 4 (quatro) horas e inferior a 8 (alto) horas; e

11.    R$ 60,00  (sessenta  reais)  para  permanencia,  fora

da sede do Municipio, superior a 8 (oito) horas.

Paragrafo tlnico. 0  valor  da  diaria  de  nivel  1  sera

jgual para todos os servidores. djstinguindo-se apenas pelo periodo de afastamento.
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Art 2°       A diaria de nivel 2 instituida pela ResoluQao

n° 624,  de  11  de outubro de 2001,  com  valor de  R$  120,00  (cento e vinte reais),  sera

devida pare a cobertura de outras despesas, em estadia superior a 4 (quatro) horas fora

da sede do Municipio.

Pafagrafo dnico.  0  valor  da  diaria  de  nfvel  2  sera

igual para todos os servidoi.es.

Art.3°       As   diarias,   de   ambos   os   niveis,   serao

autorizadas  exclusivamente  pelo  Presldente  da  Camara,  mediante  pievia  requisigao

formalizada pelo servidor ou pelo vereador, quandci §e tratar de funcionario vinculado ao

seu Gabinete, e deverao ser plenamente justificadas, por escrito.

Art.4°       As  djarias.  observado  o disposto  no artigo

anterior,  sefao  fomecidas  aos  servidores  atraves de  adiantamento  feito  em  none  do

responsavel pelo Departamento de Pesscral.

Art.5°       0      responsavel      pelo§      adiantamentos

destinados  a  concessao  de  diarias  devem  apresentar  prestacao  de  confas  jLinto  a

Confabilidade em ate 30 (trinta) dias da data do recebimento.

Art.6°       Quando   da   ocortencia   de   viagens   per

comissao   de   servidores,    a   concessao   das   diarias   podefa   ser   substitilida   por

adiantamento especifico destinado a atender o interesse do Legislatjvo.

Art. 7°       As diarias de nivel  1  somente  poderao ser

pagas urn tipo por dia, sendo oumulativas com a de nivel 2.

Art.8°      As   despesas  com   passagens,   pedagios,

inscrig6es,  hospedagem  e  combustivel  nao  esfao  cobertas  pela  diaria  e  devem  ser

pagas a parte, atraves de adiantamento e/ou requisigao de compras.
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Art. 90       Esta portariaentraemvigorne

Art lo.     Revogam-§e  as  disposig6es  em

em especial as Portarias n°s 89/2013,101/2013. 59#014 e 102/2014.

AFIXE-SE, PuBLIQUE-SE e CUMPRA€E.
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