


CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE RESOLUCAO

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

A    CAMARA    MUNICIPAL    DE    JACAREi    APROVA    E    SEU

PRESIDENTE,    VEREADOR    PAULO    FERREIRA    DA    SILVA,

PROMULGA A SEGUINTE  RESOLUCAO:

Art.1°   Ao  servidor  que,  a  servi?o  ou  no  interesse  da  Camara

Municipal  de  Jacarei,  se  afastar  do  Municipio,  em  carater  eventual  ou  transit6rio,   para  outra

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

Art.  20   As  diarias  previstas  na  presente  Resolugao  serao  de  2

(duas) especies:

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

despesas com alimentaeao, sendo:

1.1.   para permanencia, fora da sede do Municipio de Jacarei,  por

periodo de 4 (quatro) a 8 (oito) horas;

1.2.   para permanencia, fora da sede do Municipio de Jacarei, por

periodo superior a 8 (oito) horas;

11  -  diaria  de  nivel  2  -  destinada  a  cobrir  outras  despesas  de

viagem, em estadia superior a 8 (oito) horas fora da sede do Municipio de Jacarei.

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

para todos os servidores, variando apenas de acordo com o tempo de afastamento do Municipio.

§  2°   A  diaria  de  nivel  2  sera  f'ixada  em  urn  tlnico  valor  que vise

atender a necessidade do servigo e ao interesse ptlblico

§  3°   As  djarias de  nivel  1  somente  poderao  ser concedjdas  urn

tipo por dia,  podendo ser cumulativa com a de nivel 2, conforme o caso.

§ 4°  a servidor que receber djarias e nao se afastar do Municl'pio,

por qualquer motivo, fica obrigado a restitui-las jntegralmente,  no prazo de 2 (dois) dias uteis.



§ 5°  Os valores das diarias nao se incorporam a remuneragao do

servidor em qualquer hip6tese.

§  6°    A  requisicao  de  dlaria  devefa  conter,   minimamente,   as

informac6es necessarias a identificagao do motivo da viagem, a justificativa do interesse pdblico,

qual a esp6cie de diaria requerida e a documentagao comprobat6ria

Art. 3°  A presente Resolueao, inclusive no que se refere a fixaeao

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

Art.  4°   As despesas decorrentes  com  a execueao da  presente

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

suplementadas se necessario.

Art. 5°  Esta Resolu?ao 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,  11  de fevereiro de 2022.

Vereador - DEM
1 0 Secretario

Presidente

Vereador -Republicanos
20 Secretario

Autoria de oroieto: Vereadores Paulinho dos Condutores,  Edgard Sasaki e Rogerio llmcteo (Mesa
Dirctora do Legislativo)
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0   presente   projeto  de   resolueao  objetiva   melhor  disciplinar  a

concessao  de  diarias  aos  servidores  que,  a  servico  ou  no  interesse  da  Camara  Municipal,  se

afastarem da sede do Legislativo.

Assim, a artjgo 2° da propositura estabelece diarias de nivel 1  para

periodos de afastamento fora da sede do Municipio em dois valores,  sendo urn para periodos de

4 a 8 horas e outro para periodos acima de 8 horas, alem das diarias de nivel 2, para cobrir outras

despesas de viagem em estadia superior a 8 horas fora de Jacarei.

Tambem foi suprimida a forma de proce§samento das diarias, que

deveriam  ocorrer  mediante  adiantamento  ao  Chefe  de  Transportes,  e  o  relat6rio  mensal  que

deveria  ser apresentado  na  forma  do  artigo  20  da  Resolueao  624/2001,  com  o  pafagrafo  tmico

introduzido pela  Resolugao n° 630/2002,  uma vez que as requisig6es de diarias ja servem para o

devido controle dos gastos e vjagens realizadas.

Estamos   certos   de   que   a   propositura   merecera   o   apoio   e

aprovagao dos nobres pares,  pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  11  de fevereiro de 2022.

Presidente

D SASAKI
Or - DEM

1 a Secretario
Vereador -Republicanos

2o Secretario
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RESOLUC^O    N°   624

Disp6e sobre o pagamento de didrid a servitor que se
sede para cobrir despesas de vhagens e dd outras

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi APROVA E 0 SEU
PRESIDENTE, VEREAI)OR PROFESSOR MARINO FARIA,
USANDO      DAS      ATRIBUIC6ES      QUE       LHE       SAO
CONFERIDAS    POR    LEI,    PROMULGA    A    SEGUINTE
RESOLUCAO..

Art.   1°  -  Ao  servidor  que,   a  service  ou   no  interesse  da

Administragao,  se  afastar  do  Municipio,  em  carater  eventual  ou  transit6rio,  para  outro

ponto do territ6rio nacional, sera devido diaria para cobrir as suas despesas de viagem.

Art.    2°   -   Especificamente   as    djarias   concedidas    aos

ocupantes  dos  cargos  de  motoristas  serao  processadas  mediante  adiantamento  ao

Chefe  de  Transportes,   que   atestafa   mensalmente   em   relat6rio   escrito   as   viagens

realizadas.

Pafagrafo  tinico  -  0  relat6rio  mensal  apresentado  pelo

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

valor da diaria estabelecida e pelos vereadores que autorizaram as respectjvas viagens.

Art.  3° - As diarias  previstas  na  presente  Resolugao serao

de 2 (duas) especies:

I - diaria  nivel  1  - as destinadas a  cobrir exclusivamente  as

despesas de alimentaeao;

11  -  diaria  nivel  2  -  as  destinadas  a  cobrir  tambem  outras

despesas, alem da alimentagao.



RESOLUCAO N° 624 - Fl§. 02

§ 10 - 0 valor das diarias de nivel  1  sera igual para todos os

servidores atendendo-se apenas o periodo de tempo de afastamento.

§   2°  -  As   diarias   de   nivel   2   serao  fixadas  em   valores

escalonados considerando-se a finalidade da viagem, o periodo de afastamento e outras

necessidades que visem atender o servigo e o interesse ptiblico.

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

Municipio,  por qualquer motivo,  fica  obrjgado  a  restitui-las  integralmente,  no  prazo  de 2

(dois) dias dteis.

§   4°   -   Os   valores   das   diarias   nao   se   incorporam   a

remuneragao do servidor em nenhuma hip6tese.

§  5°  -  Na  requisigao  das  viagens  devera  constar  qual  a

esp6cie de diaria necessaria ao atendimento do servigo e do interesse ptlblico.

Art. 4° -A presente Resolugao,  inclusive no que se refere a

fixagao  dos valores das  diarias,  sera  regulamentada  atraves 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   por  conta  de  dotag6es  orgamenfarias  consignadas   no

orgamento vigente, suplementadas se necessario.



RESOLUCAO N° 624 - Fls. 03

publicagao.

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

Art. 7° -Revogam-se as disposig6es em contfario.

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi,  11  DE OUTUBRO  DE 2001.

PROF. MARINO FARIA

Presidente

AUTORiA   DO   pRojETO:   MESA   DiRETORA   DO   LEGlsLATivo   rvEREADOREs

PROF.   MARINO   FARIAPRESIDENTE,   DIDI+DSON   GUEDES-1°   SECRETARIO   E

ADRIANO DA 6TICA-2° SECRETAR.O).

AUTORIA DAS EWIENDAS: A TOTALIDADE DOS 13 (TREZE) VEREADORES.



A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI APROVA E  a SEU

PRESIDENTE, VEREAI)OR PROFESSOR MARINO FARIA,

PROMULGA A SEGUINTE RESOLUCAO:

Art.1° -     0  paragrafo  dnico  do  artigo  2°  da  Resolugao  n°

624, de  11  de outubro de 2001,  passafa a vigorar com a seguinte redaeao:

"Paragrafo  tlnico  -  0  relat6rio  mensal  apresentado  pelo

Chefe de Transportes sera assinado tamb6m por todos os motoristas que receberam o

valor da diaria estabelecida."

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

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

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

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  JACARE
PALACIO  DA LIBERDADE

PORTARIA N° 06/2022. de 10/01/2022

F`egulamenta  a  Resolu§ao  n°  624/2001,  que  disp6e  sabre  o
pagamento  de  diaria  a  servidor que  se  atastar da  sede  para
cobrir despesas de v.Iagens e d5 outras provid6ncias.

PAULO    FERREIRA    DA    SILVA,    PRESIDENTE    DA    CAMARA
muNiclpAL  DE  jACAREi,  usANDo  DAs  suAs  ATRiBuic6Es
QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Resolugao n° 624/2001 ;

CONSIDERANDO    a    necessidade    de    adequar    procedimentos
visando a eficiencia da execu¢5o dos servi?os do Legislativo,

RESOLVE:

Art.1° A dlaria de nivel  1  instituida  pela  F3esolucao  n° 624/2001  sera

devlda exclusivamente a titulo de despesas com aljmentacao,  da seguinte forma:

I.  R$  33,00  (trinta  e  tte§  reais)  para  permanencia,  fora  da  sede  do

municiplo de Jacarei,  por periodo de 4 (quatro) a 8 (oito) horas;  e

11. R$ 66,00 (sessenta e seis reais) para permanencta, fora da sede

do municipio de Jacarei,  par periodo superior a 8 (oito) horas.

Art. 2° A diaria de  nivel 2 institul'da pela  Resolueao n° 624/2001,  no

valor de R$ 132,00 (cento e trlnta e dais reais), sera devida para cobrir outras despesas de viagem,

em estadia superior a 8 (oito)  horas fora da sede do municipio de Jacarei.

Art.    3°    As    diarias,    de    ambos    os    ntveis,    serao    autorizadas

exclusivamente pelo Presidente da Camara, mediante ptevia requisicao formalizada pelo servidor,

com  anuencia  do superior imediato,  e deverao  ser plenamente justificadas,  por escrito,  incluindo

a identificagao do interesse pdblico.

§1° Quando  se tratar de  §ervidor  lotado  em  cargo  comissionado,  a

requisigao devera center a anuencia do respectivo vereador.

§2° Quando  a  viagem  envolver  a  utlliza?ao  de  veiculo  oficial  sob  a

responsabllidade  do  vereador,  a  requisl€ao  de  diarja  devefa  estar  acompanhada  de  c6pia  da

:ru::::::::ddoeL::::,:TvoparaF°rad°Mun!CipIoiasslnadaPeloChefedoDepartamentode`.



CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi  -SP
PALAC]O I)A LIBERDADE

pORTAF`iA NO 06/2022 -Fi§.  2 de 2

§3° A Requisieao de Diaria devefa ser protocolada rna Secrefaria de

Admjnistrac5o  com,  ro  mfnimo,  48  horas  de  antecedencia,  para  que  haja  tempo  habil  para  a

processamento.

Art.  40 As  diarias,  observado  o  disposto  no  artigo  anterior,  sefao

disponlbilizadas,  preferenctalmente,  medlante  dep6sito  ou  transferencia  em  conta  bancaria  do

pfoprio  servidor,  sendo  realizado  pela  Tesouraria  ap6s  o  devido  processo  de  empenho  na

Contabilidade.

Art.   5°   Quando   da   ocoriencta   de   viagens   por   comissao   de

servidores,  devidamente  autorizada e  para atender a interesse  do  Legislativo,  a  concessao  de

diarias podefa ser substituida par adiantamento especifico para essa finalidade.

Art, 6° As diarias de nivel 1  somete poderao ser concedidas urn tipo

por dia, podendo ser cumulativa com a de nivel 2, conforme o caso.

Art.    7°   As    despesas    com    passagens,    pedagios,    inscrig6es,

hospedagens e  combustivel  nao e§tao  oobertas  pela diaria  e deverao ser requisitadas a  parte,

atrav6s do Regime de Adiantamento ou Requjsieao de Compras.

ArL 8° E§ta Portarla entra em vigor ne§ta data.

Art.  9°  Revogam-se  as  disposig6es  em  contrario,  em  especial  as

Portarias n° 5/2015,  37/2015 e 81/2019.

Camara Municipal de Jacarel,  10 de janeiro de 2022.

::s:.cj:
Paulo Fe
(Paulinho

Presid


