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LEI Nº979/2017  

 

 
 

“Disciplina o pagamento de diárias com adiantamento ou ressarcimento de 

despesas em situações que define, e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Chalé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições APROVA E EU, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o pagamento de diárias no Poder Executivo 

Municipal. 

 

Parágrafo único: A concessão de diária aos Agentes Políticos e servidores, exceto 

ao Prefeito Municipal, somente será deferida mediante requerimento em formulário próprio 

fornecido pelo Serviço de Contabilidade e justificação do interesse público Municipal. 

 

Art. 2º O Prefeito Municipal, Servidor Público ou Agente Politico, que a serviço, 

se afastar da Sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, 

fará jus a diárias para cobrir despesas de locomoção, pousada e alimentação. 

 

Art. 3º O Prefeito Municipal, Agente Político ou Servidor que receber diárias e 

não se afastar da Sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo 

de cinco dias, informando em relatório negativo de viagem. 

 

§ 1° Na hipótese do Prefeito Municipal, Agente Político ou Servidor retornar a 

Sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento restituirá as diárias recebidas 

em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo. 
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§ 2° Em qualquer dos casos, aquele que receber diárias promoverá a prestação 

de contas do serviço prestado, por meio de relatório positivo de viagem, e oferecerá 

comprovante de recebimento do valor ao serviço de Tesouraria e Contabilidade da Prefeitura, 

em caso de adiantamento, em cinco dias. 

 

§ 3° No caso de ressarcimento de despesa nos limites desta Lei, a apresentação 

de contas ocorrerá com documentos fiscais comprobatórios das despesas realizadas. 

 

§ 4° Eventuais indícios de prestação de informações falsas no relatório positivo 

de viagem acarretará a abertura de sindicância para apuração do fato. 

 

Art. 4º As despesas com passagens de avião ou ônibus poderão ser ressarcidas 

ou adiantadas nos exatos valores dos bilhetes ou comprovantes de viagens apresentados. 

 

Art. 5º Poderá ser adiantado ou ressarcido ao Prefeito Municipal e demais 

Agentes Políticos, valores superiores ao previsto nesta Lei quando em viagem de interesse da 

Prefeitura Municipal para a Capital Federal, condicionados à apresentação dos respectivos 

comprovantes das despesas. 

 

Art. 6º Na impossibilidade de previsão exata dos valores a serem despendidos 

com os serviços de táxi, poderá haver adiantamento de R$ 120,00 (cento e vinte) por dia, 

devendo prestar contas com recibos contendo, valor pago, placa do carro, nome do motorista, 

CPF, telefone e trajeto, sendo os valores diferentes do constante neste parágrafo, devolvido ou 

ressarcido. 

 

Art. 7° Os valores das diárias de viagens são aqueles fixados no anexo I da 

presente lei.  

 

Parágrafo único -. Entende-se por diária, quando o Prefeito, Agente Político ou 

Servidor se encontrarem a serviço em outras cidades; 
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Art. 8º. O servidor que no desempenho de suas atribuições se deslocar a serviço, 

de sua sede, para municípios cuja distância seja inferior à 190 Km será concedida o valor de 

diária será de 50% do valor estipulado, para ressarcimento de despesas com alimentação.  

 

Art. 9º. Aos motoristas concursados ou contratados 
temporariamente quando em viagem no exercício da respectiva função, será 
concedido ajuda alimentação nos termos como consignado no anexo I da 
presente lei, quando a viagem exceder à seis horas no tempo de duração. 

Parágrafo único - Qualquer viagem realizada pelo motorista em 
exercício de suas funções deverá ser autorizada pelo respectivo secretário 
municipal e comprovada por relatório de viagem. 

Art. 10. Deverão ser apresentados, pelos servidores,  documentos 
comprobatórios de realização da viagem e participação de cursos de 
especialização ou atividades de interesse do município, que deverão ser 
precedidos de autorização do Secretário Municipal a que estiver vinculado. 

Parágrafo único - O funcionário que,  por convocação,  afastar-se de 
sua sede na companhia do Prefeito ou  Vice-Prefeito terão suas diárias 
autorizadas pelo Secretário Municipal de Administração, mediante 
apresentação de expressa convocação do Prefeito ou Vice-Prefeito. 

ART. 11. Ao servidor que dispuser de alimentação ou de pousada 
oficial gratuita, será devida a parcela correspondente a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor que lhe seria devido em circunstâncias divergentes. 

Art. 12. As disposições desta Lei se aplicam também ao prestador de serviços. 

 

 Parágrafo único: Não será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Chalé, ou do Prefeito Municipal, a utilização pelo Prefeito, Agente Político ou Servidor de 

veículo particular para seu deslocamento, que correrá exclusivamente por conta de quem o 

fizer, inclusive de cunho cível e criminal. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 18.392.548/0001-90 

 
 

 
 

Art. 13. Os valores das diárias fixados por esta Lei poderão ser reajustados 

anualmente por meio de Decreto, pelo índice do INPC ou outro que o venha substituir. 

  

Art. 14 - As despesas desta Lei serão suportadas pela Dotação Orçamentária 

própria. 

 

Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16 -  Revogam – se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Chalé, 06 de setembro de 2.017 

 

 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

PRESFEITO MUNICPAL 
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ANEXO I 

TABELA DE VALORES 

Valores de diárias p/Belo Horizonte e municípios com mais de 300 km de distância - 

exceto Brasília. 

DESCRIÇÃO  VALOR DIÁRIA INTEGRAL 

Servidores Municipais sem descrição abaixo  120,00 

Subsecretários, Diretores, Coordenadores e Chefes 

de Divisão 

 200,00 

Secretários Municipais e Assessores Jurídicos  350,00 

Prefeito Municipal e Vice Prefeito  750,00 

Valores de diárias p/Brasília/DF 

DESCRIÇÃO  VALOR DIÁRIA INTEGRAL 

Servidores Municipais sem descrição abaixo  500,00 

Subsecretários, Diretores, Coordenadores e Chefes 

de Divisão 

 700,00 

Secretários Municipais e Assessores Jurídicos  1.000,00 

Prefeito Municipal e Vice Prefeito  1.500,00 

Valores de diárias p/cidades com 190 até 300 km de distância 

DESCRIÇÃO  VALOR DIÁRIA INTEGRAL 

Servidores Municipais sem descrição abaixo  70,00 

Subsecretários, Diretores, Coordenadores e Chefes 

de Divisão 

 100,00 

Secretários Municipais e Assessores Jurídicos  180,00 

Prefeito Municipal e Vice Prefeito  500,00 

Valores de diárias p/cidades até 190 km de distância 

DESCRIÇÃO  REFEIÇÃO/LANCHE 

Servidores Municipais sem descrição abaixo  30,00 

Subsecretários, Diretores, Coordenadores e Chefes 

de Divisão 

 40,00 

Secretários Municipais e Assessores Jurídicos  50,00 

Prefeito Municipal e Vice Prefeito  90,00 
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Valores de diárias p/motoristas 

DESCRIÇÃO  VALOR DIÁRIA INTEGRAL 

Distante da sede do município até 100 Km  25,00 

Distância da sede do município de 101 à 230 Km  35,00 

Distante da sede acima de 231 Km  60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 18.392.548/0001-90 

 
 

 
 

ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM/DIÁRIAS 

Nome da Instituição: Prefeitura Municipal de Chalé Data: 

Nome do Servidor: CPF: 

Banco: Agência: Conta nº: 

Secretária de Exercício: Período previsto viagem: 

Destino Viagem: Transporte: 

Motivo da viagem: 

  

  

DESPESAS VALOR SOLICITADO VALOR APROVADO 

Diárias     

Combustível     

Passagem     

TOTAL     

Declaro que o servidor não reside na(s) Localidade(s) Destino 

DATA: ______/______/______ 

 ___________________________________________ 

Assinatura do Servidor 

Aprovado o pedido pela Autoridade Solicitante 

______/______/______ 

  

CARIMBO e ASSINATURA DO SECRETÁRIO VINCULADO AO SERVIDOR 
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Aprovado o valor nos termos como consignado acima 

______/______/______ 

 

CARIMBO e ASSINATURA DO SECRETÁRIO APROVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 18.392.548/0001-90 

 
 

 
 

ANEXO III 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS 

Nome da Instituição: Prefeitura Municipal de Chalé Data: 

Nome do Servidor: CPF: 

Banco: Agência: Conta nº: 

Secretaria de Exercício: Período da viagem: 

Destino Viagem: Transporte: 

Atividades Realizadas: 

   

DATA SAÍDA HORÁRIO SAÍDA DATA RETORNO HORÁRIO RETORNO 

        

        

  

DESPESAS 

REALIZADAS 
Valor Solicitado Valor Aprovado Valor a Restituir Valor a Ressarcir 

Diária         

Manut.Veículo         

Passagem         

Declaro que as informações acima são verdadeiras em ______/______/______ 

___________________________________________ 

Assinatura do Servidor 

Aprovo a presente em ______/______/______ 

CARIMBO e ASSINATURA DO SECRETÁRIO AUTORIZADOR 

Procedido nos termos do art. 9º. Da Lei 1.327/10 
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O calculo da diária está correta? ( ) SIM ( ) Não 

Foi cumprido o prazo para apresentação do "relatório de viagem"? ( ) SIM ( ) Não 

Em caso negativo foi emitido aviso de cobrança ( ) SIM ( ) Não 

Relatório incluído nas estatísticas de viagens concedidas. ( ) SIM ( ) Não 

   

CARIMBO E ASSINATURA DO CONTROLADOR INTERNO 

 

Observação: Anexar comprovante de hotel quando diária for concedida com pernoite. (art.16, §1°) 

Anexar comprovante de abastecimento ou outra manutenção no veículo, quando em viagem em veículo 

oficial  

Anexar comprovante de passagens quando utilizado transporte coletivo e outros comprovantes de 

despesas não vinculadas à diária propriamente dito. (estacionamento, taxi, etc.) 

 

 

 

 


