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LEI MUNICIPAL Nº 689, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem no âmbito da Administração 

Municipal e dá outras providências. 

 

 FREDERICO DIAS BATISTA – Prefeito Municipal de Itaóca 

– Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei municipal:  

  

Art. 1º - Os servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal,  que se 

deslocarem da sede do Município,  que estejam a  serviço do município  na condução de veículos da 

frota municipal, farão  jus à percepção de diária de viagem para fazer face exclusivamente  às 

despesas com alimentação durante o período em que estiverem fora do Município. 

            

 Parágrafo  1º -  As passagens áreas e terrestres, despesas com hospedagem e outros meios de 

transporte utilizados para o deslocamento de ida e volta ao local da viagem não estão incluídos no 

valor das diárias e serão pagos à parte, mediante adiantamento ou reembolso, comprovados com  nota 

fiscal ou outro documento  idôneo de despesa. 

 

Parágrafo  2º  - A concessão de diária fica condicionada à existência de cotas orçamentária e 

financeira disponíveis. 

 

Parágrafo 3º - Havendo a necessidade de permanência na localidade para onde deslocaram-se, 

computar-se o número de diárias proporcionalmente ao número de dias de permanência.  

  

            Art. 2º  - O pagamento de diárias previsto nesta Lei terá caráter de verba indenizatória,  

descaracterizado de natureza salarial, portanto não integrando o respectivo 

vencimento/remuneração/subsídio para quaisquer efeitos, incidência de encargos  ou reflexos 

consectários; 
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            Art. 3º - As Secretarias Municipais e demais órgãos internos da 

Administração Pública Municipal deverão elaborar o relatório mensal das diárias concedidas, 

encaminhando-as ao órgão competente, até o dia 20 de cada mês; 

 

Art. 4º - Os valores das diárias de viagem são os constantes na Tabela do Anexo I desta Lei; 

 

Parágrafo 1º O Poder Executivo fica autorizado a atualizar, anualmente, por meio de 

Decreto, os valores das diárias de viagens concedida aos servidores públicos municipais; 

 

Parágrafo 2º Caso a despesa efetuada pelo servidor público exceda o valor da diária de 

viagem, a diferença correrá às suas expensas, não havendo ressarcimento. 

 

Art. 5º   As diárias, até o limite de 05 (cinco), poderão excepcionalmente serem pagas 
antecipadamente.  

  
   Parágrafo 1º:   Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas e pagas 

antecipadamente, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado, 
mediante justificativa fundamentada do Secretário Municipal da área, condicionada a autorização do 
Chefe do Poder Executivo Municipal;  

  
    Parágrafo 2º:  Fica expressamente vedado a concessão de diárias em duplicidade, quando 

houverem multiplicidade de destinos, devendo ser considerado apenas o destino final para fins de 
fixação do valor da diária;   

 

Art. 6º  São competentes para autorizar a concessão da diária e o uso do meio de transporte a 

ser utilizado na viagem, o Prefeito Municipal e os Secretários  Municipais; 

 

 Parágrafo 1º   As diárias, quando antecipadas,  deverão ser solicitadas, com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para o seu deslocamento, através de formulário 

próprio, a ser disponibilizado pela Tesouraria do Poder Executivo Municipal o qual, após aprovação, 

será encaminhado à Contabilidade, antes do início do deslocamento, para que possam ser 

empenhadas previamente. 

 

 Parágrafo 2º   A forma de transporte a ser utilizada será autorizada levando-se em conta a 

urgência e o custo da viagem. 
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Art. 7º A concessão de diárias efetivar-se-á mediante autorização expedida pela autoridade 

competente, contendo os seguintes elementos essenciais: 

 

I – Nome e função do servidor beneficiário; 

II – Descrição objetiva do serviço a ser executado; 

III – indicação dos locais onde o serviço será realizado; 

IV – O período provável do afastamento; 

V – Valor unitário, quantidades de diárias e importância total a ser paga. 

 

Art. 8º A diária não será devida nos seguintes casos: 

I – Quando o destino final do deslocamento se der dentro de um raio de distância de até 50 

Km da sede do Município; 

II- Quanto o destino final do deslocamento tratar-se de localidade não prevista na TABELA 

do Anexo I desta lei; 

III – Seja exclusivo interesse do servidor; 

 IV- Quanto o servidor público estiver acompanhado do Prefeito, Vice Prefeito, Secretário 

Municipal ou Diretor Municipal, cujas despesas da viagem estejam sendo cobertas por adiantamento 

especifico; 

V- Quando o servidor público estiver em deslocamento para participar de curso, seminário, 

simpósio, reunião, audiência, ou qualquer outro evento similar; 

 VI – Aos sábados, domingos e feriados, salvo quando comprovada a conveniência ou 

necessidade da permanência do servidor, fora da sede, nos referidos dias, e autorizada pela 

Autoridade Competente; 

 

Parágrafo único – Nas viagens que não se aplica a concessão de diárias, previsto nos incisos 

I, II, IV, V e VI as despesas de deslocamento, estadia e alimentação serão cobertas através  

 

 

do adiantamento de numerários suficientes em favor do servidor público que estiver em 

deslocamento;  
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Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a baixar normas complementares a esta 

Lei, através de decretos municipais, nos limites de sua competência. 

 

Art. 10. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da Lei, conceder e/ou receber 

diária indevidamente. 

 

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária constante do orçamento municipal vigente, suplementadas se necessário for. 

 

Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições 

em contrário. 

 

ITAÓCA – SP. 13 de Abril de 2.020.  

 

  

 ANEXO I - TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS DE VIAGENS 

DESTINO VALOR DAS DIÁRIAS  

BAURU-SP, BOTUCATU-SP e SÃO 

PAULO/CAPITAL 

R$: 120,00 

JAU-SP R$: 130,00 

ITAPEVA/SP. e ITAPETININGA/SP R$: 50,00 

SOROCABA/SP e ITU/SP R$: 70,00 

GUAPIARA/SP e CAPÃO BONITO/SP R$: 40,00 

REGISTRO/SP e CURITIBA/PR R$: 60,00 

 

 

                               FREDERICO DIAS BATISTA  

                 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAÓCA-SP.  

 


