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LEI N° 0745/2013

“Dispoe sobre a concessao de didrias aos 
Servidores e Agentes Politicos da 
Administragdo Publica Municipal de 
Nazare-BA e da outras providencias. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuigoes legais conferidas pcla Lei Organica do Municipio, faz saber que a Camara 
Municipal de Nazare aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica instituido o pagamento de diarias, com o objetivo de indenizar despesas 
com pousada, alimentagao e locomogao, ao Prefeito, ao Presidcnte da Camara, ao Vice- 
Prefeito, aos Vereadores, aos Secretarios e aos Servidores Publicos Municipais, 
comissionados e efetivos, lotados na Administragao Direta e Indireta que, no interesse 
publico, tiverem que se deslocar a servigo do Municipio de Nazare.

§ 1°. Observados os principios da moralidadc e do estrito interesse do servigo publico, a 
diaria podera ser concedida ao Servidor ou Agente Politico que se afastar da sede em 
carater eventual ou transitorio, para outro ponto do territorio nacional, no desempenho 
de suas atribuigoes, rclacionados com o cargo, a fungao-atividade, o posto ou a 
graduagao que exerce.

§ 2°. As diarias serao diferenciadas, de acordo com os cargos dos Agentes Politicos e 
dos Servidores, considerando tambcm o ambito estadual e fora dele.

i § 3°. Entende-se como diaria para fins desta Lei o periodo de 24 (vinte e quatro) boras, 
incluindo-se ou nao o pernoite.

Art. 2°. A concessao de diarias se dara por meio de requisigao escrita dirigida ao 
Prefeito Municipal, na forma do Anexo II, devidamente acompanhada, quando for o 
caso, de documentos que atestem a viagem e o periodo de estadia.

§ 1°. O Servidor ou Agente Politico que fizer jus a diaria devcra apresentar ao superior 
hierarquico, ate o quinto dia util apos o regresso, os seguintes informes, sob a forma de 
relatorio de viagem, na forma do Anexo III:

I - local para onde se deslocou;
II - motivo do dcslocamento;
III - atividades desenvolvidas;
IV - dia e bora da partida e de regresso a sede;
V - numero de diarias, devendo tambem especificar os dias de deslocamento, e
VI - atestado de frequencia ou certificado, em caso de eventos ou cursos.
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§ 2°. Quando houver necessidade de alterafao do itinerario ou do periodo de estadia, o 
detentor de diarias devera fazer justificativa por escrito, para possi'vel complementafao 
ou devolu9ao de valores.

Prefeitura Municipal

NA2AX£
urn nortr tempo

Art. 3". Ficam fixados os valores das didrias de Prefeito, Prcsidente da Camara, Vice- 
Prefeito, Vereadores, Secretdrios e Servidores da Administra9ao Publica Municipal, nos 
termos desta Lei Municipal, con forme Anexo I.

Paragrafo unico. Os valores devidos ao Prefeito, Prcsidente da Camara, Vice-Prefeito, 
Vereadores e Secretdrios e Servidores Municipals serao pagos em parcela unica.

Art. 4°. 0 Prefeito Municipal podc perceber o limite mdximo de 15 (quinze) didrias por 
mes.

§ 1°. Os outros Agentes Politicos e os Servidores Efetivos e os Servidores ocupantcs de 
Cargo em Comissao ou Fun^ao Gratificada lerao limite de 60 (sessenta) didrias por ano.

§ 2" As autoridades competentes para autorizar os deslocamentos de servidores com 
dircito a didrias deverao adotar mcdidas administrativas de controle, a Fim de que sejam 
observadas as disposi<?6es e limites estabelccidos neste artigo, sob pcna de 
responsabilidade funcional.

Art. 5°. O servidor fard jus somente a mctade do valor da didria quando o municlpio 
custear, por meio diverse, as despesas de hospedagem.

Paragrafo unico: Nao sera concedida didria ao servidor quando forem fornecidos 
alojamentos, transporle e alimenta^ao pela Administragao Publica.

Art. 6°. O Servidor ou Agente Politico que rcceber didria, antecipadamente, e nao se 
afastar da sede, por qualquer motive, ficard obrigado a restitul-las integralmente, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconlo compulsorio cm seus vencimentos.

Pardgrafo unico. Na hipotese do retorno a sede, em prazo menor do que o previsto 
para o seu afastamento, o Servidor ou Agente Politico deverd restituir as didrias 
recebidas em excesso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 7°. O Servidor que comprovadamente forjar necessidade de sua estada fora do 
Municlpio, com finalidade de usufruir das vantagens da presente Lei, sera punido na 
forma do Regime Jurldico do Municlpio.

Paragrafo unico. A autoridadc que conceder ou arbitrar didrias, cm desacordo com as 
normas estabelecidas nesta Lei, responderao, solidariamente com o Servidor ou Agente 
Politico, pela reposi^ao imediata da importancia indevidamente paga, sujeitando-se, 
ainda, a punigao disciplinar, na forma da lei.

Art. 8°. A Secretaria Municipal da Fazenda verificard o exato cumprimento do disposto 
nesta Lei e, se constatada a inobservancia das condigoes e exigencias nele determinadas, 
denunciard, incontinent, o pagamento das importancias indevidas a autoridade
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competente, a qual detenninara a apuragao da responsabilidade, instaurando 
procedimento administrativo cabi'vel, se for o caso.

Prefeitura Municipal

NA2AR£. iATvAi t
urn novo l•^npo

Art. 9°. A administragao municipal devera manter, sob sua guarda, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, os processes referentes a requisigoes e pagamento das diarias estabelecidas 
por esta Lei.

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicagao desta Lei correrao a conta das dotagoes 
consignadas no orgamento vigente.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes em 
contrario, especialmente as Leis Municipals n° 625/2005, n° 652/2007 e n° 682/2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare-BA, em 27 de Dezembro de 2013.

Milton Rabelo de Almeida Junior 
PREFEITO MUNICIPAL

Transparenci*^'
Os Atos do gestor sao publicados no Diario Oficial proprio do Municfpio.

Imprensa Oficial 
do Municipio.

Gestao Transparente e consciencia limpa.
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ANEXO I - LEI N° 0745/2013 
TABELAS DE VALORES DE DlAlUAS

um novo tempo

TABELA I - NO ESTADO

TIPO VALORES(RS)CARGOS
450,00COM PERNOITEPrefeito/Presidente da Camara
300,00SEM PERNOITE

COM PERNOITE 300,00Vice-Prefeito/ Vereador/ Secrctario
SEM PERNOITE 250,00
COM PERNOITE 200,00Cargos Comissionados

150,00SEM PERNOITE
COM PERNOITE 150,00Dcmais Servidores

ate 100 Km-50,00
SEM PERNOITE acima 100 Km - 80,00

TABELA II - FORA DO ESTADO

VALORES(RS)TIPOCARGOS
COM PERNOITE 900,00Prefeito/Presidente da Camara

500,00SEM PERNOITE
600,00COM PERNOITEVice-Prefeito/ Vereador/ Secretario
350,00SEM PERNOITE
350,00COM PERNOITECargos Comissionados
250,00SEM PERNOITE
250,00COM PERNOITEDemais Servidores
150,00SEM PERNOITE

Gabinete do Prefeito Municipal de Nazare-BA, em 27 de Dezembro de 2013.

Milton Rabelo de Almeida Junior 
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAQAO DIGITAL: MKADIW2Y2SVIC+SOUQOHVA 
Esta edigao encontra-se no site: www.nazare.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

http://www.nazare.ba.gov.br
http://www.nazare.ba.io.org.br


Diario Oficial do Segunda-feira 
30 de Dezembro de 2013 

7 - Ano IV - N° 572NazareMUNICIPiO

Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro 
CNPJ NO 13.797.188./0001-92 

Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215 
www.nazare.ba.gov.br

ANEXO II - REQUERIMENTO DE DIARIAS 

Prefeitura Municipal

HA2Af&
um novo tempo

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NAZARE

REQUERIMENTO DE DIARIAS
Anexo II - Lei 0745 / 2013

1. REQUERIMENTO:

EXCELENTfSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE-BA.

matnculaEu
servidor/agente politico da Prefeitura Municipal decargo/fungao.

Nazare, venho, atraves do presente, requer a concessao e autorizagao para o pagamento 
J diaria(s) justificada(s), conforme exposigao de motives abaixo.de____(

RG: CPF:

2. IDENTIFICACAO DA VIAGEM:
Destine:

horas.
boras.

7 asData de saida: _
Data de chegada: 
Evento:

./_____/ , as

Exposigao de motivos:

Estou ciente de que deverei prestar contas das diarias, no prazo de cinco dias uteis apos o 
retorno, nos termos do art. 2?, § 1^ da Lei n2. 0745, de 2013 e, no caso de omissao da prestagao 
de contas, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor recebido a titulo da(s) diaria(s) 
acima requerida(s).

Nazare-BA, Assinatura do Servidor/ Agente Politicodede

3. DESPACHO DO AUTORIZADOR LEGAL:

Assinatura do autorizador legaldedeNazare-BA,
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ANEXO III - RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS

Prefeitura Municipal

NA2AK&
um novo tempo

RELATORIO DE PRESTAgAO DE CONTAS DE DIARIAS CONCEDIDASPREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

NAZARE Anexo III - Lei 0745/2013.

1. IDENTIFICACAO DO SERVIDOR/AGENTE POLfrlCO:

Nome do Servidor/ Agente Politico:
RG CPF

2. IDENTIFICACAO DA VIAGEM:

Destino:_______
Data de saida: _
Data de chegada: 
Evento:_______

/ / , as boras.
boras.J___/. j as

3. RELATORIO (descrigao sintetica das atividades realizadas):

E o relatorio. 
Nazare-BA,_ / /

Assinatura do Servidor ou Agente Politico
4. DESPACHO DO CONTROLE INTERNO: ( ) Aprovado ( ) Aprovado com Ressalva ( ) Reprovado

Assinatura do autorizador legaldedeNazare-BA, em
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