DECRETO N.º 543/2017.
Regulamenta a concessão de diárias e indenizações,
pagamento e prestação de contas dos servidores
públicos municipais, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUGUAIANA, no uso de suas
atribuições legais, com base no que preceitua o inciso VIII, do artigo 96, da Lei
Orgânica do Município,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias, indenização de
transporte e critérios de liberação para representação do Poder Executivo, em atos oficiais, a
serviço ou participação em cursos, congressos ou eventos de qualificação funcional, aquisição de
conhecimento ou outra modalidade de aperfeiçoamento, fora do Município a servidores do Poder
Executivo, obedecerão às disposições deste Decreto.
Art. 2º A concessão de diárias, indenizações e pagamentos ficam condicionadas a
existência de dotação orçamentária e financeira disponível em cada Secretaria, autarquia ou
órgão.
Art. 3º Ao servidor que receba autorização para se deslocar do Município, com o
objetivo de representação, em missão oficial, a serviço ou participação em cursos, congressos ou
eventos de qualificação funcional, de interesse do Poder Executivo, serão concedidas
indenizações com as seguintes finalidades:
I - custear despesas com alimentação, estada e pernoite;
II - custear os gastos com transporte e deslocamento urbano;
III - custear as despesas com abastecimento de combustível, pedágios e
estacionamentos para veículo oficial.
§ 1º Entende-se por missão oficial a participação em atos oficiais dos quais o Poder
Executivo, por força legal ou de relevante interesse, deva se fazer presente, incluindo-se o
deslocamento a fim de desenvolver trabalhos e/ou serviços para atender necessidades técnicas e
administrativas do Município.
§ 2º A participação em missão oficial, prevista no § 1º será, preferencialmente, de
atribuição do Prefeito Municipal, e no seu impedimento, outro servidor ou agente político por ele
indicado.
§ 3º Entende-se por estudo de interesse da administração, a participação em cursos,
congressos ou eventos de qualificação funcional, aquisição de conhecimento ou outra modalidade
de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com as atribuições do mandato, do cargo, do
emprego ou da função.
§ 4º As indenizações com transporte, deslocamento urbano e inscrição, prévia ou no
local do evento, não se incluem no valor das diárias.
§ 5º Ao servidor caberá a realização do procedimento de inscrição e a verificação de
vaga em cursos, congressos e eventos de qualificação funcional, devendo apresentar a Secretaria
Municipal de Fazenda o boleto ou instruções para pagamento da inscrição em tempo hábil, sob
pena de cancelamento do requerimento de diárias.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Art. 4º O servidor, que necessite se deslocar da sede do Município com diárias,
deverá solicitar em formulário próprio conforme Anexo II deste Decreto, com a autorização do
Secretário da pasta em que está lotado e justificando a necessidade de deslocamento.
Parágrafo único. É competente para autorizar a concessão de diárias apenas o
Prefeito ou o Vice-prefeito em exercício.
Art. 5º Não gera direito a diárias:
I - o deslocamento que não originar qualquer das despesas mencionadas nos incisos I,
II e III do artigo 3º;
II - o deslocamento no âmbito do Município, inclusive em seus distritos;
III - o deslocamento para fora do Município não autorizado previamente pelo Prefeito
ou Vice-Prefeito.
Art. 6º As diárias e indenizações deverão ser concedidas antecipadamente e de uma
só vez.
Parágrafo único. Os valores relativos às diárias e indenizações deverão ser pagos
em até 24 (vinte e quatro) horas do início do evento.
Art. 7º Aos servidores municipais serão permitidos ou liberados na modalidade de
aperfeiçoamento, os cursos, congressos e eventos similares diretamente relacionados com o cargo
ou função específica de atuação, devendo ser fundamentados e solicitados por escrito nos termos
deste Decreto.
Art. 8º Os valores das diárias são os constantes na Tabela, Anexo I, deste Decreto,
com acréscimos de:
I - 50% (cinquenta por cento) nos deslocamentos para fora do Estado ou do país até o
limite de 300 (trezentos) quilômetros da linha de fronteira;
II - 100% (cem por cento) nos deslocamentos para fora do país, além dos 300
(trezentos) quilômetros da linha de fronteira.
§ 1º Será concedida ½ (meia) diária nos casos de deslocamento até o limite de 320
Km distante da sede do Município, quando o retorno ocorrer no mesmo dia.
§ 2º O servidor que não comprovar o pagamento de despesa com hospedagem fará
jus apenas ao recebimento de ½ (meia) diária, exceto para os casos de motoristas que estiverem
conduzindo veículo oficial em viagem.
CAPÍTULO III
DAS INDENIZAÇÕES
Art. 9º A indenização de transporte de que trata este Decreto, corresponderá ao
pagamento das despesas de viagem, pela utilização de transporte coletivo, terrestre ou aéreo, ou
transporte particular, sendo que a escolha da modalidade dependerá de decisão do Prefeito
Municipal, além do pagamento das despesas com deslocamento urbano, responsabilizando-se o
servidor com a posterior devolução dos valores não utilizados e/ou não comprovados recebidos
sob tal finalidade.
§ 1º Para o cálculo do valor referente ao transporte, com exceção do transporte aéreo,
tomar-se-á por base o valor do bilhete do transporte coletivo terrestre referente ao embarque no
Município e desembarque no destino final, na categoria executiva, inclusive para os casos de
utilização de veículo particular, sendo que, em casos de necessidade, poderá o Prefeito Municipal
autorizar o deslocamento pela categoria leito.

§ 2º Os valores relativos ao deslocamento urbano serão autorizados pelo Prefeito
Municipal, mediante requerimento constante no anexo II, conforme a necessidade de cada caso.
§ 3º Participando mais de um servidor ou agente político no mesmo evento/missão
oficial, será concedido apenas o equivalente a 1 (uma) despesa de locomoção para o caso de
transporte particular.
§ 4º O Poder Executivo está isento de qualquer dano material, acidente, roubo,
multa, pedágio, manutenção e qualquer outro tipo de avaria que venha a sofrer o veículo
particular durante o deslocamento.
§ 5º O valor a ser indenizado pelo transporte aéreo deverá ser precedido por folder
ou comprovante da empresa de transporte aéreo anexo ao requerimento equivalente, onde
constará seu valor.
§ 6º O transporte aéreo será autorizado pelo Prefeito somente quando este entender
pela necessidade da urgência ou utilização deste modal.
§ 7º Se o transporte for realizado com a utilização de veículo oficial do Município
fica descartado qualquer tipo de indenização de transporte ao servidor.
§ 8º No caso de deslocamento em veículo próprio do Município, o servidor motorista
fará jus ao recebimento de valores, a título de indenização, para fins de abastecimento do veículo
durante o deslocamento, de acordo com o consumo médio de cada veículo, e para o pagamento
de estacionamentos e pedágios existentes no percurso, responsabilizando-se o com a posterior
devolução dos valores não utilizados e/ou não comprovados recebidos sob tal finalidade.
CAPÍTULO IV
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 10. Toda concessão de diárias e indenização de transporte corresponderá a uma
prestação de contas por parte do beneficiário, em prazo fixado de 5 (cinco) dias úteis, contadas a
partir do primeiro dia útil posterior ao dia do encerramento do evento/missão em que o
beneficiário participou, devendo obrigatoriamente ser integrada por:
I - no caso de cursos, congressos ou eventos similares:
a) atestado ou certificado de frequência que comprove a presença do participante
durante todos os dias do evento ou curso;
b) comprovante fiscal do pagamento de inscrição;
c) relatório circunstanciado apresentando os conhecimentos alcançados;
d) notas fiscais, cupons ou recibos referentes a cada um dos dias em que esteve fora,
que comprovem despesas com alimentação e outras realizadas em razão do deslocamento e
estadia fora do Município de Uruguaiana;
e) documento fiscal comprovando despesa com hospedagem, emitido em nome do
servidor, com discriminação do período de diárias, sob pena de devolução do equivalente a
metade do valor recebido a título de pagamento de diárias;
f) cupons ou recibos referentes às despesas com deslocamento urbano.
II - nas missões oficiais:
a) atestado ou certificado de frequência que comprove a presença do servidor no local
solicitado, durante todos os dias requeridos;
b) notas fiscais, cupons ou recibos referentes a cada um dos dias em que esteve fora,
que comprovem despesas com alimentação e outras realizadas em razão do deslocamento e
estadia fora do Município de Uruguaiana;
c) documento fiscal comprovando despesa com hospedagem, emitido em nome do
servidor, com discriminação do período de diárias, sob pena de devolução do equivalente a

metade do valor recebido a título de pagamento de diárias, excetuando-se de tal obrigação o
servidor motorista que esteja em deslocamento conduzindo veículo do Município;
d) cupons ou recibos referentes às despesas com deslocamento urbano.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser entregue e registrada pelo Setor
de Prestação de Contas, da Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo fixado no caput deste
artigo, mediante o preenchimento obrigatório de formulário próprio, conforme anexo III deste
Decreto.
Art. 11. A não utilização dos valores de diárias ou indenização de transporte, pagos
antecipadamente, seja pela não participação no evento/missão oficial ou cancelamento, ensejará o
ressarcimento integral, por devolução em montante único no prazo de até 72 (setenta e duas)
horas a contar da data do recebimento dos valores.
Parágrafo único. Quando o não comparecimento decorrer de motivo de força maior,
acidente ou impedimento devidamente justificado e comprovado, o beneficiário terá direito ao
ressarcimento referente aos valores correspondentes às despesas referentes ao transporte e/ou
inscrição do evento, realizadas previamente as expensas do servidor.
Art. 12. Se o beneficiário não prestar contas no prazo fixado no caput do artigo 10,
ficará impedido de receber indenizações, por diárias, até a sua quitação.
Art. 13. Caberá ao Setor de Prestação de Contas a verificação de eventuais
inconsistências na prestação de contas, nos termos deste Decreto.
§ 1º Havendo inconsistência na verificação da prestação de contas, o servidor deverá
restituir o valor correspondente apontado como irregular, em até 72 (setenta e duas) horas a
contar do recebimento da notificação.
§ 2º Os valores devolvidos serão estornados e comporão dotação orçamentária em
rubrica própria da Secretaria que o servidor estiver lotado.
Art. 14. O presente Decreto em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Fica revogado o Decreto n.º 450, de 30 de maio de 2017.
Gabinete do Prefeito, 7 de agosto de 2017.

Ronnie Peterson Colpo Mello,
Prefeito Municipal.

Ricardo Peixoto San Pedro,
Secretário Municipal de Administração.

