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"Dispõe sobre regulamentar a concessão de

diárias para os servidores públicos e agentes

politicos do Poder Executivo e dá outras

providências."

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO PATRÍCIO, Estado de Goiás, no uso de suas

atribuições conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de contenção de despesa do erário público e a

necessidade de readequação da regulamentação do procedimento de concessão de diárias aos

servidores públicos e aos agentes politicos do Poder Executivo

DECRETA:

Art. 12. Nos termos dos artigos 70 da Lei n. 515, de 30 de julho de 2.019, que Dispõe

sore reestruturação do Estatuto do Servidor Público de Sao Patrício, fica regulamentada a

concessão de diárias aos servidores públicos municipais e agentes politicos do Poder

Executivo Municipal a serviço do Município, que se afastar da sede do Município em caráter

eventual ou transitório para a capital do Estado de Goiás, para o Distrito Federal, ou ainda

para outro Estado da Federação.

§ 12. A diária será concedida por Portaria por dia de afastamento, destinada a

indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção

urbana.

§ 22. Não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da microrregião,

constituídas por municípios limítrofes.

§ 32. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes

situações, a critério da autoridade:
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I - Em caso de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do

afastamento;

II - quando o afastamento decorrer compreender período superior a dez dias, caso

em que poderão ser pagas parceladamente, a critério da administração.

§ 42. As diárias serão concedidas pelo Chefe do Poder Executivo, a requerimento do

titular da Secretaria e processados pela Secretaria da Administração, mediante os seguintes

elementos essenciais do ato da concessão:

I. 0 requerimento do Secretário responsável;

II. 0 nome e o cargo do beneficiário;

Ill. Indicações dos locais do deslocamento;

IV. 0 período provável do afastamento;

V. 0 valor unitário, a quantidade de diárias e a importância a ser paga;

Art. 2°. Serão restituidas pelo beneficiário, em cinco dias contados da data do retorno

sede do Município, as diárias recebidas em excesso.

Parágrafo Único. Serão também restituidas, em sua totalidade, no prazo estabelecido

neste artigo, as diárias recebidas pelo beneficiário quando, por qualquer circunstância, não

ocorrer o afastamento.

Art. 3°. Os valores das diárias de que trata este regulamento serão corrigidos

anualmente, mediante edição do competente Decreto, tendo como índice de correção dos

últimos doze meses, do INPC-IBGE.

Art. 42. 0 valor da diária por dia de afastamento será de:

I. R$ 49,45 para deslocamento para Brasilia-DF ou outras capitais dos

entes da federação;

II. R$ 37,09 para deslocamento para Goiânia-GO.

III. R$ 37,09 para deslocamento para Anápolis-GO

Parágrafo Único. Quando o deslocamento exigir pernoite, será concedida em dobro.
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Art. 52. Concedida a diária, o valor poder ser depositado via on line diretamente na

conta do beneficiário.

Art. 62. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições do decreto 013/2019, de 02 de janeiro de 2014.

GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO PATRÍCIO, Estado de Goiás, aos vinte

e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (27/02/2020).

JOÃO ESTA IO CORDEIRO

P feito
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