
                                                 

DECRETO  Nº 0006/2016 
Em 15 de janeiro de 2016 

 
 
 

REGULAMENTA, NOS TERMOS DA LEI 
MUNICIPAL N° 2.898/2013, A FORMA DE 
PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO E 
VICE-PREFEITO, FIXA OS RESPECTIVOS 
VALORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS . 

 
PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO, Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições legais e  em observância o que dispõe o Artigos 2°da Lei Municipal n° 2.898/2013,  

 

   D E C R E T A: 

 

   Art. 1º - Ao Prefeito e Vice-Prefeito que se deslocarem do Município para outro 
local, em objeto de serviço, serão pagas, nos termos da Lei Municipal 2.898/2013, diárias para cobrir 
as despesas com alimentação, hospedagem, pernoite e locomoção urbana (táxi, ônibus, lotação ou 
outros similares).     

 
   § 1° - Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite fora da Sede e cujo 
o período de afastamento seja igual ou superior a 05 (cinco) horas, serão pagas meia-diária. 
 
   § 2° - Nos deslocamentos para fora do Estado as diárias serão pagas em dobro 
e para fora do País com seu valor multiplicado por 04(quatro). 
 
   § 3° - Em ocorrendo, no mesmo dia, mais de um deslocamento para fora da 
Sede do Município, será pago tão somente o valor correspondente a meia-diária.      
    
   Art. 2º - As diárias e meia-diárias serão pagas, consoante critérios 
estabelecidos pela Lei citada no Art. 1° deste Decreto, obedecendo os valores constantes da tabela 
seguinte: 
 
 

CARGO ELETIVO 

 

MEIA-DIÁRIA  

 

DIÁRIA 

a) Prefeito Municipal  R$ 230,93 R$ 461,87 

b) Vice-Prefeito R$ 230,93  R$ 461,87 

 
 
   Art. 3º - As viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito, em objeto de serviço, 
constarão de relatórios, com indicativos do dia e horário de saída e retorno, além dos objetivos. 
 
 
   Parágrafo Único – A falta do relatório previsto no caput deste Artigo ensejará 
o estorno dos valores para aos cofres do Município.  
 



                                                 

   Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias. 
 
 

Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com 
efeitos  retroativos a contar de 01 de janeiro de 2016. 
 
 

 
                GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                                                                                          Em, 15 de janeiro de 2016.   
 
 
 
                                                                           PAULO ROBERTO FÉLIX MACHADO 
                 Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 15 de janeiro de 2016. 
 
 
 
      EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração  

 

 
 

 
 
 

  


