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DECRETO Nº. 3415/2017 DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a concessão de diárias a servidores municipais e dá outras providências.” 

 FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA: 

Art. 1º - A concessão de diárias a servidores da Prefeitura do Município de Iracemápolis, 

obedecerá ao disposto neste Decreto. 

Art. 2º - Os servidores municipais, quando devidamente autorizados pelo Coordenador 

Municipal a que funcionalmente estiverem subordinados, que se deslocarem deste 

Município, eventualmente, por motivo de serviço ou de interesse da Administração 

Municipal farão jus à percepção de diária no valor de até R$ 40,00 (quarenta reais) para 

custeio de despesas com alimentação. 

 I - Entende-se por alimentação, para efeito deste Decreto, café da manhã, almoço, jantar 

e lanches. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo deverão ser observadas as 

seguintes normas: 

1) VIAGENS SEM PERNOITE COM PERCURSO ACIMA DE 150 KM: – 01 

diária;  

2) VIAGENS SEM PERNOITE COM PERCURSO ACIMA DE 300 KM – 01 e 1/2 

diária; 

3) VIAGENS SEM PERNOITE COM PERCURSO ACIMA DE 450 KM – 02 

diária;  

4) VIAGENS SEM PERNOITE COM PERCURSO ABAIXO DE 150 KM: 

 4.1 – com tempo total diário de viagens até 03:00 horas com 1/2 diária; 

 4.2 – com tempo total diário de viagens acima de 03:01 até 08:00 horas – 01 diária; 

 4.3 – com tempo total diário de viagens acima de 08:01 até 12:00 horas – 01 e 1/2 diária; 

 4.4 – com tempo total diário de viagens acima de 12:01 horas - 02 diária. 

5) VIAGENS COM PERNOITE 

 5.1 a cada pernoite ..........................................1 diária 

 5.2 no retorno da viagem.................................1 diária 

II) Para os efeitos do presente Decreto, se a soma das quilometragens diárias 

ultrapassarem 150 KM, somente obedecerão e se enquadrarão no artigo 2º, parágrafo 

único, dos itens 1, 2 e 3, deste decreto, permitindo recebimento da diária de viagem. 

III) Para efeitos do presente Decreto considera-se por tempo de viagem a soma diária de 

tempo compreendido entre o horários de saída e o de chegada ao Município de 

Iracemápolis, sendo que as várias viagens realizadas ao longo do mesmo dia de trabalho, 

fora do Município de Iracemápolis, que não ultrapassarem a soma dos 150 KM diários, 

serão somados como tempo de viagem para o enquadramento no artigo 2º, parágrafo 

único, dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 deste decreto, permitindo o recebimento da diária de 

viagem. 

IV) O servidor poderá pernoitar, caso necessário, em hotel de até 3 estrelas, sem direito a 

despesas com frigobar ou ligação telefônica particular. A despesa de hospedagem será 

paga ou reembolsada pelo Município, mediante apresentação da Nota Fiscal em nome da 

Prefeitura do Município de Iracemápolis, com quitação no próprio documento. 

V) As despesas com táxi deverão ser comprovadas através de recibo em nome da 

Prefeitura do Município de Iracemápolis, devendo conter o nome legível do taxista, placa 

do veículo e itinerário percorrido. 

VI) os motoristas deverão preencher o Boletim Semanal do Motorista – Anexo I, 

anotando nele todas as informações em relação as viagens. 

Art. 3º - O servidor poderá receber, por adiantamento, o valor das diárias e pernoites 

relativos aos dias previstos de duração da viagem, até o limite de 06 (seis) diárias. 

Parágrafo Primeiro. Adiantamento para diárias que excederem o limite referido no 

caput deste artigo poderão ser autorizadas mediante justificativa ao (a) Coordenador (a) 

de Administração. 

Parágrafo Segundo. Adiantamento para diárias deverá ser solicitado através do 

Formulário de Solicitação de Adiantamento de Diárias. 

Art. 4º - Ao servidor que dispuser da alimentação e pousada gratuitas ou incluída em 

evento para o qual esteja inscrito ou participante será devida a parcela correspondente a 

½ (meia) diária. 

Art. 5º - São competentes para aprovar as despesas de viagem, o Prefeito Municipal e/ou 

o (a) Coordenador (a) Municipal de Finanças e Suprimentos e Coordenador (a) de 

Controle Interno. 

Parágrafo Primeiro. Os acertos de contas de viagens serão devidamente comprovados 

através do Boletim Semanal do Motorista - Anexo I, e deverão ser encaminhados à 

Coordenadoria Municipal de Controle Interno, para verificação do cumprimento do 

presente Decreto e da sua legalidade; 

Parágrafo Segundo. Após a comprovação da Controladoria sobre a regularidade do 

Boletim Semanal do Motorista – Anexo I, será expedido parecer conclusivo e enviado a 

Coordenadoria de Finanças e Suprimentos para o ressarcimento ao Funcionário do valor 

auferido. 

Art. 6º - É vedada a concessão de diárias cumulativamente com qualquer retribuição de 

caráter indenizatório de despesas com alimentação. 

Art. 7º - No prazo de 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao retorno à sede, o servidor é 

obrigado a apresentar o Boletim Semanal do Motorista – Anexo I, em formulário próprio, 

sob pena de desconto integral em folha de pagamento, do adiantamento recebido, sem 

prejuízo de outras cominações legais, conforme Artigo 21 da Lei 553 de 30/05/1984. 

 Art. 8º - Os membros de Conselhos Municipais, que, eventualmente, deslocarem-se da 

sede, por motivo de serviço no desempenho de suas funções, farão jus tanto à percepção 

de diárias para custeio de alimentação, quanto ao pagamento ou reembolso de 

hospedagem, de acordo com as normas estabelecidas neste Decreto. 

Parágrafo único. As diárias e o uso do meio de transporte a ser utilizado nas viagens dos 

membros de Conselho deverão ser autorizados pelo (a) Coordenador (a) Municipal da 

área pertinente ao Conselho, observado o disposto no caput, parágrafos e incisos do art. 

2º deste Decreto. 

 Art. 9º - Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para exame pela 

Coordenadoria Municipal de Finanças. 
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Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 3416/2017 DE 09 DE AGOSTO DE 2017. 

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências" 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de IRACEMÁPOLIS em 

exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; 

 DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 56.800,00 (cinqüenta e seis mil, oitocentos reais), o 

crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de 

remanejamento: 

 

 

 
 

Crédito 

Ficha 

 

          

           23 

Unidade 

Orc. 

 

02.01.01 

Funcional  Programá-

tica 

 

04.122.7002.2010 

Natureza da 

Despesa 

 

3.3.90.39.00 

Destinação 

Recurso 

 

01.000.00 

Valor 

Recurso  307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 30.000,00 

Crédito 541 02.07.01 08.244.4001.2047 3.3.90.32.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 10.000,00 

Crédito 568 02.07.02 08.243.4001.2044 3.3.90.36.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00   1.800,00 

Crédito 598 02.08.01 17.512.5001.2005 3.3.90.39.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 10.000,00 

Crédito 651 02.09.02 15.451.8004.2053 3.3.90.30.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00   5.000,00 

Artigo 2º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), o crédito aberto na 

forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transposição: 

 

 

 

Crédito 

Ficha 

 

467 

Unidade 

Orc. 

02.06.01 

Funcional  Programá-

tica 

10.302.1003.2056 

Natureza da 

Despesa 

4.4.90.52.00 

Destinação 

Recurso 

01.000.00 

Valor 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 68.000,00 

Crédito 489 02.06.01 10.305.1005.2028 3.3.90.39.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 10.000,00 

Crédito 512 02.06.01 10.306.1007.2037 3.3.90.32.00 01.000.00 
 

Recurso 307 02.06.01 10.301.1001.1031 4.4.90.52.00 05.000.00 30.000,00 

 

Artigo 3º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 

4.320/64.  

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 079/2017 DE 09 DE AGOSTO 2017. 

“Que concede a servidor licença por motivo de doença em pessoa da família”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

Considerando a Lei 1962/2012 capítulo VI seção III artigos 77 e 78; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora LEILA GONÇALVES DE MELLO VILARES, 

portadora do RG n.º 24.555.624-2, ocupante do emprego público permanente de Oficial I, 

a licença por motivo de doença em pessoa da família, por prazo de 47 (quarenta e sete) 

dias, contados a partir de 14/08/2017. 

Art. 2º - A licença será concedida com vencimento ou remuneração por prazo de até 6 

(seis) meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Fábio Francisco Zuza, 

Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial sob nº 27/2017, que trata-se de Registro de Preços de serviços de auto 

mecânica para manutenção preventiva dos veículos leves, médios e pesados da frota 

municipal, após orçamento prévio e aprovado, conforme ata lavrada em 09/08/2017, onde 

o pregoeiro procedeu à adjudicação do objeto à empresa: ANTONIO SERGIO 

CARDOZO & CIA LTDA - EPP, Item 01 - Veículos Leves, valor de R$ 35,00/Hora 

(4.320 Horas/Anual) e Item 02 - Veículos Médios, valor de R$ 70,00/Hora (4.320 

Horas/Anual); ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços equivalente a proposta aceita. 

 

Iracemápolis, 09 de Agosto de 2017 

 

 

.Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 


