
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

b) Bilhetes de passagens de ida e volta, quando realizado na forma do artigo 14 desta 

Lei. Comprovante de abastecimento. Em caso de viagem em equipe em carro particular, caso 

o comprovante seja emitido integral ao dono do veículo os demais servidores que 

contribuíram com o abastecimento deverão justificar informando o montante doo gasto, 

podendo neste caso juntar cópia do comprovante. 

c) Relatório circunstanciado dos serviços realizados, do evento, curso, viagem, ou 

similar, o qual deverá constar horários de deslocamento e retomo, atividades realizadas 

diariamente, ser assinado pelo servidor beneficiado, e dado concordância pelo proponente da 

diária. 

d) Declaração de condução assinado pelo motorista quando a viagem ocorrer em carro 

oficial da administração pública. Nas viagens em veículo particular também deverá constar 

assinatura do motorista. Devendo justificar a impossibilidade de colher a assinatura. 

§ 1° A prestação de contas deverá ser protocolada na Controladoria Geral da 

Prefeitura conforme solicitação, a qual será realizada através de amostragem. 

§ 2° A prestação de contas do Prefeito será composta pelas exigências das alíneas "e" e 

"d" deste artigo, podendo para tanto juntar demais compro avia e, caso queira. 

§ 3° A prestação de contas da diária deca/ipo ou indenização serrestada pelo 

servidor juntamente com anuência do Secretário J pasta, comprovando através\de planilhas 

os serviços, localidade e dias. 

§ 4° As diárias dos Agentes Hoi$ríficos, Agentes Honoríficos pa/a Serviços 

Especializados, Agentes Delegados e 96nselheiros devem seguir o m/smo padrão 

estabelecidos nesta lei, podendo se enqu/drar em modelos utilizados pejy"administração, 

conforme a atividade realizada. / / 

Art. 18 Se o beneficiário não 	contas dos valores.aitecipados deverá ressarcir 

os cofres públicos. 

§ 1° Se a prestação de contas 
	

do praz será vida 10% (dez por cento) 

do valor 	 servidor. 
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§ 2° Os valores correspondentes às devoluções de que trata este artigo, será objeto de 

desconto em folha de pagamento, ou se não f possível, ins to em dívida ativa e cobrado 

administrativa ou judicialmente. 

Art. 19 Esta Lei entra em vftor na data de sua publicaç, revogando-se as 

disposições em contrário, em especiaas Leis Municipal n° 764/2013, 9/2O15, 959/2015, 

1363/2019, 1385/2019, 1634/2022, fr39/2022 e suas alterações e todo 
diskositivo 

 que trate 

sobre diárias. / 

Gabinete do Prefeito do unicípio de Buritis - 
RO, aos vinte e cinc dias do mês de janeiro 
de dois mil e vint dois. 

1 RO G ES DEIOLIVERA 
Prefeito do unicíDid 	\ 

mural

itLM do MuIt}D4p de ur 

o' 
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ANEXO 1 

Cargo Valor 

Prefeito do Município R$ 530,00 
Cargos Efetivos, Comissionados, Agentes Políticos com remuneração 
acima de 5.000,00.  

R$ 330,00 

Cargos Efetivos, Comissionados, Agentes Políticos, com remuneração de 
2.800,00 a 5.000,00  

R$ 270,00 

Cargos Efetivos ou Comissionados, Agentes Políticos com remuneração de 
1.800,00 a 2.800,00  

R$ 230,00 

Cargos Efetivos, Comissionados, Agente 	oliticos com 	 ate 
1.800,00 

R$ 180,00 

Motoristas R$ 200,0  
Agentes delegados e Conselheiros R$ 270,00  
Agente honoríficos por Serviços E R$ 200,00  
Agentes honoríficos R$ 200,00  
Diária de Campo R$ 67,00  

DIÁRIA/INDEN ZAÇÃO CAMPANHA DE VACIN Ã0 

Pode 	receberat 	(60) 	sessenta 
Coordenador Campanha R$ 67,00 diárias/indenização ~or 	campanha, 	uma 

diária/indenização pr dia de deslocamento 
a zona rural. 	/ 

Vacinador R$ 67,00 Umadiánfi ria/jsenização 	por 	dia 	de 
deslocamea zona rural (até o limite de 
60 djtje  campo) 

Motorista R$ 67,00 	_- ma "diárIindenização 	por 	dia 	de .- ~1oament 	a zona rural, (até o limite de  
;60mdi ' 	$ campo) 
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ANEXO II 

Ordem: 

ca 	ESTADO DE RONDÔNIA 

IA^ 	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 	Secretaria-PROC. 
BURITIS 

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS  

PROPONENTE: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

PROPOSTO: 	 MAT.: 
Cargo ou Função: 
CPF: 	 Enquadramento: 
Banco: 	 Atência: 	Conta Corrente: 

DESTINO: 

ATIVIDADE A SER EXECUTADA: 

PERÍODOS: 

Início: Fim: 

Total de Diária= Valor da Diária R$ Valor Total R$ 

Autorizo que o servidor viaje até a localidade indicada, no interesse da Administração 
Municipal. Concedo-lhe as diárias propostas e solicito que se providencie o 
pagamento. 

Buritis, ______ de 	de 20. 

Prefeito 	 Carimbo e assinatura dosecretári 
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