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Mesópolis, 04 de novembro de 2021. 

OFÍCIO Nº 180/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

  

Mesópolis/SP 

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 027, DE 04 DE 

NOVEMBRO DE 2021, que “Regulamenta a concessão de diárias aos servidores 

lotados no cargo ou designados para a função de motorista.”, para apreciação dessa 

colenda Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, para 

este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,   

Câmara Mun Mesópolis | 

PROTOCOLO 
RECEBIDA 

JOSÉ CAR DENOV 2021 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 027/2021 
  

Mesópolis, 04 de novembro de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, 

à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que tem como objetivo 

regulamentar a concessão de diárias aos servidores lotados no cargo ou designados 

para a função de motorista. 

Até o presente momento, o Poder Executivo Municipal conta com 

a Lei Municipal nº 026, de 23 de agosto de 2017, bem como com o Decreto nº 046, de 

1º de novembro de 2017 para regulamentar tal matéria. Importante lembrar que referida 

Lei continuará em vigor, por tratar do processo de diárias para custear as despesas 

realizadas pelos servidores públicos municipais em geral. 

Por outro lado, o presente Projeto de Lei tem por objetivo a 

regulamentação das despesas com diárias aos servidores lotados no cargo ou 

designados para a função de motorista, já que a realização de viagens e a consequente 

despesa com diária é inerente à natureza e as atribuições pertinentes a esses 

servidores. 

Sendo assim, caso seja aprovado o Projeto de Lei em comento, 

vigorarão dois regimes de despesas com diárias, sendo um o regime de diárias previsto 

na Lei Municipal nº 026, de 23 de agosto de 2017, direcionado aos servidores efetivos e 

comissionados em geral e aos agentes políticos, e outro o regime de diárias especifico 

para os motoristas. 
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Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais s, os protestos de elevada estima e    
consideração. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
Mesópolis/SP 

 



   
: EA) nf 

4 ea En ii Fira E 
a a 

Sa pj RAS Ea? dd 
Ceres o potda” Soon pp O 

    
a] 

MESÓPOLIS 

  

EESTTSCSSEnas snsc ESTADO DE SÃO PAULQ======53=32=2222222222=22=>2=22=202==== 

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete&mesopofis sp.gov.br 

  
PROJETO DE LEI Nº 027, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 
  

“Regulamenta a concessão de diárias aos 

servidores lotados no cargo ou designados 

para a função de motorista.” 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 

Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mesópolis, aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte lei; 

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder diárias aos servidores lotados no cargo ou designados para a função de 

motorista, que se ausentarem temporariamente da sede do Município por determinação 

da autoridade competente, relativas à indenização das despesas com alimentação, 

desde que comprovada a necessidade do deslocamento por período superior a 6 (seis) 

horas consecutivas, nos termos do Anexo |. 

81º Também será concedido diária em caráter excepcional aos 

servidores lotados no cargo ou designados para a função de motorista, em caso de 

viagens com deslocamentos inferiores a 6h00min consecutivas, desde que em horário 

de refeição, no período compreendido entre as 05h00min e 07h00min, entre as 

11h00min e 13h00min e entre as 19h00min e 21h00min, com o valor correspondente ao 

fixado para a distância percorrida de 150km, conforme previsto no Anexo |, vedado o 

acumulo de diárias no mesmo dia. 

| - O motorista poderá fazer jus ao recebimento de mais de uma 

diária no mesmo dia desde que devidamente justificado.
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82º São despesas reembolsáveis mediante a prévia aprovação em 

processo de adiantamento de despesas: 

| - despesas com abastecimento de combustíveis; 

Il - despesas com lubrificantes; 

HI - despesas com serviços de borracharia; 

IV - Pedágios e taxas afins; 

V - despesa com estacionamentos; 

VI - pequenos reparos e peças de veículos necessários à 

conclusão da viagem, desde que autorizadas previamente pelo superior imediato; 

VII - despesas com hospedagem; 

VIII - outras despesas regulares assim consideradas a critério do 

setor de Controle Interno. 

Art. 2º O pagamento da diária será efetuado mediante 

apresentação de relatório das viagens, desde que autorizado pelo responsável do setor, 

conforme Anexo Il. 

Art. 3º É vedado o pagamento de diária com o objetivo de 

remunerar outros serviços ou encargos. 

Art. 4º O motorista que receber diárias e não se afastar do 

Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias uteis da data da entrega dos relatórios de viagem, sob pena 

de sanções administrativas, sem prejuízos de civis ou penais. 

Parágrafo único. O servidor que não comprovar a viagem 

realizada fica impedido de receber novas diárias até que se regularize a situação, 

exceto com autorização expressa do seu superior imediato, com anuência do 
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controlador interno do município e/ou prefeito municipal. 

Art. 5º As despesas decorrentes com a execução da presente lei, 

serão oneradas com verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

Art. 6º Os valores das diárias regulamentados por esta lei serão 

corrigidos anualmente levando-se em consideração o mesmo índice adotado para a 

revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, o INPC — IBGE (Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor). 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis. 

Mesópolis, 04 de novembro de 2021. 

JOSÉ los os DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO | 

Distância Percorrida Valor da Diária 

Até 150km R$ 35,00 

De 151km a 300km R$ 45,00 

De 301km a 600km R$ 60,00 

De 601km a 1.200km R$ 300,00 

De 1.201km a 1500km R$ 350,00        
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ANEXO II 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Motorista: 

CPF: 

Destino: Data: ) ) 

Horário: 

Motivo da viagem: 

Veículo: Placa: 

Km: 

Paciente(s) transportado(s): 

Nome: Assinatura 

Nome: Assinatura 

Nome: Assinatura 

Nome: Assinatura 

Nome: Assinatura 

Autorização: 

Responsável pelos agendamentos de viagens 

DEFIRO 

EB INDEFIRO 

Chefe do Setor     
 


