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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

LEI Nº 1.471, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil (COMPDEC), dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil 

do Município de Santana da Vargem e dá 

outras providências.” 

 

 

O povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

  Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC do Município de Santana da Vargem, 

subordinada a Secretaria Municipal de Obras, com 

a finalidade de coordenar, em nível municipal, 

todas as ações de Proteção e Defesa Civil, nos 

períodos de normalidade e de anormalidade, em 

especial as medidas necessárias à redução dos 

riscos de desastres. 

 

  Art. 2º - Para as finalidades desta Lei 

denomina-se: 

 

I - Proteção e Defesa Civil: conjunto de 

ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação destinadas a evitar 

desastres e minimizar seus impactos sobre a 

população e a promover o retorno à normalidade 

social, econômica ou ambiental; 

 

II - Desastre: resultado de eventos 

adversos, naturais, tecnológicos ou de origem de 

ações provocados pelo homem, sobre um cenário 

vulnerável exposto a ameaça, causando danos 

humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes 

prejuízos econômicos e sociais; 

 

III – Situação de Emergência: situação 

anormal, provocada por desastres, causando danos 

e prejuízos que impliquem o comprometimento 
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parcial da capacidade de resposta do poder público 

do ente federativo atingido; 

 

IV – Estado de Calamidade Pública: 

situação anormal, provocada por desastre, 

causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento substancial da capacidade de 

resposta do poder público do ente federativo 

atingido. 

 

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os 

demais órgãos congêneres municipais, estaduais e 

federais estreito intercâmbio com o objetivo de 

receber e fornecer subsídios técnicos para 

esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil. 

 

Art. 4º - A COMPDEC constitui órgão 

integrante do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) em acordo com o 

disposto na Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC). 

 

Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de: 

 

I - Coordenadoria Executiva; 

II – Conselho Municipal; 

III – Seção de Planejamento e Redução de 

Desastres; 

IV - Seção de Operações. 

 

§1º - As funções dos órgãos descritos nos 

incisos I, II, III e IV serão definidas no regimento 

interno da COMPDEC. 

 

§2º - O Coordenador da COMPDEC será 

nomeado através de Portaria do Chefe do 

Executivo Municipal e compete a este organizar as 

atividades de proteção e defesa civil no município, 

sendo vedada a nomeação como coordenador, 

policiais militares e bombeiros da ativa. 

 

§3º - Os demais membros da COMPDEC 

serão servidores do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 6º - Os currículos do ensino 

fundamental e médio, nos estabelecimentos de 

ensino municipais, devem incluir os princípios da 

proteção e defesa civil e a educação ambiental de 

forma integrada aos conteúdos obrigatórios. 

 

Art. 7º- O Conselho Municipal será 

composto por: 

 

I - Secretário Municipal de Ação Social; 

II - Secretário Municipal de Obras; 

III - Secretário Municipal de Saúde; 

IV - Representante da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais; 

V - Representante de entidades de classe 

com domicílio no Município de Santana da 

Vargem; 

VI - Representante da sociedade civil 

organizada. 

 

Parágrafo Único - As nomeações serão 

realizadas por Decreto do Chefe do Executivo. 
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Art. 8º - Os servidores públicos 

designados para colaborar nas ações emergenciais 

exercerão essas atividades sem prejuízos das 

funções que ocupam, e não farão jus a qualquer 

espécie de gratificação ou remuneração especial. 

 

Parágrafo Único - A colaboração 

referida neste artigo será considerada prestação de 

serviço relevante e constará dos assentamentos 

dos respectivos servidores. 

 

Art. 9º - Compete à COMPDEC: 

 

I - Executar a PNPDEC em âmbito 

municipal; 

 

II - Coordenar as ações do SINPDEC no 

âmbito local, em articulação com a União e o 

Estado; 

 

III - Incorporar as ações de proteção e 

defesa civil no planejamento municipal; 

 

IV - Identificar e mapear as áreas de risco 

de desastres; 

 

V - Promover a fiscalização das áreas de 

risco de desastre e vedar novas ocupações nessas 

áreas; 

 

VI - Declarar situação de emergência e 

estado de calamidade pública; 

 

VII - Vistoriar edificações e áreas de risco 

e promover, quando for o caso, a intervenção 

preventiva e a evacuação da população das áreas 

de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

 

VIII - Organizar e administrar abrigos 

provisórios para assistência à população em 

situação de desastre, em condições adequadas de 

higiene e segurança; 

 

IX - Manter a população informada sobre 

áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, 

bem como sobre protocolos de prevenção e alerta 

e sobre as ações emergenciais em circunstâncias 

de desastres; 

 

X - Mobilizar e capacitar os 

radioamadores para atuação na ocorrência de 

desastre; 

 

XI - Realizar regularmente exercícios 

simulados, conforme Plano de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil; 

 

XII - Promover a coleta, a distribuição e o 

controle de suprimentos em situações de desastre; 

 

XIII - Proceder à avaliação de danos e 

prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

 

XIV - Manter a União e o Estado 

informados sobre a ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no Município; 
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XV - Estimular a participação de 

entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não 

governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do SINPDEC e do 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e 

promover o treinamento de associações de 

voluntários para atuação conjunta com as 

comunidades apoiadas; e 

 

XVI - Prover solução de moradia 

temporária às famílias atingidas por desastres. 

 

Art. 10 - Compete à COMPDEC, em 

parceria com a União e o Estado: 

 

I - Desenvolver cultura nacional de 

prevenção de desastres, destinada ao 

desenvolvimento da consciência nacional acerca 

dos riscos de desastre no País; 

 

II - Estimular comportamentos de 

prevenção capazes de evitar ou minimizar a 

ocorrência de desastres; 

 

III - Estimular a reorganização do setor 

produtivo e a reestruturação econômica das áreas 

atingidas por desastres; 

 

IV - Estabelecer medidas preventivas de 

segurança contra desastres em escolas e hospitais 

situados em áreas de risco; 

 

V - Oferecer capacitação de recursos 

humanos para as ações de proteção e defesa civil; 

e 

 

VI - Fornecer dados e informações para o 

sistema nacional de informações e monitoramento 

de desastres. 

 

Art. 11 - A presente Lei será 

regulamentada por Decreto pelo Poder Executivo 

Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir 

de sua publicação. 

 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial pela Lei Municipal nº. 

1.121, de 05 de março de 2009.  

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

  

LEI Nº 1.472, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Acrescenta a alínea “g” no inciso II, do artigo 

2º, da Lei Municipal nº 630-B, de 30 de 

setembro de 1997 e dá outras providências.” 
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 O Povo do Município de Santana da 

Vargem - MG, por seus representantes legais 

aprovou: 

 

 Art. 1º - Fica acrescida a alínea “g”, no 

inciso II, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 630-B, 

de 30 de setembro de 1997, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

g) 2 (dois) membros do 

Conselho Tutelar. 

 

 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 

2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

  

LEI Nº 1.473, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Esportes.” 

 

 

  O Povo de Santana da Vargem - MG, por 

seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º - Criação do Conselho Municipal 

de Esportes. 

  

 Art. 2º - O Conselho Municipal de 

Esportes é órgão colegiado de caráter deliberativo, 

vinculado a Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 Art. 3º - O Conselho Municipal de 

Esportes tem por finalidade auxiliar na 

organização do esporte, na consolidação de 

políticas públicas e na melhora do padrão de 

organização, gestão, qualidade e transparência do 

esporte municipal. 

 

 Art. 4º - O Conselho de Esporte tem a 

seguinte estrutura: 

 

 I – plenário; 

  

 II – mesa Diretora; 

 

 III – secretaria Executiva. 

 

 Art. 5º - Ao Conselho Municipal de 

Esportes compete: 

 

 I – cooperar com o Conselho Estadual de 

Desportos e com os órgãos federais e estaduais 

incumbidos da execução das Políticas de Esporte; 

 

 II – adotar medidas e apoiar iniciativas em 

favor do incremento da prática do esporte e de 

atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e 
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o bem-estar do cidadão, observando o 

cumprimento dos princípios e normas legais; 

 

 III – fornecer, quando solicitados, auxílio 

e informações ao Poder Público e à comunidade, 

quanto a programas e projetos que visem a 

melhoria da prática de atividades físicas e do 

esporte no Município; 

 

 IV – opinar, quando consultado, sobre a 

concessão de auxílios e recursos financeiros às 

entidades e associações esportivas sediadas no 

Município; 

 

 V – zelar pela memória do esporte; 

 

 VI – contribuir para a formulação da 

política de integração entre o esporte, a saúde, a 

educação, a defesa social e o turismo visando 

potencializar benefícios sociais gerados pela 

prática de atividade física e esportiva; 

 

 VII – acompanhar a partir de analises 

orçamentárias, entre outras que se façam 

necessárias, a gestão de recursos públicos voltados 

para a prática de atividades física e de esporte, 

bem como avaliar os ganhos sociais obtidos e o 

desempenho dos programas e projetos aprovados, 

manifestando-se a respeito e sugerindo 

aprimoramentos; 

 

 VIII – realizar esforços necessários ao 

esclarecimento de dúvidas quanto à correta 

utilização, por parte das entidades beneficiárias, 

de recursos públicos voltados para o prática de 

atividades físicas e de esporte; 

 

 IX – elaborar e aprovar em reunião 

plenária, o Regimento Interno do Conselho. 

  

 Art. 6º - O regimento interno do Conselho 

Municipal de Esportes disporá sobre a 

competência do Plenário, da Mesa Diretora e da 

Secretaria Executiva. 

 

 Art. 7º - O Conselho Municipal de 

Esportes compõe-se dos seguintes membros: 

  

 I – Representante da Secretaria Municipal 

da Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

 

 II – Representante da Secretaria 

Municipal da Saúde; 

 

 III – Representante da Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

 

 IV – Representante do Conselho Tutelar; 

 

 V – Representante da Escola Municipal 

Doralice Mendonça Reis; 

  

 VI – Representante da Escola Estadual 

Padre Jose Ribeiro; 

 

 VII – Representante da Escola Estadual 

Padre João Maciel Neiva; 
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 VIII – Representante da Escola Estadual 

Dona Augusta; 

 

 IX – Representante da APAE; 

  

 X – Representante do Legislativo. 

 

 §1º - Os órgãos e entendidas de que tratam 

os incisos I a X indicarão seus representantes à 

Secretária Municipal da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, para posterior designação do 

Prefeito Municipal; 

 

 §2º - As funções de membro do Conselho 

Municipal de Esportes e de membro de suas 

comissões são consideradas serviço público 

relevante, não lhes cabendo qualquer 

remuneração; 

 

 §3º - O representante do Poder Público ou 

de entidade da sociedade civil poderá ser 

substituído a qualquer tempo, por nova indicação 

do representado. 

 

 Art. 8º - A Mesa Diretora do Conselho 

será eleita dentre seus membros por meio de 

votação secreta. 

 

 Art. 9º - O mandato dos membros do 

Conselho Municipal de Esportes é de dois anos, 

permitida uma recondução. 

 

 Art. 10 - O Conselho Municipal de 

Esportes reunir-se-á mensalmente e 

extraordinariamente, por convocação da Mesa 

Diretora ou da maioria dos conselheiros. 

 Art. 11 - As deliberações do Conselho 

serão tomadas pelo voto da maioria dos 

conselheiros presentes às sessões, cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade. 

  

Parágrafo único - As sessões do 

Conselho serão instaladas com a presença mínima 

de 06 conselheiros. 

 

 Art. 12 - Das sessões do Conselho serão 

lavradas atas, assinadas pelos presentes e pelo 

Secretário Executivo. 

 

 Art. 13 - A Secretaria Executiva será 

exercida por servidor da Secretária da Educação, 

responsável pelo setor de Esportes, especialmente 

designado para tal função. 

 

 Art. 14 - Para a consecução de suas 

finalidades, o Conselho Municipal de Esportes 

articular-se-á com órgãos e entidades federais, 

estaduais e municipais. 

 

 Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.474, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Estima a receita e fixa a despesa do município 

de Santana da Vargem – MG para o exercício 

financeiro de 2019.” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem - MG, por 

seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do Município para o exercício financeiro 

de 2019, no montante de R$23.930.333,96 (vinte 

e três milhões novecentos e trinta mil, trezentos e 

trinta e três reais e noventa e seis centavos), nos 

termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, 

compreendendo o orçamento fiscal e da 

seguridade social, referentes aos Poderes do 

Município, seus fundos e órgãos da administração 

direta e indireta. 

 

Art. 2º - A receita orçamentária estimada e 

a despesa orçamentária fixada no orçamento fiscal 

e da seguridade social é de R$23.930.333,96 

(vinte e três milhões novecentos e trinta mil, 

trezentos e trinta e três reais e noventa e seis 

centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da 

Constituição Federal, compreendendo o 

orçamento fiscal, conforme os quadros anexos, 

partes integrantes desta Lei. 

 

Art. 3º - A despesa orçamentária total 

fixada no orçamento é de R$23.930.333,96 (vinte 

e três milhões novecentos e trinta mil, trezentos e 

trinta e três reais e noventa e seis centavos), nos 

termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, 

compreendendo o orçamento fiscal, conforme 

quadros anexos, parte integrante desta Lei. 

 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado 

a: 

 

I – alterar o Orçamento Programa, para abrir 

créditos suplementares por anulação de dotação, 

até o limite de 30% (trinta por cento) do montante 

desta;  

I – alterar o Orçamento Programa, para abrir 

créditos suplementares por anulação de dotação, 

até o limite de 20% (vinte por cento) do montante 

desta; (Modificado pela Emenda nº 01/2018) 

 

II – utilizar reserva de contingência 

destinada ao atendimento de passivos 

contingentes, outros riscos e eventos fiscais 

imprevistos, conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019; 

 

III – adequar, no que couber, nos termos do 

§ 8º, do art. 5º, da Lei 1442/2017, os anexos do 

PPA 2018/2021. 

  

Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os 

anexos exigidos pela legislação vigente. 
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de 

janeiro de 2019. 

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

LEI Nº 1.475, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Institui o regime de diárias para agentes 

políticos, no âmbito do poder executivo, e dá 

outras providências.” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Das Diárias 

 

 Art. 1° - O agente político da 

administração pública municipal, que se deslocar 

do Município, em caráter eventual ou transitório, 

para outro ponto do território nacional em virtude 

do serviço, inclusive os deslocamentos para 

participação em congressos, palestras, cursos ou 

outros eventos de interesse do Executivo 

Municipal, fará jus à percepção de diária de 

viagem para fazer face às despesas com 

alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 

 

§1º- O valor mensal relativo à diária, 

repassado antecipadamente ao agente político, não 

poderá atingir 50% (cinquenta por cento) de sua 

remuneração. 

 

 §2º- As situações excepcionais que 

ultrapassarem o limite mencionado no §1º serão 

devidamente fundamentadas e autorizadas pelas 

autoridades elencadas no Art. 4º desta lei. 

 

 Art. 2º - A concessão de diária fica 

condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária e financeira para o órgão ordenador. 

 

 Art. 3º - Os valores das diárias de viagem 

são os constantes na TABELA DE VALORES 

(Anexo I). 

 

 Parágrafo Único - Os valores das diárias 

constantes do Anexo I desta lei são diferenciados 

por 02 (duas) faixas, utilizando-se o critério de 

realização ou não de pernoite. 

 

 Art. 4º - São autoridades competentes 

para ordenar a concessão de diária o Prefeito e os 

Secretários Municipais. 

 

 §1º - Só serão empenhadas e pagas, diárias 

solicitadas por escrito, ordenadas pela respectiva 

autoridade descrita no caput e encaminhadas à 

Secretaria de Fazenda/Contabilidade com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas 

do evento motivador, devendo ser utilizado a 
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Solicitação/Complemento de Diárias (Anexo 

II). 

 

 §2º - Os agentes políticos, ao receberem 

as diárias, ficarão responsáveis pela guarda do 

numerário. 

 

 Art. 5º - A diária não é devida quando o 

deslocamento do agente político durar menos de 

06 (seis) horas. 

 

 Art. 6º - Não serão liberadas novas diárias 

ao agente político que deixar de apresentar 

relatórios de viagens, ou que tenha prestação de 

contas de diárias anteriormente liberadas, 

reprovadas. 

 

 Art. 7º - As diárias serão pagas 

antecipadamente. 

 

 Art. 8º - A concessão de diária de que 

trata esta Lei, será paga em pecúnia e terá caráter 

indenizatório, e não será incorporada em nenhuma 

hipótese, ao subsídio, nem tampouco 

caracterizada como salário-utilidade ou prestação 

salarial in natura. 

 

 Art. 9º - Em todos os casos de 

deslocamento previstos nesta Lei, o agente 

político deverá apresentar à autoridade elencada 

no Art. 4º desta lei, após a última viagem, 

RELATÓRIO DE VIAGEM (ANEXO III), no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 

retorno à sede. 

 

§1º - Quando se tratar de cursos, 

capacitações ou seminários, o relatório de que 

trata o caput deverá estar acompanhado de 

atestado ou certificado de freqüência, documento 

fiscal ou outro documento que comprove a 

presença do agente político no local de destino, ser 

aprovado pelo Prefeito Municipal e encaminhado 

ao Órgão de Controle Interno para análise, não 

sendo admitida delegação de competência; 

 § 2º - Ocorrendo o cancelamento da 

viagem, o agente político que recebeu diária de 

viagem, devera restituí-la a tesouraria em até 03 

(três) dias úteis do recebimento, e se as tiver 

recebido em excesso, deverá: 

 

I- Dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 

a contar do retorno a sede, restituir à tesouraria, os 

valores recebidos em excesso ou remanejar o saldo 

para a próxima diária programada; 

II- Ter descontados integralmente, em 

folha do mês corrente, os valores recebidos em 

excesso, sem prejuízo de outras sanções 

administrativas e legais; 

 

 §3º - No caso de a viagem do agente 

político ultrapassar a quantidade de diárias 

solicitadas, a autoridade competente poderá 

solicitar complemento correspondente ao período 

prorrogado, o que se dará mediante justificativa 

fundamentada, utilizando a 

Solicitação/Complemento de Diárias, dentro de 

sua respectiva área, e observando para tanto os §§ 

1º e 2º do Art. 1º desta lei; 
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 §4º- O controle das diárias de viagens é 

responsabilidade da autoridade 

solicitante/concedente; 

 

§ 5º - A análise e aprovação da prestação 

de contas das mesmas é responsabilidade do 

Órgão de Controle Interno. 

 

 Art. 10 - È vedado o pagamento de diária 

cumulativamente com outra retribuição de caráter 

indenizatório de despesas com alimentação e 

hospedagem. 

 

Do Transporte Sede/Destino/Sede 

 

 Art. 11 - Preferencialmente será utilizado 

veículo de propriedade do Município, na 

impossibilidade, veículo terceirizado sempre 

contratado através de processo licitatório nos 

moldes da Lei 8.666/93, ou aquisição de 

passagens, o que for mais conveniente à 

administração: 

 

 § 1º - Ao se utilizar veículo do Município, 

valores com despesas específicas e eventuais com 

a viagem como reabastecimentos, serviços de 

borracharia, pedágios, estacionamento, e outras 

com mesmas características, poderão ser 

ressarcidos ao motorista, sempre com a 

apresentação dos comprovantes fiscais e anuência 

da autoridade competente do Art. 4º. 

 

 § 2º - Para a aquisição de passagens 

poderá ser feita antecipação de valor ou 

ressarcimento ao agente político, com posterior 

anexação dos comprovantes e anuência da 

autoridade competente. 

 

 § 3º - Não será permitido em nenhuma 

hipótese o uso de veiculo particular, exceto aquele 

contratado na forma mencionada no caput. 

 

Disposições Gerais 

 

 Art. 12 - As situações excepcionais 

deverão ser encaminhadas para deliberação do 

Chefe do Poder Executivo. 

 

 Art.13 – Os valores constantes na 

TABELA DE VALORES (Anexo I) desta lei 

poderão ser corrigidos nos mesmos moldes do 

reajuste anual dos Servidores Municipais. 

 

 Art.14 - Ficam revogadas quaisquer 

disposições em contrário, em especial a Lei 1.138 

de 13 de maio de 2.009 e suas alterações. 

 

Art.15 – Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1475/2018 

***ANEXO I*** 

TABELA DE VALORES 

 

a) Prefeito e Vice-Prefeito 

LOCAL 
FAIXA I 

SEM 

 

 

FAIXA II 

COM 

 

 
CAPITAL 

 

450,00 900,00 

CAPITAIS 

 

350,00 550,00 

QUILOMETRAG

EM RODADA 

ENTRE CIDADES 

FAIXA I 

SEM 

PERNOIT

E (R$) 

FAIXA II 

COM 

PERNOIT

E (R$) 

De 000 a150 km 100,00 250,00 

De 151 a300 km 200,00 350,00 

De 301 a650 km 270,00 420,00 

Acima de 651 km 330,00 480,00 

b) Secretários Municipais 

LOCAL 
FAIXA I 

SEM 

 

 

FAIXA II 

COM 

 

 
CAPITAL 

 

300,00 600,00 

CAPITAIS 

 

150,00 300,00 

QUILOMETRAG

EM RODADA 

ENTRE CIDADES 

FAIXA I 

SEM 

PERNOIT

E (R$) 

FAIXA II 

COM 

PERNOIT

E (R$) 

De 000 a 150 km 50,00 200,00 

De 151 a 300 km 100,00 250,00 

De 301 a 650 km 150,00 300,00 

Acima de 651 km 200,00 350,00 

 

 

 

LEI Nº 1475/2018 

***ANEXO II*** 

SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO DE 

DIÁRIA(S) Nº: _______ 

 

(   )GABINETE      (   ) SECRETARIA 

MUNICIPAL DE                                                    

. 

AUTORIDADE COMPETENTE 

NOME: 

CARGO: CPF: 

AGENTE POLÍTICO 

NOME: CARGO: 

CPF: 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL: R$ 

(CAMPO PREENCHIDO 

PELO RH) 

VIAGEM(NS) 

DESCRIÇ

ÃO 

DATA/PERÍO

DO 

DESTI

NO 

VAL

OR 

 

 

 

 

  

OBJETIVO/JUSTIFICATIVA DA 

SOLICITAÇÃO 

 

Ass. Autoridade 

 

Data:______/______/20_____ 
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O Agente Político acima está regular em 

relação a todas as prestações de contas de 

diárias anteriores, portanto apto e receber nova 

diária. 

 

Ass. Resp. Controle Interno 

 

Data:______/______/20_____ 

(    ) Deferido; 

(    ) Indeferido: Motivo: 

 

 

Ass. Secretário(a) Mun. Fazenda 

 

Data:______/______/20_____ 

 

LEI Nº 1475/2018 

***ANEXO III *** 

RELATÓRIO DE VIAGEM (NS) 

(   ) GABINETE      (   )SECRETARIA 

                                                     

 

NOME DO AGENTE POLÍTICO: 
CARGO: CPF: 
ORIGEM: 

  

 

DESTINO: 
INSTITUIÇÃO DE DESTINO: 
TRANSPORTE UTILIZADO: PLACA: 

SAÍDA CHEGADA 
DATA HORÁRIO DATA HORÁRIO 

    

OBJETIVO/JUSTIFICATIVA: 
 
 
 

KM Inicial KM Final 
KMs 

Rodados 

   

DESPESAS COM TRANSPORTE 

  AGENTE POLÍTICO 

PASSAGENS  

OUTROS: QUAIS?  

  

  

  

TOTAL  

 

DATA:          /         /201 

 

 

 

Ass. Agente Político 

 

 

Ass. Autoridade 

Solicitante 

 

  
LEI Nº 1.476, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Dá nova redação ao artigo 4º da Lei 

1443/2017 – LOA 2018 e dá outras 

providências.”  

 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

  

Art. 1º - O artigo 4º da Lei 1443, de 06 de 

dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  
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“Art. 4º - Fica o Poder Executivo 

autorizado a:  

I – alterar o Orçamento Programa, 

para abrir créditos suplementares, 

tendo como fonte o contido nos incisos 

I, II e III do §1º do artigo 43 da Lei 

4320/64, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do montante desta; 

I – alterar o Orçamento Programa, 

para abrir créditos suplementares, 

tendo como fonte o contido nos incisos 

I, II e III do §1º do artigo 43 da Lei 

4320/64, até o limite de 20% (vinte por 

cento) do montante desta; (Modificado 

pela Emenda nº 01/2018) 

II – utilizar reserva de contingência 

destinada ao atendimento de passivos 

contingentes, outros riscos e eventos 

fiscais imprevistos, conforme 

estabelecido na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2018;” 

 

 Art. 2º - Com a alteração constante do 

artigo 1º, fica convalidada a alteração do § 1º, do 

artigo 43, da Lei 1436/2017; 

 

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 

2018. 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

LEI Nº 1.477, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2018 
 

“Dispõe sobre diárias para cobertura de 

despesas de viagens dos Vereadores e 

Servidores da Câmara Municipal de Santana 

da Vargem - MG.” 

 

 

A Câmara Municipal de Santana da 

Vargem, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes aprova e seu Presidente promulga a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

          Art. 1º - Esta Lei visa disciplinar o regime 

de diárias no âmbito da Câmara Municipal de 

Santana da Vargem. 

 

Art. 2º - Para fins dessa lei a diária é a 

indenização destinada a cobrir despesas de 

hospedagem, alimentação e locomoção urbana do 

servidor que se deslocar a serviço, em caráter 

eventual ou transitório, da sede onde tem exercício 

para outro ponto do território nacional.  

 

Art. 3º - Considera-se: 

 

 I – Diária integral: pagamento devido para 

os deslocamentos com os seguintes requisitos: 

 

a) 1ª (primeira) diária integral: a cada 

período de 24 (vinte e quatro) horas de 

afastamento ou superior a 12 (doze) 
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horas, se houver pernoite; 

 

b) A partir da 2ª (segunda) diária: 

integral, se houver pernoite fora da 

sede do município. 

 

c) Distância superior a 200 (duzentos) 

km, do município de Santana da 

Vargem, salvo necessidade de 

pernoite. 

 

II – Meia diária (1/2): pagamento devido 

para os deslocamentos com os seguintes 

requisitos: 

 

a) Deslocamento igual ou superior a 05 

(cinco) horas e não houver pernoite 

fora da sede ou circunscrição; 

 

b) A partir da 2ª (segunda) diária de 

deslocamento, se completadas mais 

de 05 (cinco) horas de afastamento, 

sem pernoite; 

 

c) Distância superior a 200 (duzentos) 

km, do município de Santana da 

Vargem. 

 

III – Um Sétimo 1/7 de diária: pagamento 

devido para os deslocamentos com os 

seguintes requisitos: 

 

a) Deslocamento igual ou superior a 05 

(cinco) horas e não houver pernoite 

fora da sede ou circunscrição; 

          

b) Distância inferior a 200 (duzentos) 

km, do município de Santana da 

Vargem; 

 

Art. 4º - Considera-se diária antecipada 

aquela cuja solicitação de pagamento é feita antes 

do efetivo deslocamento e diária vencida aquela 

cuja solicitação de pagamento é feita após o 

efetivo deslocamento. 

 

Art. 5º - Poderão perceber diárias, os 

seguintes beneficiários: 

 

I - Agente político; 

II – Servidor Público; 

III – Colaborador (pessoas físicas que 

estiverem prestando algum serviço, direta ou 

indiretamente, para a Câmara de Santana da 

Vargem). 

 

CAPÍTULO II – DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 6º - Não será devido o pagamento de 

diária: 

 

I – em finais de semana ou feriados, salvo 

quando expressamente justificado pela chefia e 

previamente autorizado pelo ordenador de 

despesas; 

 

II – cumulativamente com qualquer outra 

retribuição de caráter indenizatório de despesas 
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com alimentação, hospedagem, locomoção; 

 

III – as pessoas elencadas nos incisos do 

art. 4º que estiverem em falta com a prestação de 

contas de viagem anteriormente concedida; 

 

IV – quando o agente receber 

cumulativamente, no mesmo mês, mais de: 

 

a) 05 (cinco) diárias e/ou  

b) 05(cinco) meias-diárias por mês, e/ou 

c)  05 (cinco) indenizações por 

deslocamentos em veículos 

particulares  

 

  §1º- Os limites elencados nas alíneas do 

inciso IV deste artigo, não são aplicados ao 

motorista da Câmara; 

  

§2º- Quando a viagem for para Brasília o 

limite das alíneas a, b, c do inciso IV deste artigo 

será de 03 (três) diárias/meia-diária/indenização 

por deslocamento em veículo particular.  

 

§3º- Excepcionalmente os limites 

elencados nas alíneas do inciso IV deste artigo 

poderão ser desconsiderados pelo Presidente da 

Câmara Municipal, notadamente nos casos de 

participação em congressos, cursos de 

aperfeiçoamento e atualização, cuja duração seja 

superior a 05 (cinco) dias. 

 

            §4º- A permissão disposta no parágrafo 

acima somente poderá ser concedida uma vez por 

mês ao beneficiário, devendo: 

  

a)  Ser feita por escrito; 

b)  Explicitar os motivos da 

excepcionalidade; 

c)  Estar publicada no site da Câmara, 

em até 2 (dois) dias úteis da 

concessão. 

 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA 

CONCESSÃO 

 

Art. 7º - Para perceber a diária o 

beneficiário deverá protocolizar na secretaria um 

relatório que conterá as seguintes informações: 

 

I – Nome do Beneficiário; 

II – Qual atividade será desenvolvida; 

III- Duração da Viagem; 

IV – Destino da Viagem; 

V – Motivo da Viagem; 

VI – Meio de Transporte Utilizado; 

VII - Correlação entre o motivo do 

deslocamento e as atribuições do cargo ou as 

atividades desempenhadas no exercício da função 

comissionada ou do cargo em comissão ou 

mandato eletivo; 

VII – Solicitação do pagamento de diária 

 

§1º- O relatório previsto no caput deste 

artigo deverá ser protocolizado na secretaria com, 

no mínimo, 2 dias úteis do dia do deslocamento, 

salvo casos de impossibilidade devidamente 

comprovados por escrito.  
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§2º- Após 3 (três) dias úteis do término da 

viagem/deslocamento, o beneficiário deverá 

apresentar cópia do certificado do curso, se 

houver, e qual o benefício aferido com o 

deslocamento/curso. 

 

§3º- A não apresentação das informações 

no prazo previsto no §1º deste artigo acarretará na 

impossibilidade do beneficiário receber novas 

diárias. 

 

§4º- A vedação do parágrafo acima 

perdurará até que o relatório, com todas as 

informações preenchidas, seja protocolizado na 

secretaria. 

 

CAPÍTULO IV – DOS VALORES 

 

Art. 8º - Os valores das diárias serão de:  

 

a) Diária Integral R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais); 

b) Meia Diária R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais); 

c) Um Sétimo Diária R$ 50,00 (cinquenta 

reais). 

 

§1º - Os valores das diárias para o 

motorista serão de:  

 

a) Diária Integral R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais); 

b) Meia Diária R$ 100,00 (cem reais); 

c) Um Sétimo Diária R$ 50,00 (cinquenta 

reais). 

 

§2º - Quando o deslocamento for para a 

cidade de Brasília os valores, para todos os 

beneficiários dos incisos do art. 5º, serão de:  

 

a) Diária Integral R$ 600,00 (seiscentos 

reais) 

b) Meia Diária R$ R$ 300,00 (trezentos 

reais) 

 

§3º - As diárias serão corrigidas, 

anualmente com base no INPC - Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor, e seu valor atualizado 

deve ser publicado no site da Câmara. 

 

§4º - A correção será feita mediante 

portaria, que se limitará aplicar o índice ao valor 

anteriormente fixado. 

 

 

CAPÍTULO V – DA INDENIZAÇÃO POR 

TRANSPORTE 

 

Art. 9º - A indenização por transporte é 

devida quando o veículo oficial estiver em uso ou 

estiver indisponível para uso. 

 

§1º - A indenização prevista no caput 

deste artigo seguirá as mesmas disposições 

contidas no capítulo III e IV desta Lei. 

 

§2º - Além de preencher os requisitos do 
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parágrafo acima o beneficiário deverá anexar no 

seu relatório um documento assinado pelo 

Presidente informando os motivos da 

indisponibilidade do veículo oficial. 

 

CAPÍTULO VI – DO PAGAMENTO 

POSTERIOR AO DESLOCAMENTO 

 

Art. 10 - A autorização para o pagamento 

de diárias e indenizações de transporte vencidas 

somente ocorrerá quando o beneficiário apresentar 

o relatório previsto no caput e §2º do artigo 7º 

desta Lei.   

 

CAPÍTULO VII – DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

 

Art. 11 - Os pagamentos de diárias e 

indenizações de transporte serão efetuados, 

exclusivamente, por depósito em conta na rede 

bancária, autorizada por ordem de pagamento 

bancária, registrada no sistema de administração 

financeira da Câmara Municipal, ou por meio de 

cheque nominal cruzado, sempre em nome do 

beneficiário e na conta e agência indicada. 

 

CAPÍTULO VIII – DA RESTITUIÇÃO DA 

DIÁRIA 

 

Art. 12 - O servidor que receber diária e 

não se afastar da sede por qualquer motivo fica 

obrigado a restituí-las, integralmente, no prazo de 

3 (três) dias úteis.  

 

Art. 13 - Na hipótese de o servidor 

retornar à sede em prazo menor do que o previsto 

para seu afastamento, deverá restituir as diárias 

recebidas em excesso, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contados da data de retorno à sede.  

 

Art. 14 - Não havendo restituição no 

prazo dos artigos acima, o beneficiário terá 

desconto do valor respectivo em folha de 

pagamento no mês subsequente ao recebimento 

indevido. 

 

CAPÍTULO IX – DA PRESCRIÇÃO E DA 

RESPONSABILIZAÇÃO PELO 

PAGAMENTO INCORRETO 

 

Art. 15 - Prescreve em 03 (três) meses a 

pretensão ao recebimento de diária e indenização 

decorrentes de despesas de deslocamento, contado 

o prazo da data de retorno da viagem. 

 

Art. 16 - Será responsabilizado pelo 

pagamento incorreto ou irregular: 

 

I - o beneficiário da diária que prestar 

informações inverídicas; 

 

II - o servidor incumbido do seu preparo 

sem os requisitos legais e de pagamento a pessoa 

sem direito ao recebimento ou sem aprovação da 

autoridade competente, bem como o servidor que 

aprovar o relatório sem os requisitos estabelecidos 

nesta lei; 

III - o Ordenador de Despesa, quando o 
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pagamento da diária for manifestamente contrário 

a este compromisso de ajustamento de conduta. 

 

Parágrafo Único - A concessão ou o 

recebimento indevido de diárias, bem como o 

fornecimento de informações incorretas na 

documentação pertinente, ensejarão a aplicação 

das penalidades cabíveis, conforme o grau da falta 

apurada em procedimento administrativo, com a 

comunicação do fato ao Ministério Público. 

 

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17 - Para o Servidor Público 

pertencente a outro órgão da Administração 

Pública e colocado eventualmente à disposição da 

Câmara Municipal, quando em viagem, serão 

observados os mesmos critérios, valores e 

procedimentos estabelecidos para os servidores da 

Casa Legislativa. 

 

Art. 18 - Ao beneficiário de diária não 

será concedido adiantamento de numerário para 

aquisição de passagens aéreas, devendo tais 

aquisições serem  processadas por meio do regular 

procedimento licitatório. 

 

Art. 19 - Compete ao Setor de 

Contabilidade e Controle Interno receber, conferir 

e aprovar a prestação de contas das diárias 

relacionadas a cada viagem. 

 

Art. 20 - As situações excepcionais e as 

atípicas, após analisadas, ou os casos omissos 

serão, respectivamente, autorizadas ou resolvidos 

pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

 Art. 21 – A kilometragem estabelecida 

nos incisos do art. 3º desta lei deve ser aferida 

tendo como base a distância percorrida entre 

Santana da Vargem até o destino informado no 

relatório, não sendo considerado o trajeto de volta 

e nem o deslocamento dentro do município de 

destino. 

 

 Parágrafo único – A distância entre o 

município de origem e o município de destino será 

aferida com base no informado pelo DEER - MG 

(Departamento de Edificações e Estradas e 

Rodagem do Estado de Minas Gerais) 

 

 Art. 22 – Esta Lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.  

 

Santana da Vargem, 17 de dezembro de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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