
PORTARIA Nº 009/92.

DISPÕE SOBRE DIÁRIAS DE VIAGEM.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA -  IMA, no uso de suas atribuições,  tendo em vista  o disposto no
artigo  19 do Decreto nº  33.316,  de 30 de dezembro de 1991,  e  a aprovação pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP,

RESOLVE:

Art.  1º  -  O  servidor  do  IMA,  que  se  deslocar  de  sua  sede
eventualmente  e  por  motivo  de  serviço,  faz  jus  à  percepção  de  diária  a  título  de
indenização de despesas com alimentação e pousada, de conformidade com o Anexo I
desta Portaria.

Parágrafo único. Para efeito desta Portaria, sede é o lugar onde o
servidor tem exercício.

Art. 2º - São competentes para autorizar concessão de diárias:

  I - O Diretor-Geral e os Diretores do IMA;
 II  -  Os  Delegados  Regionais  para  os  servidores  lotados  nas

respectivas Delegacias, para deslocamentos no Estado;
III - Os Chefes de Escritórios Seccionais para os servidores lotados

nos respectivos Escritórios, para deslocamentos na área da circunscrição dos citados
Escritórios.

§ 1º - A diária é integral quando o afastamento do servidor se der
por fração de dia superior a 12 (doze) horas e quando a execução do serviço exigir a
alimentação e a pousada fora da sede.

§ 2º - Ocorrendo o afastamento do servidor por mais de 06 (seis)
horas  e  até  12  (doze)  horas,  será  devida  somente  a  parcela  de  diária  relativa  à
alimentação.

§ 3º - A diária é devida por fração ou dia de afastamento, tomando-
se como termo inicial e final para contagem dos dias, respectivamente, a hora chegada
na sede.

Art.  3º  -  Nos  casos  em  que  o  servidor  se  afastar  da  sede
acompanhando  Diretor  do  IMA,  na  condição  de  assessor,  fará  ele  jus  à  diária  no
mesmo valor atribuído ao referido Diretor.

Art. 4º - A diária não é devida:

  I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção
ou transferência, tiver que mudar de sede;



 II - quando o deslocamento de servidor durar menos de 6 (seis)
horas;

III - quando o deslocamento se der para localidade onde o servidor
reside;

IV  -  quando  relativo  a  sábado,  domingo  ou  feriado,  salvo  se  a
permanência  do servidor  fora  da sede nesses dias  tiver  a  respectiva  prestação de
contas  aprovada  pelo  Diretor-Geral  do  IMA,  por  necessidade  absoluta  do  serviço,
devidamente justificada.

Art. 5º - O servidor poderá receber antecipadamente o valor relativo
aos dias previstos de duração da viagem, até o limite de 10 (dez) diárias.

Parágrafo único.  O limite  fixado neste  artigo poderá ser  elevado
para até 20 (vinte) diárias, quando, em despacho fundamentado e à vista da natureza
da atividade e das condições em que ela deva ser exercida, o Diretor-Geral do IMA
reconhecer a necessidade da medida.

Art. 6º - Ao servidor poderá ser concedido, ainda, numerário para
aquisição de passagens, exceto aéreas, caso não seja utilizado veículo oficial.

§  1º  -  Não  será  autorizada  viagem  em  veículo  particular  para
realizar serviço do IMA, até que ocorra a deliberação a respeito pela Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.

§  2º  -  Quando se  tratar  de  transporte  aéreo,  o  fornecimento  de
passagem somente poderá ser autorizado pelo Diretor-Geral do IMA.

Art.  7º  -  O  deslocamento  de  servidor  em  viagem  ao  exterior
somente ocorrerá após ato expresso do Governador do Estado ou autoridade por ele
delegada,  autorizando  o  servidor  a  ausentar-se  do  país,  nos  termos  da  legislação
pertinente em cada caso.

Parágrafo  único.  O  valor  da  diária,  a  título  de  indenização  de
despesa  com alimentação  e  pousada,  para  o  servidor  em viagem ao  exterior  é  o
constante do Anexo III desta Portaria.

Art. 8º - Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos
nesta Portaria, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem e prestação de
contas,  no  prazo  máximo  de  3  (três)  dias  úteis  subseqüentes  ao  retorno  à  sede,
juntando os comprovantes que lhe forem exigidos e restituindo os valores relativos às
diárias recebidas em excesso.

§  1º  -  A  autoridade concedente  exigirá  comprovação  da  viagem
realizada  através  da  apresentação  da  ordem  de  circulação  de  veículo  oficial  ou
comprovante de passagem.



§ 2º - Nos casos em que não seja possível a apresentação de um
dos documentos mencionados no parágrafo anterior será juntada ao boletim de viagem
declaração da autoridade solicitante de que a viagem foi  realizada, com justificativa
fundamentada da não anexação do documento comprobatório.

Art. 9º - A despesa com pousada, referente à prestação de contas
de adiantamento ou de ressarcimento, será comprovada mediante a apresentação de
documento legal e original relativo ao pagamento da hospedagem emitido em nome do
servidor.

§ 1º - Não será aceito documento referente a pousada em hotel
acima de 3 (três) estrelas, exceto para a Diretoria e para o disposto no artigo 3º desta
Portaria.

§  2º  -  Não será  aprovada despesa de pousada que exceder  os
limites estabelecidos pelo Decreto nº 33.436, de 20 de Março de 1.992.

Art. 10º - O descumprimento ao disposto nos artigos 8º e 9º e seus
parágrafos  sujeita  o  servidor  a  desconto  integral  em  folha  dos  valores  de  diária
recebidos, sem prejuízo de outras sanções legais.

Art.  11º  -  A  responsabilidade  pelo  controle  das  viagens  e  da
prestação de contas é da autoridade solicitante.

Art.  12º - A concessão e o pagamento de diária condiciona-se à
existência de crédito orçamentário e disponibilidade financeira.

Art. 13º - Os valores constantes do Anexo I desta Portaria serão
mensal e automaticamente atualizados com base no valor da Unidade Padrão Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UPFMG, vigente para o respectivo mês, conforme fator de
cálculo constante do Anexo II desta Portaria.

Art, 14º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 13 de julho de 1992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


