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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ato do Presidente 

Portaria FME N° 341/201012 
Dispõe sobre os Limites da Concessão da ajuda de Custo no Âmbito da FME e dá 
outras Providências. 
O Presidente da Fundação Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e  
Considerando o disposto no art. 155, inciso I, c/c art. 156 e art. 170, todos da Lei Municipal 
n.º531, de 18 de janeiro de 1985, 

R E S O L V E: 
Art. 1º - Os servidores públicos e contratados temporários da Fundação Municipal de 
Educação que se afastem, no interesse do serviço, da localidade em que têm exercício 
farão jus ao custeio de Ajuda de Custo relativa a traslados, bem como a diárias de 
alimentação e pousada, na forma desta Portaria. 
Parágrafo Único - As parcelas a que se refere o caput deste artigo possuem natureza 
indenizatória, não incidindo sobre as mesmas desconto a título de contribuição 
previdenciária e de imposto sobre a renda, tampouco gerando direito à incorporação. 
Art. 2º - Consideram-se diárias as indenizações destinadas a compensar despesas de 
alimentação e pousada do servidor público civil ou contratado temporário em viagem por 
motivo de serviço. 
Parágrafo Único - Não se concederá diária: 
I - quando o deslocamento constituir exigência permanente do exercício do cargo ou função; 
II - quando o município para o qual se deslocar o servidor seja contíguo ao da sede da 
repartição e em relação a este constitua unidade urbana; 
III - quando o deslocamento se der entre os municípios da Região Metropolitana; 
IV - quando o deslocamento de ida e volta não exceder o período de 04 (quatro) horas; 
V - quando as despesas com alimentação e pousada estiverem asseguradas gratuitamente 
ou correrem por conta de terceiros; 
VI - durante o período de trânsito, no caso de remoção do trabalhador para outra unidade 
administrativa situada em município diverso daquele em que tinha exercício. 
Art. 3º - Os valores base de diárias de alimentação e pousada são os constantes do Anexo I 
desta Portaria. 
Art. 4º - A indenização da diária de alimentação e pousada será apurada conforme as 
situações a seguir elencadas, aplicando-se sobre o valor base, nos respectivos casos, os 
seguintes percentuais: 
I - 50% (cinqüenta por cento) do valor base para as despesas com alimentação, quando o 
afastamento da sede for superior a 04 (quatro) horas e inferior a 08 (oito) horas; 
II - 100% (cem por cento) do valor base para as despesas com alimentação, quando o 
afastamento da sede for igual ou superior a 08 (oito) horas e inferior a 12 (doze) horas; 
III - 100% (cem por cento) do valor base para as despesas com pousada, quando 
assegurada apenas a alimentação; 
IV - 100% (cem por cento) do valor base para as despesas com alimentação, quando 
assegurada apenas a pousada; e 
V - 100% (cem por cento) do valor base para as despesas com alimentação e pousada, 
quando o afastamento da sede for igual ou superior a 12 (doze) horas. 
Art. 5º - As diárias serão pagas, preferencialmente, com antecedência em relação à data 
prevista para a viagem. 
Art. 6º - Aos servidores públicos civis e contratados em caráter temporário, quando em 
viagem a serviço, serão concedidas cotas de traslado para atendimento a despesas 
decorrentes de deslocamentos da residência ou trabalho ao local de embarque, do local de 
desembarque ao local do evento ou hospedagem, do local do evento ou hospedagem ao 
local de embarque e do local de desembarque ao local do trabalho ou residência, bem como 
nos deslocamentos diários para cumprir a missão. 
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Parágrafo Único - Deverão ser observados os seguintes critérios para a concessão das 
cotas de traslado, observado o valor constante do Anexo II deste Decreto: 
I - no deslocamento de ida - 02 (duas) cotas de traslado; 
II - no deslocamento de volta - 02 (duas) cotas de traslado. 
III - no deslocamento diário - 02 (duas) cotas de traslado por dia. 
Art. 7º - Não haverá pagamento de traslado: 
I - quando o transporte ou as despesas a isto relacionadas estiverem assegurados pela FME 
ou correrem por conta de terceiros; e 
II - durante o período de trânsito, no caso de remoção do trabalhador para outra unidade 
administrativa situada em município diverso daquele em que tinha exercício. 
Parágrafo Único - Se a missão ou o evento acontecer no mesmo local da hospedagem ou 
for assegurado o transporte pelo organizador, o servidor público civil ou contratado 
temporário fará jus apenas às despesas decorrentes de deslocamentos da residência ou 
trabalho ao local de embarque e do local de desembarque ao local do trabalho ou 
residência, bem como nos deslocamentos diários para cumprir a missão. 
Art. 8º - A contagem do período de afastamento se inicia a partir do embarque do servidor 
público civil ou contratado temporário no meio de transporte na sede da repartição em que 
tem exercício e finda por ocasião de seu desembarque na sede. 
Art. 9º - No retorno à sede, o servidor público civil ou contratado temporário deverá 
apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o relatório de viagem e os cartões de 
embarque das passagens recebidas. 
Art. 10º - Caso o servidor público civil ou contratado temporário retorne da viagem a serviço 
em prazo inferior ao previsto inicialmente deverá restituir o excedente de diárias e traslados 
já percebidos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do retorno. 
Art. 11º - Sendo cancelada a viagem a serviço, o servidor público civil ou contratado 
temporário deverá devolver os valores recebidos a título de diárias e traslados no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis. 
Parágrafo Único - No caso de não realização da viagem a serviço, deverá ser efetuado o 
imediato cancelamento de passagens aéreas e terrestres já contratadas, cabendo à 
autoridade competente no âmbito de cada órgão ou entidade apurar responsabilidades 
quando daí decorrerem despesas para a FME. 
Art. 12º - A concessão de ajuda de custo é destinada exclusivamente à compensação das 
despesas de viagens, a serviço exclusivo da Fundação Municipal de Educação, mediante 
prévia e expressa autorização da Presidência da FME, e do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
e deverá ser feita por requerimento na forma do Anexo III, obrigando-se o custeado a 
comprovar todas as despesas. 
Art. 12º - A concessão de ajuda de custo é destinada exclusivamente à compensação das 
despesas de viagens, a serviço exclusivo da Fundação Municipal de Educação, mediante 
prévia e expressa autorização da Presidência da FME, que deverá ser feita por 
requerimento na forma do Anexo III, obrigando-se o custeado a comprovar todas as 
despesas perante o Departamento de Controle Interno e Finanças (DCIF). NOVA 
REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA FME/374/2013 
Parágrafo Único – No caso de o pagamento da ajuda de custo solicitado superar a 
remuneração mensal do servidor será necessário obter autorização do Presidente da 
Fundação Municipal de Educação conjunta com a do Prefeito. INCLUÍDO PELA PORTARIA 
FME/374/2013 
Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da FME. 
Art. 14º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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ANEXO I 
VALORES BÁSICOS DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA 

DIÁRIA MÍNIMO MÁXIMO 
Alimentação R$ 32,00 R$ 90,00 
Pousada R$ 120,00 R$ 300,00 

ANEXO II 
TRASLADOS PARA DESLOCAMENTO 

TRASLADOS VALOR DA COTA = R$ 40,00 
ANEXO III 
Requerimento para concessão de Ajuda de Custo 
Ilmo. Sr. Presidente da Fundação Municipal de Educação 
Nome:__________________________________________ . 
Cargo:______________________Matrícula: ___________ . 
Solicita autorização para concessão de ajuda de custo para exercício de serviço exclusivo 
da Fundação Municipal de Educação fora do âmbito desta Municipalidade pelo período de 
___/___/___ a ___/___/___. 
Objetivo e atividades:  
_______________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
( ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO 


