DECRETO Nº 123, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
“Altera o decreto 093/2019 que autoriza a
concessão de diárias para alimentação dos
motoristas
de
ambulâncias
que
transportam pacientes para fora do
Município de Itapira”
JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o artigo 135 da Lei Complementar Municipal 1056/72;

DECRETA:

Art. 1º Passa a ser parágrafo 1º o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº
093, de 15/07/2019.
Art. 2º Fica incluído no Decreto nº 093, de 15/07/2019, a seguinte redação:
“ Art. 1º ........
§1º. .........
§2º. O pagamento da diária instituído por este decreto tem caráter
de verba indenizatória, não integrando o vencimento, remuneração
ou subsídio, para quaisquer efeitos.
Art.2º .........
Parágrafo único. Fará jus ao recebimento da diária mencionada no
artigo 1º deste decreto, o motorista de ambulância que estiver
transportando pacientes para hemodiálise e o horário de trabalho
externo ultrapassar as 06 (seis) horas.”

Art. 3º Fica alterado o artigo 3º do Decreto nº 093, de 15/07/2019, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Para comprovação para pagamento da diária para viagem,
constante neste decreto, será exigido o preenchimento da Comanda
de Transporte (ANEXO I), não sendo aceito documento alterado,
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rasurado, emendado ou com qualquer outro artifício que
prejudique a sua clareza.
Parágrafo único. O documento após estar devidamente preenchido
deverá ser entregue no setor de transporte da Secretaria Municipal
de Saúde para a Chefia de Seção de Transportes, que será a
responsável pela conferência da Comanda de Transporte.”
Art. 4º Este decreto entra em vigor em 01/09/2019, revogando-se as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 29 de agosto de 2019.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais e afixado no Quadro de Editais na
data supra.

DANIELA AP. F. PAVINATO DE CAMPOS
COORDENADORA DE ATOS OFICIAIS
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ANEXO I
COMANDA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA
Servidor:__________________________________________________________________
Período de: ____/_____/______ a ____/_____/_______

DATA

DESTINO

DISTÂNCIA*

VALOR DA DIÁRIA

TOTAL

R$

*a distância será considerada para o percurso de ida e volta da viagem, usando como
parâmetro a quilometragem oficial entre os municípios. Em caso de mais de um destino na
mesma viagem será considerado a maior distância.
Prezado

Secretário

Municipal

de

Saúde,

conforme

apurado,

o

servidor

Sr._________________________________________________________________________
tem

direito

de

receber

a

importância

no

valor

de

R$___________________

(___________________________________________________), correspondente às diárias
do período de ____/____/______ a ____/____/______, referente às viagens para transporte
de pacientes para fora do Município de Itapira, conforme relatórios.
Itapira (sp), ___ de _____________de _________.
CONFERIDO E DE ACORDO:
_____________________________
Servidor (motorista)

_____________________________
Chefe de Seção de Transportes
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