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DECRETO Nº 12071/2015

ESTABELECE NORMAS PARA A CONCESSÃO DE AJUDA DE
CUSTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
NITERÓI EM VIAGEM A SERVIÇO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que
consta no processo administrativo nº 190/000466/2014, CONSIDERANDO a necessidade de formalizar
e orientar a solicitação de Ajuda de Custo e sua comprovação, DECRETA:

 O servidor estatutário, efetivo ou comissionado, bem como o celetista da Administração Direta
ou das entidades de direito público da Administração Indireta, que se deslocar, temporariamente, em
razão do serviço, da localidade onde tem exercício, para outro ponto do território nacional ou para o
exterior, fará jus à percepção de Ajuda de Custo destinada a cobrir as despesas com hospedagem,
alimentação e locomoção urbana.

§ 1º Não se concederá Ajuda de Custo quando o deslocamento do servidor ocorrer para município
contíguo ao da sede da sua repartição.

§ 2º O valor da Ajuda de Custo, expresso em UFIR/RJ, obedecerá à tabela do Anexo I deste Decreto,
conforme se trate de viagem em território nacional ou no exterior.

§ 3º No cálculo da Ajuda de Custo devida serão computados os dias de afastamento levando-se em
conta as datas de saída e chegada e, nos casos em que o deslocamento não implique pernoite, os
seus valores unitários serão reduzidos à metade.

§ 4º Se um servidor viajar na condição de assessor de outro de hierarquia superior, poderá fazer jus à
mesma Ajuda de Custo atribuída a este.

§ 5º A Ajuda de Custo mencionada no caput deste artigo possui natureza indenizatória, não gerando
direito a incorporação.

 Não será concedida Ajuda de Custo quando as despesas decorrentes do deslocamento do
servidor forem totalmente atendidas por terceiros.

Parágrafo único. Quando somente parte das despesas decorrentes do deslocamento for atendida por
terceiros, o servidor terá direito a Ajuda de Custo no valor residual.

 A concessão de Ajuda de Custo dependerá do procedimento abaixo relacionado:

I - A unidade administrativa interessada preencherá o formulário próprio intitulado "Anexo ll -
Solicitação de Ajuda de Custo" acompanhado dos documentos necessários para justificálo e o
encaminhará ao titular do Órgão ou Entidade para análise;

II - O titular supracitado acolherá o pedido de sua unidade administrativa concedendo a Ajuda de
Custo, se considerar de interesse da Administração Pública, e encaminhará o pedido ao Gabinete do
Prefeito;
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III - O Prefeito, ou autoridade por ele delegada, aprovará a concessão da Ajuda de Custo e
encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle
- SEPLAG;

IV - A SEPLAG analisará e emitirá parecer sobre a adequação da despesa e a programação
orçamentária apresentada e, estando de acordo, encaminhará para emissão do empenho, enviando,
após, ao órgão ou setor responsável pelo pagamento.

§ 1º Em caso de decisão negativa, ou fato impeditivo da viagem, o processo deverá retornar ao Órgão
ou Entidade de origem, para ciência e esclarecimento, devendo ser providenciado o cancelamento do
empenho emitido.

§ 2º Caso a Ajuda de Custo se insira, integralmente, na disponibilidade orçamentária da Entidade da
Administração Indireta, poderá ser dispensada a análise da SEPLAG.

 A Ajuda de Custo deverá ser solicitada, com antecedência mínima de dez (10) dias, através de
formulário próprio, Anexo ll deste Decreto, no qual serão prestadas, dentre outras, as seguintes
informações:

a) Nome do servidor por extenso;
b) Cargo ou função, matrícula e símbolo;
c) Destino;
d) Descrição sintética das atividades previstas;
e) Prazo previsto para o afastamento;
f) Valor previsto para a Ajuda de Custo a ser paga.

§ 1º As datas de partida e chegada deverão guardar estrita consonância com o cronograma de
atividades previstas.

§ 2º A ocorrência de qualquer imprevisto no cumprimento do cronograma estabelecido, assim como os
deslocamentos que incluam sábados, domingos e feriados, deverão ser devidamente justificados
quanto ao custo/benefício para a Administração Pública.

§ 3º Caso haja necessidade excepcional de dilação do prazo de afastamento, a permanência do
servidor no local ficará condicionada à autorização do titular do Órgão ou Entidade.

§ 4º A ocorrência do disposto no parágrafo anterior deverá ser registrada no processo administrativo,
contendo a justificativa e a comprovação da necessidade, e a solicitação de ressarcimento da despesa
realizada no período prorrogado, a ser analisada e autorizada pela autoridade competente.

 Caso o servidor retorne da viagem a serviço em prazo inferior ao previsto inicialmente, deverá
restituir o valor excedente percebido, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do
retorno.

§ 1º Em caso de não realização da viagem, deverá ser efetuado o imediato cancelamento das
passagens, quando for o caso, e o servidor deverá devolver os valores recebidos a título de Ajuda de
Custo no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que tomou ciência do
cancelamento do evento.

§ 2º No caso de não realização injustificada da viagem a serviço caberá à autoridade competente no
âmbito de cada órgão ou entidade apurar responsabilidades, caso haja dano ao erário.

§ 3º Caso haja alteração do cronograma inicialmente previsto, e o adiamento do evento não supere o
prazo de 30 (trinta) dias, dentro do mesmo exercício financeiro, o servidor não estará obrigado à
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devolução dos valores percebidos, desde que se efetive a viagem.

 O servidor ficará obrigado a apresentar à autoridade que propôs seu deslocamento, no prazo de
10 (dez) dias, a contar de seu regresso, relatório interno detalhado das atividades desenvolvidas,
conforme Anexo lII.

§ 1º As viagens de representatividade municipal no exterior devem gerar um relatório interno detalhado
para controle do titular do respectivo Órgão ou Entidade, bem como do Controle Interno do Município, e
um relatório externo sintético para conhecimento público.

§ 2º O relatório externo de que trata o parágrafo primeiro deste artigo deverá ser remetido ao Gabinete
do Prefeito, para conhecimento.

 Os valores constantes na tabela do Anexo I deste Decreto não incluem o pagamento das
passagens necessárias ao deslocamento do servidor da sede de sua repartição ao Município onde
será realizado o evento.

Parágrafo único. A Administração deverá optar sempre pela passagem da classe mais econômica
disponível, cabendo ao dirigente do Órgão ou Entidade justificar a aquisição em classe diversa.

 Com o retorno do servidor, deverá ser aberto processo de Prestação de Contas, a partir do
encaminhamento do documento constante no Anexo lII, intitulado "Comprovação de Ajuda de
Custo/Relatório de Atividades", devidamente preenchido, e acompanhado dos demais elementos que
comprovem o período de afastamento e dos bilhetes de embarque (ida e volta), se for o caso.

§ 1º O processo de Prestação de Contas deverá ser encaminhado ao órgão ou entidade competente,
para apensamento ao processo inicial.

§ 2º No caso de deslocamento para realização de cursos ou treinamento, deverá ser apresentada
cópia do respectivo certificado de conclusão ou participação.

§ 3º Uma cópia do relatório interno e do relatório externo integrará o processo de Prestação de Contas.

§ 4º Caso haja dilação do prazo inicialmente previsto, conforme art. 4º, §§ 3º e 4º, deverá ser anexado
ao processo de Prestação de Contas o comprovante de pagamento do valor referente ao
ressarcimento.

§ 5º Não se admitirá concessão de Ajuda de Custo em valor superior ao previsto no Anexo I, salvo
quanto às exceções previstas na legislação municipal.

 Em caso de viagem ao exterior, o Município arcará com as despesas para contratação de
seguro de saúde para o servidor.

 As despesas com viagens a serviço do Prefeito e do Vice-Prefeito, incluindo gastos com
hospedagem, motorista, serviços de apoio, despesas com representação e outros correlatos, deverão
ser objeto de prestação de contas, conforme a legislação aplicável.

 Ficam aprovados os anexos l, ll e lll deste Decreto, os quais serão disponibilizados no sítio
eletrônico da Prefeitura do Município de Niterói.

 Os casos omissos serão analisados e decididos pela SEPLAG.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2015
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RODRIGO NEVES
PREFEITO
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