
SOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

DECRETO N° 2517 DE 03 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta os incisos III e IV, do art.

13, da Lei Complementer n° 113, de 09
de abril de 2018, estabelecendo criterios
para pagamento de diarias e ajuda de
custo no ambito da Policia Militar e Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Amapa
e da outras providencias.

O SOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, incisos VIII, da Constituigao do Estado do
Amapa, c/c os incisos III e IV, do art. 13, da Lei Complementar n° 113, de 09
de abril de 2018, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Serai n°
314.222163/18, e

Considerando a necessidade de otimizar as despesas de custeio no
ambito da Policia Militar do Estado do Amapa e do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Amapa;

Considerando o interesse administrative em disciplinar a
concessao de diarias e ajuda de custo aos Militares do Estado do Amapa,
quando movimentados em razao de atividade de interesse ou de necessidade
da Administragao Publica da sede de suas atribuigoes para outro ponto do
territorio national ou do exterior;

Considerando, ainda, que a administragao publica tern o dever de
cumprir os principios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituigao Federal,
bem como o disposto no art. 42, caput, da Constituigao do Estado do Amapa, e
ainda, com base no art. 13, da Lei Complementar n° 113, de 09 de abril de
2018,

D E C R E T A :

CAPITULO I
DAS DIARIAS

Art . 1° O militar do Estado que, por interesse ou necessidade da
Administragao, se afastar eventual ou transitoriamente da sede de suas
atribuigoes para outro ponto do territorio national ou do exterior fara jus ao
pagamento de diarias, adiantadamente, para custear despesas de pousada,
alimentagao e locomogao.

§ 1° Entende-se por sede, para fins de movimentagao, a
localidade dentro da qual se encontra a instalagao da Unidade Militar, onde
sao desempenhadas as atribuigoes, encargos, missao, tarefas ou atividades



Decreto n° 2517 de 03 de junho de 2019 f. 02

tecnico-profissional de seus integrantes, definidas em legislagao estadual e
conforme regulamentagao no ambito das respectivas corporagoes.

§ 2° A diaria sera concedida por dia de afastamento, sendo devida
pela metade quando o deslocamento nao exigir pernoite fora da sede.

§ 3° O militar fara jus a metade do valor unitario da diaria no dia
do retorno a sede.

§ 4° E vedado o pagamento de diaria cumulativamente com outra
retribuigao de carater indenizatorio de despesa como alimentagao,
hospedagem e locomogao.

Art. 2° O militar que receber diarias e nao se afastar da sede de
suas atribuigoes, por qualquer motivo, fica obrigado a restitui-las
integralmente, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
notificagao do setor financeiro competente das respectivas Corporagoes.

Paragrafo unico. Na hipotese do militar retornar a sede em prazo
menor do que o previsto para o seu afastamento, restituira as diarias
recebidas em excesso, em conformidade com o prazo determinado no caput
deste artigo.

Art. 3° Nao sera concedida diaria ao militar:
I - quando as despesas decorrentes do afastamento forem

custeadas pela Uniao, por outro Estado da Federagao, pelo Distrito Federal,
pelo Municipio ou por Instituigoes Publicas ou Privadas;

II - quando o afastamento diario for inferior a seis horas
consecutivas, a contar da saida da sede de origem do militar e retorno a sede;

III - quando a autorizagao para o afastamento da sede ocorrer
sem onus para a administragao publica, por interesse proprio do militar;

IV - quando o deslocamento da sede de suas atribuigoes
constituir uma exigencia permanente do cargo;

quando o deslocamento se der dentro de municipios
demarcados como regiao metropolitana, instituida por Lei, ou quando envolver
municipios limitrofes dessas regioes, com distancia inferior a 50 (cinquenta)
Km, desde que o afastamento nao exija pernoite fora da sede de suas
atribuigoes.

V

Art . 4° Nos deslocamentos para o exterior, o militar fara jus a
diarias a partir da data do afastamento do territorio nacional e contadas do
dia da partida ate o dia da chegada ao Brasil.

§ 1° Na hipotese das despesas de pousada, alimentagao e
locomogao serem custeadas por outro orgao ou entidade da administragao
publica brasileira, governo estrangeiro ou organismo internacional de que o
Brasil ou o Estado do Amapa participem ou com o qua!cooperem, o Estado
pagara somente as diarias internacionais correspondentes ao periodo nao
coberto pelo respectivo custeio, explicito no ato de designagao os dias nos
quais incidira o pagamento.

§ 2° Quando o afastamento exigir pernoite em territorio nacional,
fora da sede, sera concedida diaria integral, conforme valores constantes na
tabela de diarias nacionais.

§ 3° Sera reduzido a metade nos seguintes casos:
I - quando o afastamento nao exigir pernoite fora da sede;
II - no dia da chegada ao territorio nacional;
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III - no dia da partida do territorio nacional, quando houver mais
de um pemoite fora do pais;

IV - quando a despesa com pousada e alimentagao for custeada
por outro orgao ou entidade da administragao publica brasileira, governo
estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil ou o Estado do Amapa
participem ou com o qual cooperem.

Art . 5° As diarias internacionais sao concedidas em dolar,
exceto quando relativas a viagem com destino a pais membro da Comunidade
Europeia, situagao em que sao concedidas com o respectivo valor em euro, de
acordo com o Anexo I deste Decreto.

§ 1° O pagamento das diarias concedidas sera efetuado em
moeda nacional e tera o valor convertido pela taxa de cambio do dia da
emissao da nota de empenho, observado o estabelecido no caput

§ 2° Cabera ao militar proceder a aquisigao da moeda estrangeira
em estabelecimento de sua escolha, credenciado e autorizado a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Art. 6° Sempre que houver prorrogagao de prazo de
afastamento, o militar fara jus as diarias correspondentes ao periodo
excedente, observados os requisitos da concessao inicial.

Art. 7° O valor da diaria sera estabelecido no Anexo I deste
Decreto.

§ 1° O percentual correspondente aos deslocamentos para os
Estados da Regiao Nordeste e para o Estado do Para aumentara em 20% (vinte
por cento) do valor unitario da diaria estabelecido para fora do Estado,
constante no Anexo I.

§ 2° O percentual correspondente aos deslocamentos para os
Estados das Regioes Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo, Brasilia, Manaus,
Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Palmas aumentara em 40% (quarenta por
cento) do valor unitario da diaria estabelecido para fora do Estado, constante
no Anexo I.

CAPITULO II
bA AJUDA bE CUSTO

Art . 8° Ajuda de Custo e a verba indenizatoria paga
adiantadamente ao militar nas movimentagoes por interesse ou necessidade
da Administragao com mudanga de sede, para custeio das despesas de
locomogao e instalagao.

Art. 9° O valor da Ajuda de Custo correspondent:

I - ao valor de 03 (tres) subsidios do militar, saindo de localidades
da categoria A para localidade da categoria B ou da C, definidas no Anexo II,
deste Decreto;

II - ao valor de 03 (tres) subsidios do militar, saindo de
localidades da categoria C ou da B para localidade da categoria A, definidas no
Anexo II, deste Decreto;

III - ao valor de 01 (um) subsidio e 1/2 (meio) do militar, saindo
de localidades da categoria B para localidades da categoria C, definidas no
Anexo II, deste Decreto;
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IV - ao valor de 01 (um) subsidio e 1/2 (meio) do militar, saindo
de localidades da categoria C para localidades da categoria B, definidas no
Anexo II, deste Decreto;

V - ao valor de 01 (um) subsidio e 1/2 (meio) do militar, nas
distancias superiores a 50 (cinquenta) e inferiores a 200 (duzentos)
quilometros, e 03 (tres) subsidios do militar para as distancias superiores a
200 (duzentos) quilometros, dentro de uma mesma categoria;

Paragrafo unico. Nao fara jus ao pagamento de ajuda de custo o
militar que se movimentar de sua sede de origem para localidades limitrofes,
de ate 50 (cinquenta) quilometros de distancia de sua sede.

Art . 10. Nas hipoteses de movimentagao sem dependente a
Ajuda de Custo sera paga da seguinte forma:

§ 1° Para os casos estabelecidos nos incisos I e II, do artigo
anterior, sera pago pela metade a Ajuda de Custo.

§ 2° Para os casos estabelecidos nos incisos III, IV e V, do artigo
anterior sera pago o valor de 01 (uma) Ajuda de Custo.

Art. 11 . Fara jus a ajuda de custo o militar deslocado com a
organizagao militar que tenha sido transferida de sede, desde que, com isso,
seja obrigado a mudar de residencia.

Art. 12. A ajuda de Custo e devida somente quando o Militar for
designado para comissao, cujo desempenho importe na obrigagao de mudanga
de domicilio, concomitantemente com o seu afastamento da sede da Unidade
Militar, onde exercia suas atribuigoes, encargos, missoes, tarefas ou
atividades tecnico-profissionais.

Art. 13. O militar designado, para frequentar os cursos
obrigatorios da carreira, previstos no Art. 13, da Lei Complementar n° 0084,
de 07 de abril de 2014, bem como para especializagao, comissao ou estagio,
todos de interesse da Administragao, cuja participagao exija deslocamento
para fora da sede de suas atribuigoes, fara jus ao pagamento de diarias ou
ajuda de custo, nos seguintes casos:

I - quando os dias de afastamento forem inferiores a 30 (trinta)
dias, o militar tera direito somente ao recebimento de diarias, por dia de
afastamento;

II - quando o afastamento for igual a 30 (trinta) dias e inferior a
60 (sessenta) dias o militar fara jus ao recebimento de 01 (um) subsidio e 1/2
do militar designado;

III - quando o afastamento for superior a 60 (sessenta) dias e
inferior a 120 (cento e vinte) dias, o militar designado fara jus ao recebimento
de 02 (dois) subsidios do militar designado, sendo 01 (um) pago na ida e 01
(um) na volta;

IV - quando o afastamento for superior a 120 (cento e vinte) dias,
o militar fara jus ao recebimento de 03 (tres) subsidios do militar designado,
sendo 01 (um) subsidio e 1/2 (meio) pago na ida e 01 (um) subsidio e 1/2
(meio) na volta.

Art. 14 . O tempo minimo de permanencia na localidade para a
qual o militar foi movimentado corresponde aos descritos nos §§ 2° e 3° do
artigo 15 e devem ser rigorosamente cumpridos, salvo se o militar
movimentado necessitar de nova movimentagao por motivo de doenga grave
devidamente regulamentada em portaria, comprovada pela junta medica das
respectivas corporagoes, que so possa ser tratada na capital do Estado ou em
outra Unidade da Federagao.
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Art . 15. Para o calculo do valor da Ajuda de Custo tomar-se-a
como base o subsidio do militar, no mes da data da sua movimentagao.

§ 1° O pagamento de Ajuda de Custo deve ser efetuado de oflcio
pela administragao publica ao militar movimentado, mediante Portaria de
Movimentagao, nao podendo ultrapassar do exercicio financeiro em que for
movimentado.

§ 2° Ressalvado o caso previsto no artigo anterior, em nenhuma
hipotese podera ser concedida nova Ajuda de Custo ao Militar por outra
movimentagao que tenha recebido indenizagao dessa especie dentro do periodo
de 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anterior, para Unidades de
Categoria B.

§ 3° Ressalvado o caso previsto no artigo anterior, em nenhuma
hipotese podera ser concedida nova Ajuda de Custo ao Militar por outra
movimentagao que tenha recebido indenizagao dessa especie dentro do
periodo de 18 (dezoito) meses imediatamente anterior, para Unidades de
Categoria A e C.

§ 4° O Militar restituira a Ajuda de Custo que houver recebida,
nos casos e formas abaixo:

I - integralmente e de 01 (uma) so vez, quando a seu pedido,
deixar de deslocar-se, por motivo de forga maior, devidamente comprovado
pelo militar;

II - integralmente e de 02 (duas) vezes, quando deixar de
movimentar-se por motivo independente de sua vontade ou para atender a
necessidade de afastar o militar da Unidade Militar ou localidade em que sua
permanencia seja comprovadamente julgada inconveniente ou incompativel
em razao de indisciplina, desde que nao tenha atingido o prazo de 12 (doze)
meses de permanencia no local de destino;

III - pela metade do valor recebido e de 02 (duas) vezes, quando,
antes de atingir metade do periodo previsto para duragao da comissao, do
curso ou do estagio, for a pedido ou por indisciplina devidamente comprovada,
dispensado, licenciado, exonerado ou desligado;

IV - integralmente e de 02 (duas) vezes, quando houver se
deslocado e, por interesse proprio, a criterio da administragao, retomar da
localidade para qual tenha sido movimentado antes de completados 12 meses
de permanencia;

V - pela metade e de 02 (duas) vezes, quando houver se deslocado
e, por interesse proprio, a criterio da administragao, retomar da localidade
para qual tenha sido movimentado depois de completado 12 meses e antes de
completado o tempo minimo de movimentagao previstos nos §§ 2° e 3°, do
artigo 15;

§ 5° Nao havera restituigao da Ajuda de Custo, quando:
I - o regresso do Militar de comissao, curso ou estagio ocorrer em

razao de doenga comprovada do militar designado;
II - apos ter seguido destino, lhe for determinado regressar, por

motivo de interesse da Administragao, devidamente comprovado pelo
ordenador de despesa;

III - ocorrer falecimento do militar, mesmo que ainda nao tenha
seguido destino.

§ 6° Nao tera direito a Ajuda de Custo:
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I - o militar movimentado por interesse proprio ou em tempo de
guerra, antes de ter completado o tempo minimo de permanencia na
localidade para qual foi movimentado;

II - desligado de comissao, curso ou estagio por falta de
aproveitamento ou trancamento de matricula.

Art. 16 . A execupao orpamentaria referente ao pagamento
decorrente destas despesas, esta prevista e serao efetuadas por meio das
Instituipoes Militares Estaduais, por Dotapao Orpamentaria e Financeira
propria, aprovadas em LOA (Lei Orpamentaria Anual) , ja descritas no Quadro
de Detalhamento de Despesas (QDD) PM/BM, nos programas de trabalhos
respectivos destas Unidades Gestoras, descritas no Elemento de Despesa
339015 (Diaria - militar) e 339093 (Ajuda de Custo) .

Art. 17. Nao se aplica aos militares do Estado o Decreto n°
1472, de 04 de abril de 2002.

Art. 18. Os processos que versem sobre a analise de diarias e de
Ajudas de Custo, que estiverem pendentes de decisao final, em razao da
revogapao da norma anterior, submeter-se-ao as regras deste regulamento.

Art. 19. Ficam revogados os Decretos n°s 2213, de 09 de maio
de 1994; 2644, de 18 de junho de 2007; 2010, de 27 de junho de 2008 e o
1605, de 04 de junho de 2008.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao,
com efeitos financeiros a contar de 01 de abril de 2019.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador
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ANEXO I
Valores das Diarias para os Militares do Estado

NO ESTADO FORA DO ESTADO NO EXTERIOR

VALOR
UNITARIO

(US$ ou $)
Cotacao do

dolar
americano ou
do Euro no dia

da missao

CLASSES POR
POSTO OU

6RADUA£AO

VALOR
UNITARIO

(R$) com
acrescimo de

20%

VALOR
UNITARIO

(R$) com
acrescimo de

40 %

VALOR
UNITARIO

VALOR
UNITARIO

(R$)(R$)

CLASSE I
Oficiais

Superiores

R$ 211,77 x
US$ ou $ do

dia
123,84 211,77 254,12 296,48

CLASSE II
R$ 170,11 x

US$ ou $ doOficiais
Intermediaries e

Subalternos

103,20 170,11 204,13 238,15
dia

CLASSE III
Pragas

Especiais,
Subtenentes,
Sargentos e

Alunos-
Sargentos

R$ 135,39 x
US$ ou $ do86,40 135,39 162,47 189,55

dia

CLASSE IV
R$ 107,62 x

US$ ou $ do
dia

Cabos, Alunos-
cabos, Soldados

de la e 2a

Classes

72,00 107,62 129,14 150,67
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ANEXO II

LOCALIDADES

CATEGORIA A:

Municipios: Laranjal do Jari; Vitoria do Jari; Oiapoque e Calpoene.
Demais localidades : Gurijuba, Vila Macedonia, Livramento, Vila Progresso,
Itamatatuba; Jarilandia; Carnot, Lourenco; Foz do Rio Mazagao Velho; Igarape
Amazonas; Carapanatuba e Aporema.

CATEGORIA B:

Municipios: Amapa, Porto Grande; Pedra Branca do Amapari; Serra do Navio;
Ferreira Gomes; Tartarugalzinho; Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm.

Demais localidades: Cupixi; Maraca; Vila Nova; Santo Antonio da Pedreira;
Abacate da Pedreira; Igarape do Lago; Maruanum; Sao Joaquim do Pacui;
Santa Luzia do Pacui e Pracuuba.

CATEGORIA C:

Municipios: Macapa, Santana e Mazagao (sede do municipio) .
Demais localidades: Curiau.
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