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DECRETO N.º 1.245, DE 24 DE AGOSTO DE 2009. 

 
 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E O 
REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SERVIDORES E 
AGENTES POLÍTICOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de Minas 
Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e com 
fulcro nos Arts. 61 e §§ 62 e § único da Lei Complementar n.º 001, de 22.10.97, e 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o pagamento de diárias e despesas de 
transporte dos servidores municipais quando se ausentarem da sede do município a serviço: 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão de diárias aos servidores e 
agentes políticos da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, consideram-se agentes 
políticos o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais, o Procurador Geral do 
Município e os Assessores Especiais de Gabinete, ficando sua remissão, neste texto legal, 
equivalente a servidor, em sentido amplo, exceto quando houver distinção expressa. 

Art. 2º O servidor que se deslocar de sua sede, devidamente autorizado, 
eventualmente e por motivo de serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação 
profissional, faz jus à percepção de diária de viagem para acobertar as despesas com 
alimentação e pousada. 

CAPÍTULO II 

DO REQUERIMENTO 

Art. 3º Na concessão das diárias serão observados as seguintes rotinas e 
procedimentos: 

I – Requerimento do servidor dirigido ao Chefe do Poder Executivo, em 
formulário próprio, conforme ANEXO I deste Decreto, indicando o destino, datas, razão e 
justificativa da viagem e meio de transporte a ser utilizado;  

II – Deferimento do pedido pelo Chefe do Poder Executivo. 
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CAPÍTULO III 

DOS VALORES DAS DIÁRIAS 

Art. 4º Os valores das diárias de viagem são os seguintes: 

I – Para Capitais: 
 
a) Pousada: R$ 300,00 
b) Alimentação: R$ 100,00 
 
II – Para Cidades de Porte Médio: 
 
a) Pousada: R$ 120,00 
b) Alimentação: R$ 40,00 
 
III – Para Outras Cidades: 
 
a) Pousada: R$ 100,00 
b) Alimentação: R$ 40,00 

§ 1º Quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, a diária será 
calculada observadas as seguintes condições: 

I – permanecendo o servidor de 4 a 6 horas, perceberá a metade do valor da 
diária referente à alimentação; 

II – permanecendo o servidor de 6 a 12 horas, perceberá a diária referente à 
alimentação; e 

III – permanecendo o servidor acima de 12 horas, perceberá a diária integral. 

§ 2º A diária não é devida quando o deslocamento durar menos de 4 (quatro) 
horas ou, ainda, quando constituir exigência permanente do cargo. 

§ 3º Para efeito de contagem das horas ou dias, tomar-se-á se como termo 
inicial e final, respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede desta Prefeitura. 

CAPÍTULO IV 

DOS DESLOCAMENTOS ESPECIAIS 

Art. 5º Nas viagens especialmente à cidade de Belo Horizonte, com 
deslocamentos de ida e volta, será devida ao servidor uma diária completa para pousada e 
alimentação. 

Parágrafo único. Permanecendo o servidor em Belo Horizonte, a percepção das 
diárias obedecerá às disposições ora estabelecidas. 
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Art. 6º Quando tratar-se de diárias para motoristas de ambulância, o 
adiantamento destas diárias poderá ser realizado, por meio de pagamento em folha, e com 
base numa estimativa do número de viagens prováveis  que o servidor realizará durante o 
mês, com apresentação no final deste mesmo mês, do relatório das viagens realizadas pelas 
ambulâncias. 

CAPÍTULO V 

DO ADICIONAL AO AGENTE POLÍTICO 

Art. 7º O agente político, no caso do Prefeito e Vice-Prefeito, fará jus a um 
adicional sobre a diária, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do respectivo valor da 
diária. 

CAPÍTULO VI 
 

DOS MEIOS DE TRANSPORTE 
 
Art. 8º Ao deslocar-se da sede para outros pontos do Município, para os limites 

estaduais ou de outros estados, serão usados os seguintes meios de transporte: 
 

I – preferencialmente, serão usados ônibus;  
 
II – conforme os casos, serão utilizados carros oficiais da frota do Município; ou 
 
III – em casos especiais, considerando-se a distância e a urgência da viagem, 

poderá ser usada via aérea. 
 
Art. 9º No caso de utilização de veículo do próprio servidor, o município 

reembolsará apenas as despesas com combustíveis, à razão de 2 (dois) litros para cada 8 
(oito) quilômetros de distância existente entre a sede e a cidade de destino, mediante exibição 
dos comprovantes de abastecimento realizados no período. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Art. 10. Ao retornar à sede o servidor terá o prazo de 10 (dez) dias para 

comprovar, através de documento hábil, a efetivação da viagem, inclusive, se possível, 
apresentando relatório circunstanciado da viagem.  

 
§ 1º Considera-se documento hábil para efeito de comprovação de viagem: 
 
I – nota fiscal emitida por hotéis, restaurantes ou similares da cidade de destino; 
 
II – declaração emitida por órgãos ou repartições visitadas;  
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III – certificado de participação em cursos, seminários, conferências, 
congressos, simpósios ou afins; 

 
IV – outros elementos comprobatórios. 
 
§ 2º O servidor que não comprovar a viagem não poderá receber diárias até 

que se regularize a situação. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS 
 

Art. 11. O servidor que receber diárias e não se afastar, por qualquer motivo, 
fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo máximo de 3 (três) dias. 

 
Art. 12. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor que o 

previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 3 
(três) dias. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

 
Art. 13.  As despesas de viagens de servidores e agentes políticos poderão ser 

pagas pelo sistema de indenização dos valores gastos, mediante apresentação dos 
documentos legais comprobatórios de sua realização durante o período da viagem, quando 
não tiver obtido adiantamento para tal gasto. 
 

CAPÍTULO X 
 

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA 
 
Art. 14. O deslocamento de servidor para fora da sede do Município, para tratar 

de assuntos de interesse do Município, far-se-á exclusivamente mediante autorização do 
Chefe do Poder Executivo. 

 
Parágrafo único. Deslocando-se o servidor sem a autorização de que trata este 

artigo, não fará jus à percepção de diárias, independentemente do motivo do deslocamento. 
 

CAPÍTULO XI 
 

DOS CÁLCULOS E DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO 
 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Finanças procederá aos cálculos de valores 
das diárias, após requeridas pelo servidor e assinadas pelas autoridades competentes, 
observando se o requerente não se encontra com débito relativo à prestação de contas. 

 
Art. 16. O Secretário Municipal de Finanças, assessorado direta e 

imediatamente pelo Setor de Contabilidade, ficará incumbido de verificar a regularidade do 
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procedimento de concessão de diária de que trata este Decreto, apondo visto em caso regular 
ou submetendo-o à diligência na hipótese de desconformidade com o disposto no presente 
ato. Encaminhará o processo ao Gabinete do Prefeito, para autorização e ordenação da 
despesa, somente após a constatação de plena regularidade do feito. 

   
CAPÍTULO XII 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
 
Art. 17. Cada Secretário Municipal, antes de autorizar a solicitação de viagem 

de servidor à sua pasta vinculado, deverá verificar se o deslocamento está conforme com o 
disposto neste Decreto, inclusive para que o procedimento não incorra em vícios insanáveis 
passíveis de indeferimento.  

 
Art. 18. É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição 

de caráter indenizatório de despesas com alimentação e pousada. 

Art. 19. Os órgãos e demais unidades administrativas devem realizar a 
programação mensal das diárias a serem concedidas. 

Parágrafo único. Excetuam-se do caput os casos de emergência. 

Art. 20. A concessão de diária fica condicionada à existência de dotação 
orçamentária e programação financeira disponíveis de cada órgão ou entidade. 

Art. 21. A concessão de diária será específica, indelegável e por tempo certo, 
sendo vedada qualquer complementação adicional no caso do servidor permanecer fora da 
sede por período superior ao determinado. 

 
Art. 22. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou 

receber diária indevidamente. 
 
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

   
Art. 24. Fica revogado o Decreto n.º 021, de 13 de janeiro de 1998. 

Cabeceira Grande, 24 de agosto de 2009; 13º da Instalação do Município. 

 
 

Antônio Nazaré Santana Melo 
PREFEITO MUNICIPAL 


