
 

 

DECRETO N.º 166/2018 
DATA: 11/07/2018 
 
SÚMULA: Regulamenta a concessão de diárias no 

âmbito da administração municipal, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições legais,  

 

Decreta: 
Art. 1º. O servidor municipal, que se deslocar para 

fora dos limites do Município, a serviço e em caráter eventual, fará jus à percepção de 

diárias, segundo as disposições da Lei Municipal n.º 2.012/2018 e normatizado por este 

decreto. 

 

Art. 2º. As diárias serão concedidas por dia de 

afastamento da sede do serviço, pagas antecipadamente, de uma só vez, destinando-se a 

indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção 

urbana. 

 

Art. 3º. O valor das diárias obedecerá às tabelas 

constantes na Lei Municipal n.º 2.012/2018. 

 

Art. 4º. Quando o afastamento não exigir pernoite 

fora da sede somente será devida a diária constante na tabela sem pernoite. 

§1º. Considera-se pernoite, para fins deste decreto a 

estadia em hotel ou o período necessário do deslocamento para o município quando 

realizado entre às 22 horas de um dia às 05 horas do dia seguinte. 

 

Art. 5º. As diárias serão concedidas, de 

conformidade com a natureza, local, condições de deslocamento, estadia e serviços a serem 

executados. 

 

Art. 6º. A solicitação de diárias será feita, 

obrigatoriamente, pelo beneficiário e autorizado pelo Secretário titular da pasta a que o 

servidor esteja vinculado, que submeterá a Secretaria de Administração para análise e 

aprovação. 

§1º. A solicitação de diárias deverá ser preenchida 

contendo todas as especificações no formulário para solicitação de diárias e encaminhadas à 

Secretaria Municipal de Administração, com pelo menos 2(dois) dias de antecedência. 



 

 

§2º. Em casos excepcionais, para atender as 

demandas emergenciais, com as devidas justificativas, a formalização do processo de 

solicitação de despesa da diária poderá ser efetuado durante a viagem ou em até 24 horas 

depois, e terá natureza de reembolso, que será encaminhado diretamente à Secretaria de 

Finanças; 

§3º. Caracterizar-se-ão como demandas 

emergenciais, atendimentos em situações de urgência que possam ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 

ou particulares, e somente para as diárias necessárias ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa. 

§4º. Na solicitação de diárias, quando o afastamento 

iniciar-se em sextas-feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão 

expressamente justificadas, configurando, a autorização do pagamento, a aceitação da 

justificativa. 

 

Art. 7º. O servidor não fará jus à percepção de 

diárias, quando o evento de que o município participe ou com o qual coopere custear as 

despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana, devendo somente o município 

providenciar o transporte do servidor, se for necessário. 

 

Art. 8º. Nos casos em que o deslocamento da sede 

constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus as diárias.  

 

Art. 9º. Quando, por qualquer circunstância, a 

viagem não for realizada, o beneficiário restituirá o valor antecipado, para custear as 

despesas, em sua totalidade, no prazo de 3 (três) dias, da data do recebimento sob pena de 

sanções disciplinares. 

 

Art. 10º. Na hipótese do servidor retornar à sede em 

prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas 

em excesso, em igual condições do art. 9º. 

 

Art. 11º. Na hipótese do servidor ter que prorrogar 

seu retorno, este deve comunicar a secretaria de origem para que providencie novo pedido 

de diária, adotando os mesmos procedimentos para autorização e liberação. 

 

Art. 12º. Serão de inteira responsabilidade do 

servidor eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando 

não autorizados ou determinados pela administração. 

 

Art. 13º. O servidor que recebeu as diárias deverá 

apresentar à Secretaria de Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o 



 

 

retorno, com vistas à comprovação da viagem, os comprovantes dos custos arcados com as 

diárias ou comprovantes de cursos realizados ou comprovantes de pedágios. 

§1º. Em caso de não apresentação dos 

comprovantes, o servidor que não efetuou a prestação de contas ficará impedido de solicitar 

nova diária, até que os apresente. 

 

Art. 14º. O controle da liberação dos valores das 

diárias deverá ser fiscalizado pela Secretaria Municipal de Administração, ficando a critério 

das secretarias de origem a análise da necessidade do serviço. 

 

Art. 15º. Os servidores municipais cedidos a outros 

órgãos não farão jus a diárias enquanto vigente o termo de cessão funcional. 

 

Art. 16º. Este decreto entra em vigor na presente 

data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 11 de Julho de 2018. 

 
 

 


