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DECRETO Nº 006/2017 

 

Dispõe sobre a concessão e pagamento de 
diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal, 
pelo deslocamento temporário da localidade 
onde tem exercício e estabelece outras 
providencias. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos 

procedimentos para a realização de despesas nesta Administração Municipal, 
visando a efetivação das ações de controle interno e atendimento à legislação 

pertinente, bem como, em observância aos princípios de Legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ainda em consonância com 

as normas emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no sentido 
de assegurar transparência, eficiência e economicidade nos gastos 
administrativos internos; 

CONSIDERANDO que deve haver compatibilidade entre o 
motivo do deslocamento e o interesse público; 

CONSIDERANDO o caráter indenizatório do pagamento de 
diárias que se destina a custear alimentação, hospedagem e locomoção urbana, 

em missão por parte de agentes públicos de qualquer natureza fora da sede deste 
Município: 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica 
Municipal,  

DECRETA: 

Art. 1º. O servidor público do Poder Executivo Municipal, bem 
como o agente político, que se deslocar temporariamente da localidade onde tem 

exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da Administração 
Pública, desde que prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de despesas 
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ou por quem detenha delegação de competência, fará jus à percepção de diárias 

segundo as disposições deste decreto. 

§ 1º. Aplicam-se as disposições do caput, observada a 
equivalência hierárquica do cargo, função ou emprego de que é detentor no 

órgão ou entidade de origem, ao servidor admitido em caráter temporário, 
convocado, à disposição, ou cedido por convênio para prestar serviços no Poder 

Executivo Municipal. 

§ 2º. A autorização para deslocamento e concessão de diárias 
serão deferidas após formalização do pedido, onde constará: 

I – Matrícula ou número da portaria de nomeação, nome, 
cargo, emprego ou função do servidor; 

II – Justificativa do deslocamento; 

III – Indicação do destino e do período do deslocamento; 

Art. 2º. O valor da diária destina-se a indenizar as despesas 
com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia 
de afastamento do Município onde tem exercício. 

Parágrafo Único. A locomoção urbana a que se refere o 
caput é aquela realizada por qualquer meio de transporte de cunho local, 

inclusive o intermunicipal, classificado como urbano. 

Art. 3º. A diária será concedida por dia de deslocamento, 

assim entendido o período de 24 (vinte e quatro) horas contadas da partida do 
servidor. 

Art. 4º. Não será concedida diária ou fração de diária: 

I – Para período de deslocamento igual ou inferior a 6 (seis) 
horas; 

II – Quando o deslocamento e o retorno a sede ocorrer dentro 
do horário de trabalho, no mesmo dia; 
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III – Quando o deslocamento não exigir do servidor a 

realização de gastos com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. 

Art. 5º. Não haverá pagamento de diárias quando o 
deslocamento for entre municípios limítrofes, por período inferior a um dia. 

Art. 6º. Os valores das diárias serão fixados por grupos de 
cargos, empregos e funções e corresponderão aos valores estabelecidos no 

Anexo I deste Decreto. 

Art. 8º. As solicitações de autorização e de pagamento de 
diária, quando o deslocamento tiver início a partir de sexta-feira, bem como os 

que incluem sábado, domingo e feriados, serão expressamente justificadas, 
configurando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesas a 

respectiva aceitação da justificativa. 

Parágrafo Único. Somente será creditado o valor da diária 

para a realização de viagem ao exterior, depois da publicação em Diário Oficial 
do ato do Prefeito Municipal autorizando o servidor ou agente político a ausentar-
se do País. 

Art. 9º. As diárias serão pagas antes do início da viagem, de 
uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade competente: 

I – Em caso de emergência, que poderão ser processadas no 
decorrer do afastamento; 

II – Quando o afastamento compreender período superior a 
15 (quinze) dias, hipóteses em que poderão ser pagas parceladamente. 

Art. 10. O servidor é obrigado a restituir integralmente as 

diárias consideradas indevidas em até 5 (cinco) dias úteis, por meio de depósito 
em agência e conta bancária da Administração Municipal, sem prejuízo da 

competente apuração da responsabilidade. 

Parágrafo Único. No caso de retorno antecipado ou por 
qualquer circunstância não tiver sido realizada a viagem, o servidor restituirá o 

saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido no caput, a contar da data 
do seu retorno ou da data que deveria tê-lo iniciado. 
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Art. 11. O ordenador de despesas que pagar diária em 

desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto responderá, 
solidariamente pela reposição imediata da importância paga, bem como pelo 
custo das passagens e outras despesas, sem prejuízo das demais medidas 

administrativas cabíveis. 

Parágrafo Único. Estará sujeito à aplicação das sanções 

estatutárias aquele que individualmente autorizar, creditar, pagar ou atestar 
falsamente a realização de viagem, sem prejuízo das demais cominações legais. 

Art. 12. O servidor, agente político, ou membro de conselho 

municipal receberá no máximo 10 diárias por mês, excetuando-se as situações 
relevantes de comprovado interesse público, mediante prévia autorização do 

Prefeito Municipal. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 14. Ficam revogados os decretos anteriores a este, 
relativos a diárias. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO 

DO MARANHÃO, EM 06 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

GRUPOS CARGOS 

VALORES DAS 

DIARIAS (R$) 

DENTRO 

DO 

ESTADO 

FORA  

DO 

ESTADO 

PREFEITO 500,00 750,00 

PROCURADOR E CONTROLADOR 350,00 500,00 

SECRETARIOS MUNICIPAIS, 

CHEFE DE GABINETE E 

SECRETÁRIOS ADJUNTOS 

200,00 400,00 

ASSESSORES, COORDENADORES, 

CHEFES DE DEPARTAMENTOS E 

DEMAIS SERVIDORES DE NIVEL 

SUPERIOR 

150,00 300,00 

MOTORISTAS, TÉCNICOS DE 

NÍVEL MÉDIO E DEMAIS 

SERVIDORES 

100,00 200,00 

 

 


