
 

DECRETO N°03/2013 DE 07 DE JANEIRO DE 2013 

 
DISPÕE sobre os critérios para 
concessão de passagens e diárias aos 
servidores do Município de Gonçalves 
Dias/MA e dá outras providências. 

 

O PREFEITO DE GONÇALVES DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimentos relativos à 
concessão, de passagens e diárias aos servidores da prefeitura municipal visando alcançar 
maior eficácia e efetividade no procedimento; 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica assegurado aos servidores da prefeitura municipal de Gonçalves Dias, no 
desempenho de suas funções, durante o deslocamento temporário da localidade onde tem 
exercício para outro ponto do território nacional e para fora do país, além de transporte, 
a percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto, observadas as 
especificações consta de seus anexos. 
 
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade onde o servidor 
tem exercício, destinando-se a custear despesas com alimentação e hospedagem, de 
acordo com os valores indicados no anexo I, deste Decreto. 
 
§ 1º Não serão concedidas diárias quando o afastamento iniciar-se ou incluir sábados, 
domingos e feriados, salvo quando expressamente justificadas junto ao pedido e aceito 
pelo titular do órgão ou entidade requisitante, que se responsabilizará integralmente pelo 
ato. 
 
Art. 3º As diárias deverão ser pagas com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data 
da viagem, em parcela única. 
 
§ 1º Na hipótese de o servidor retomar à sede em prazo menor do que o previsto para seu 
afastamento, este restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
Art. 4º A solicitação de deslocamento será autorizada em documento próprio, que deverá 
ser preenchido pelo órgão ou entidade requisitante, assinada pelo sou titular e pelo 
servidor designado para a viagem. 



 

 

Art. 5º As solicitações de concessão de passagens e diárias dos órgãos da Administração 
Direta deverão ser encaminhadas, em formulário, ao Gabinete da Secretaria de 
Administração e, depois de processadas, encaminhada a Secretaria de Finanças, para 
autorização e pagamento. 
 
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 7. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gonçalves Dias/MA, 07 de Janeiro de 2013. 

 

 

VILSON ANDRADE BARBOSA 
Prefeito de Gonçalves Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

TABELA DE DIÁRIAS 

 

Cargo/Função Municípios do 
Maranhão 

(R$) 

Outras 
Unidades da 

federação (R$) 

Exterior 
(R$) 

Prefeito 
 

450,00 850,00 1.200,00 

Vice-Prefeito 
 

260,00 450,00 800,00 

Secretários, Procurador Municipal, Assessor Jurídico, 
Controlador Geral. 

250,00 430,00 750,00 

Secretários Adjuntos,  
Diretores de Departamentos. 

 

180,00 320,00 600,00 

Coordenadores, Servidor Público Municipal, 
Contratados Temporário e demais cargos e funções. 

 

110,00 200,00 500,00 

 


