
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

ESTADO DO MARANHÃO

DECRETO N° 003, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

REGULAMENTA A FORMA DE CONCESSÃO DE

DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
LORETO/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, GERMANO

MARTINS COELHO, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso VI do art.

67 da Lei Orgânica Municipal e na forma do art. 113 do Estatuto e Regimento Jurídico

dos Funcionários do Município de Loreto/MA,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização quanto a forma de
concessão de diárias aos servidores do Município de Loreto/MA, bem como dos seus

valores, tendo em vista que o Decreto n° 004 é datado de 7 de janeiro de 2009;

CONSIDERANDO que a regulamentação da forma de concessão de
diárias dar-se-á por meio de decreto, nos termos do art. 113 do Estatuto e Regimento
Jurídico dos Funcionários do Município de Loreto/MA.

DECRETA:

Art. 1®. Os servidores efetivos e comissionados da Administração Direta do

Poder Executivo e ainda aqueles contratados em caráter temporário, que se

deslocarem de sua sede por motivo de serviço, de participação em cursos ou eventos

de capacitação profissional para outro ponto do território nacional, fará jus à
percepção de diária, segundo as disposições deste Decreto.

§ 1®. Entende-se por sede, para efeitos deste Decreto, a cidade, vila ou

localidade onde o servidor estiver em exercício.

§ 2°. Não se aplica o disposto neste artigo, quando o deslocamento do
servidor constitui exigência permanente do cargo ou função.

Art. 2®. Caberá aos Secretários Municipais ou seus substitutos legais,

autorizar o deslocamento de servidor dos respectivos órgãos, enquanto que a
liberação dos recursos financeiros caberá ao Secretário de Administração Geral e

Finanças ou seu substituto para dar aporte ás despesas com viagem no âmbito do

território nacional.
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Art. 3®. Fica atribuída à Secretaria de Administração Geral e Finanças, a
responsabilidade pela administração das atividades relacionadas com viagens de
interesse do Município realizadas pelos órgãos da administração direta, de forma a
obter padrões econômicos de desempenho e informações gerenciais.

Art. 4®. À Secretaria Municipal de Administração Geral e Finanças, como
gestora dos serviços de viagens, compete:

I - a administração, organização e controle das despesas relacionadas com
viagens de interesse do município;

II - o desempenho de outras atividades correlatas.

Art. 5®. Os valores das diárias serão fixados em três categorias,
considerando a distância da Cidade ou do Estado dentro da Federação, conforme

Anexo Único:

I - Prefeito e Vice-Prefeito;

II - Chefe de Gabinete, Procurador Geral do Município e Secretários
Municipais;

III - Demais servidores.

Parágrafo Único - As atualizações dos valores das diárias de viagens
constantes da Tabela do Anexo Único, serão realizadas por meio de Decreto do Chefe
do Executivo, mediante a aplicação do coeficiente representativo da variação da
inflação, nos termos do índice oficial do Governo Federal.

Art. 6®. Entende-se por diária de viagem o numerário colocado à disposição

de um servidor, a fim de lhe dar condições de realizar despesas de viagem a outras
cidades ou Estados da Federação para tratar de interesse do Município, assim

compreendidos os gastos com transporte, alimentação e hospedagem (pousada).

§ 1®. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de
afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias,
respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede.

§ 2®. Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze)
horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de
pousada, por meio de documento legal, será devida diária integral.
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§ 3®. Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) horas,
serão devidos 50% (cinqüenta por cento) da diária integral.

§ 4®. Ao servidor que dispuser de alimentação ou de pousada oficial
gratuita, será devida a parcela correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da diária
integral.

Art. 7®. Serão competentes para requisitar Diárias de Viagem:

I - Prefeito:

II - Vice-prefeito;

líl - Chefe de gabinete;

ÍV - Procurador Geral do Município;

V - Secretários Municipais.

Art. 8®. Os pagamentos serão efetuados mediante Ato Legal do Prefeito
Municipal, do Titular da Secretaria de Administração Geral e Finanças, ou por meio
do regime de adiantamento que neste caso poderá ser feito pelo Titular da Conta de
Pronto Pagamento.

Art. 9®. A realização das Despesas de Diárias de Viagem correrá por conta
do programa de trabalho correspondente à Unidade Orçamentária onde o servidor
está lotado.

Art. 10. A requisição de diária de viagem será realizada pelo servidor
autorizado, através de ofício dirigido à Secretaria de Administração Geral e Finanças.

Art. 11. No ato do pagamento de diárias, o servidor deverá receber cópia
da portaria de concessão e emitir recibo de pagamento.

Art. 12. No retorno à sua sede, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o
servidor deverá apresentar junto a Secretaria de Administração Geral e Finanças um
ou mais documentos que comprovem o seu deslocamento e despesas com
alimentação e pousada.

§ 1®. Quando, por qualquer motivo, a viagem não for realizada, o servidor
restituirá os valores recebidos antecipadamente a título de diária, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento.
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§ 2°. Caso o servidor retornar á sede em prazo menor do que o previsto
para o afastamento, deverá restituir os valores excedentes recebidos

antecipadamente.

Art. 13. A autoridade que atestar falsamente o deslocamento do servidor

para efeito de ressarcimento, sem prejuízo das sanções cabíveis e das previstas em
lei própria responderá solidariamente com o servidor pela reposição imediata da
importância indevidamente paga.

Parágrafo Único. Ao Chefe da Unidade Administrativa na qual o servidor
presta serviços, cabe verificar e ratificar as informações sobre a sua situação

funcional, bem como as referentes ao seu deslocamento, respondendo solidariamente

com o servidor para reposição imediata da importância indevidamente paga.

Art. 14. Constatada adulteração ou acréscimos de valores nos

comprovantes das despesas exigidas por este decreto, ou no número de diárias em

função do deslocamento, o servidor restituirá o valor indevido, devidamente corrigido,

sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando

as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LORETO, ESTADO DO

MARANHÃO, AOS DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GERM^p MÂIYÍNS COELHO
Prefeitõ Municipal



 
Nome: Data de nascimento:
Registro de Nascimento: Livro: Folha: UF:
Nome do Cartório: Pessoa com deficiência: (  ) sim (  ) não
Data do Documento: Local de nascimento:
       

 
Nome: Data de nascimento:
Registro de Nascimento: Livro: Folha: UF:
Nome do Cartório: Pessoa com deficiência: (  ) sim (  ) não
Data do Documento: Local de nascimento:
       

 
ANEXO II
 
FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO
 
Protocolo de Entrega de Documento do Servidor – 1ª Via
ENTREGUE POR RECEBIDO POR
 
Nome:
 

 
Nome:
 

 
Data:
 

 
Data:
 

 
.......................................................................................................
...........................................
 
Protocolo de Entrega de Documento do Servidor – 2ª Via (Via do Servidor)
ENTREGUE POR RECEBIDO POR
 
Nome:
 

 
Nome:
 

 
Data:
 

 
Data:
 

 
ANEXO III
 
DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
 
Eu,  ______________________________________________________,
brasileiro(a), portador(a) do RG nº ___________________________ e
CPF nº __________________________, residente e domiciliado em
_______________________________________________________________,
o c u p a n d o  o  c a r g o  d e
________________________________________________,  do  quadro  de
servidores da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, DECLARO
que informarei a Secretaria de Administração Geral e Finanças,
à título de atualização do meu cadastro funcional, sempre que
mudar de endereço, telefone, e-mail e alteração do número de
dependentes, bem como qualquer outra informação relevante à
manutenção da atualização contínua do meu cadastro funcional.
 
Sendo o que havia a declarar, e por ser expressão de verdade,
firmo esta declaração.
 
Loreto/MA, ______ de _____________________ de 2021.
 
___________________________________________
Assinatura do Servidor
 
ANEXO IV
 
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGOS
 
Eu,  ______________________________________________________,
brasileiro(a), portador(a) do RG nº ___________________________ e
CPF nº __________________________, residente e domiciliado em
_______________________________________________________________,
o c u p a n d o  o  c a r g o  d e
________________________________________________,  do  quadro  de
servidores da Prefeitura Municipal de Loreto - MA, declaro para
fim específico, com base no que dispõe o artigo 37, incisos XVI
e  XVII,  da  Constituição  Federal,  que  NÃO  ACUMULO
CARGOS  nas  esferas  Federais,  Estaduais  e  Municipais  nas
situações proibidas pela legislação em vigor.
 
Sendo o que havia a declarar, e por ser expressão de verdade,
firmo esta declaração.
 
Loreto/MA, ______ de _____________________ de 2021.

 
___________________________________________
Assinatura do Servidor
 

Publicado por: LETICIA GRAZIELE SANTANA SEDEI
Código identificador: cbc5e70c659f155173205b3c32c7ec29

DECRETO 003/2021 - REGULAMENTA A FORMA DE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE LORETO/MA 

DECRETO Nº 003, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
REGULAMENTA A FORMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LORETO/MA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O  Prefeito  Municipal  de  Loreto,  Estado  do  Maranhão,
GERMANO MARTINS COELHO, no uso de suas atribuições
que  lhe  conferem  o  inciso  VI  do  art.  67  da  Lei  Orgânica
Municipal  e  na forma do art.  113 do Estatuto e  Regimento
Jurídico dos Funcionários do Município de Loreto/MA,
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  atualização  quanto  a
forma de concessão de diárias aos servidores do Município de
Loreto/MA, bem como dos seus valores, tendo em vista que o
Decreto nº 004 é datado de 7 de janeiro de 2009;
CONSIDERANDO  que  a  regulamentação  da  forma  de
concessão de diárias dar-se-á por meio de decreto, nos termos
do art. 113 do Estatuto e Regimento Jurídico dos Funcionários
do Município de Loreto/MA.
DECRETA:
Art.  1º.  Os  servidores  efetivos  e  comissionados  da
Administração  Direta  do  Poder  Executivo  e  ainda  aqueles
contratados em caráter temporário, que se deslocarem de sua
sede  por  motivo  de  serviço,  de  participação  em  cursos  ou
eventos  de  capacitação  profissional  para  outro  ponto  do
território nacional, fará jus à percepção de diária, segundo as
disposições deste Decreto.
§ 1º. Entende-se por sede, para efeitos deste Decreto, a cidade,
vila ou localidade onde o servidor estiver em exercício.
§  2º.  Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo,  quando  o
deslocamento do servidor constitui  exigência permanente do
cargo ou função.
Art. 2º. Caberá aos Secretários Municipais ou seus substitutos
legais,  autorizar o deslocamento de servidor dos respectivos
órgãos,  enquanto  que  a  liberação  dos  recursos  financeiros
caberá ao Secretário de Administração Geral e Finanças ou seu
substituto para dar aporte às despesas com viagem no âmbito
do território nacional.
Art. 3º. Fica atribuída à Secretaria de Administração Geral e
Finanças, a responsabilidade pela administração das atividades
relacionadas com viagens de interesse do Município realizadas
pelos órgãos da administração direta, de forma a obter padrões
econômicos de desempenho e informações gerenciais.
Art.  4º.  À  Secretaria  Municipal  de  Administração  Geral  e
Finanças, como gestora dos serviços de viagens, compete:
I  –  a  administração,  organização  e  controle  das  despesas
relacionadas com viagens de interesse do município;
II – o desempenho de outras atividades correlatas.
Art. 5º. Os valores das diárias serão fixados em três categorias,
considerando a distância da Cidade ou do Estado dentro da
Federação, conforme Anexo Único:
I – Prefeito e Vice-Prefeito;
II  –  Chefe  de  Gabinete,  Procurador  Geral  do  Município  e
Secretários Municipais;
III – Demais servidores.
Parágrafo Único - As atualizações dos valores das diárias de
viagens constantes da Tabela do Anexo Único, serão realizadas
por  meio  de  Decreto  do  Chefe  do  Executivo,  mediante  a
aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação,
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nos termos do índice oficial do Governo Federal.
Art. 6º. Entende-se por diária de viagem o numerário colocado
à disposição de um servidor, a fim de lhe dar condições de
realizar despesas de viagem a outras cidades ou Estados da
Federação  para  tratar  de  interesse  do  Município,  assim
compreendidos  os  gastos  com  transporte,  alimentação  e
hospedagem (pousada).
§ 1º. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro)
horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final
para contagem dos dias, respectivamente, a hora da partida e
da chegada na sede.
§ 2º. Quando o servidor se afastar por período igual ou superior
a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo
comprovação  de  pagamento  de  pousada,  por  meio  de
documento legal, será devida diária integral.
§ 3º. Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6
(seis) horas, serão devidos 50% (cinquenta por cento) da diária
integral.
§ 4º. Ao servidor que dispuser de alimentação ou de pousada
oficial gratuita, será devida a parcela correspondente a 50%
(cinquenta por cento) da diária integral.
Art. 7º. Serão competentes para requisitar Diárias de Viagem:
I – Prefeito;
II – Vice-prefeito;
III – Chefe de gabinete;
IV – Procurador Geral do Município;
V – Secretários Municipais.
Art. 8º. Os pagamentos serão efetuados mediante Ato Legal do
Prefeito Municipal, do Titular da Secretaria de Administração
Geral e Finanças, ou por meio do regime de adiantamento que
neste caso poderá ser feito pelo Titular da Conta de Pronto
Pagamento.
Art.  9º.   A  realização  das  Despesas  de  Diárias  de  Viagem
correrá por conta do programa de trabalho correspondente à
Unidade Orçamentária onde o servidor está lotado.
Art. 10. A requisição de diária de viagem será realizada pelo
servidor autorizado, através de ofício dirigido à Secretaria de
Administração Geral e Finanças.
Art. 11.  No ato do pagamento de diárias, o servidor deverá
receber  cópia  da  portaria  de  concessão  e  emitir  recibo  de
pagamento.
Art. 12. No retorno à sua sede, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, o servidor deverá apresentar junto a Secretaria de
Administração Geral e Finanças um ou mais documentos que
comprovem o seu deslocamento e despesas com alimentação e
pousada.
§ 1º. Quando, por qualquer motivo, a viagem não for realizada,
o servidor restituirá os valores recebidos antecipadamente a
título  de  diária,  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias  úteis,
contados da data do recebimento.
§ 2º. Caso o servidor retornar à sede em prazo menor do que o
previsto  para  o  afastamento,  deverá  restituir  os  valores
excedentes recebidos antecipadamente.
Art. 13. A autoridade que atestar falsamente o deslocamento
do  servidor  para  efeito  de  ressarcimento,  sem prejuízo  das
sanções  cabíveis  e  das  previstas  em lei  própria  responderá
solidariamente  com  o  servidor  pela  reposição  imediata  da
importância indevidamente paga.
Parágrafo Único. Ao Chefe da Unidade Administrativa na qual
o  servidor  presta  serviços,  cabe  verificar  e  ratificar  as
informações  sobre  a  sua  situação  funcional,  bem  como  as
referentes ao seu deslocamento,  respondendo solidariamente
com  o  servidor  para  reposição  imediata  da  importância
indevidamente paga.
Art. 14. Constatada adulteração ou acréscimos de valores nos
comprovantes das despesas exigidas por este decreto, ou no
número  de  diárias  em  função  do  deslocamento,  o  servidor
restituirá o valor indevido, devidamente corrigido, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  LORETO,
ESTADO DO MARANHÃO,  AOS DOZE DE JANEIRO DE
DOIS MIL E VINTE E UM.
GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal
 
ANEXO ÚNICO
 
Categoria Balsas/MA Imperatriz/MA São Luís/MA Outras

Cidades/MA
Capitais de outros
Estados e Distrito
Federal

I R$ 250,00 R$ 500,00 R$ 600,00 R$ 250,00 R$ 1.000,00
II R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 500,00
III R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 100,00 R$ 300,00

 

Publicado por: LETICIA GRAZIELE SANTANA SEDEI
Código identificador: 53fce5ef870535199f3a8a12e3df8a5b

PORTARIA N. 011/2021 – GAB-PML DE 04 DE JANEIRO
DE 2021

PORTARIA N. 011/2021 – GAB-PML
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE
COORDENADOR  DE  LICITAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
LORETO/MA  (CC12),  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”.
GERMANO  MARTINS  COELHO,  Prefeito  Municipal  de
Loreto/MA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  em
conformidade com o  art.  67,  inciso  VI,  da  Lei  Orgânica  do
Município de Loreto/MA,
RESOLVE:
Art.  1º  -  NOMEAR  a  senhora  MARTA  IRIS  COELHO
RODRIGUES,  brasileira,  licenciada  em  biologia,  solteira,
inscrito no CPF n. 018.850.613-66, para exercer o Cargo em
Comissão  de  COORDENADORA  DE  LICITAÇÃO  DO
MUNICÍPIO DE LORETO/MA (CC12),  nos  termos  da  Lei
Municipal n. 001 de 7 de janeiro de 2009, alterada pela Lei
Municipal n. 111, de 31 de dezembro de 2018, a partir desta
data. 
Art.  2º  -  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL,  QUATRO  DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
GERMANO MARTINS COELHO
Prefeito Municipal
 

Publicado por: POLLYANNA MARTINS COELHO
Código identificador: 440e34082e09885be841d7816fab4902

PORTARIA N. 012/2021 – GAB-PML DE 04 DE JANEIRO
DE 2021

PORTARIA N. 012/2021 – GAB-PML
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE
COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE
LORETO/MA (CC7), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
GERMANO  MARTINS  COELHO,  Prefeito  Municipal  de
Loreto/MA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  em
conformidade com o  art.  67,  inciso  VI,  da  Lei  Orgânica  do
Município de Loreto/MA,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o senhor FELIX GUIMARÃES MORAIS,
brasi leiro,  motorista,  solteiro,  inscrito  no  CPF  n.
032.798.583-64,  para  exercer  o  Cargo  em  Comissão  de
COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO
DE LORETO/MA (CC7), nos termos da Lei Municipal n. 001 de
7 de janeiro de 2009, alterada pela Lei Municipal n. 111, de 31
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