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Estado do Pará
Município de Breu Branco
PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 066/2017-GP
REGULAMENTA A CONCESSÃO E A
PREST AÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS,
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DlRETA,
INCLUÍDOS
OS
FUNDOS MUNICIPAIS,
DO PODER
EXECUTIVO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o

Prefeito Municipal de Breu Branco, Estado do Pará, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal n° 993/2017, de 10/01/2017,
-

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 - Os servidores da Administração Pública Direta, incluídos os
Fundos Municipais, do Poder Executivo que se deslocarem de sua sede por motivo de
serviço, farão jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas com
alimentação e hospedagem.
§ 1° - Para os efeitos deste Decreto considera-se:
I - Sede: localidade onde o servidor está em exercício;
II - Alimentação: café da manhã, almoço e jantar.
§ 2° - A Sede do Município e seus Distritos são considerados localidades
distintas.
Art. 2° - As diárias serão pagas antecipadamente.
§ 1° - Considera-se antecipado o pagamento de diárias que ocorrer até o
início da viagem a serviço.
§ 2° - Excepcionalmente, será considerado antecipado o pagamento de
diárias que ocorrer após o início da viagem, desde que durante o período de afastamento
do servidor.

Av. Belém s/n.? - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - Fones: (94) 3786-1110 e
1120 C.N.P.J.: 34.626.44010001-70 - E-mail: gabinete@breubranco.pa.gov.b

).

'

Estado do Pará
Município de Breu Branco
PODER EXECUTIVO
§ 3° - É vedado o pagamento de diárias com antecedência superior a sete
dias da data prevista para o início da viagem.
Art. 3° - A diária não é devida nas seguintes hipóteses:
I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou
transferência, tiver que mudar de sede;
II - no deslocamento do servidor com duração inferior a 4 (quatro) horas;
III - no deslocamento para localidade onde o servidor resida.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
Art. 4° - A Secretaria de Administração e Planejamento é o órgão
corporativo responsável pelo gerenciamento de solicitações, pagamentos de diárias,
concessão de passagens e registro de prestações de contas, de utilização obrigatória
pelos órgãos da Administração Pública Direta, incluídos os Fundos Municipais, do
Poder Executivo.
Art. 5° - O empenho para a realização da execução orçamentária e
financeira das despesas relativas à concessão de diárias e passagens será registrado no
Sistema Informatizado de Contabilidade.
Parágrafo único - Nas etapas de liquidação e pagamento das despesas
referidas no caput será identificado o beneficiário da diária de viagem a partir do
número de seu Cadastro de Pessoa Física.
Art. 6° - Os documentos relativos à concessão de diárias e passagens,
necessários à instrução do processo de execução orçamentária e financeira da despesa,
serão iniciados em cada unidade administrativa ou gestora.

§ 1° - São considerados documentos necessários à instrução processual
mencionada no caput o requerimento de viagem, portaria autorizativa, nota de empenho,
nota de liquidação, ordem de pagamento e a respectiva prestação de contas de viagem.

§ 2° - Os documentos mencionados no caput estarão disponíveis para
consulta por meio de acesso à base de dados do Sistema de Contabilidade.

CAPÍTULO III
DAS DIÁRIAS E DESPESAS EM VIAGEM
SEÇÃO I
DAS REGRAS GERAIS
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Art. 7° - As Unidades Gestoras e Administrativas
programação mensal das diárias a serem concedidas.

devem realizar a

Art. 8° - A concessão de diária fica condicionada à existência de cotas
orçamentárias e financeiras disponíveis em cada órgão.
Art. 9° - A solicitação de diárias e passagens dos órgãos da
Administração Pública Direta, incluídos os Fundos Municipais, deverá ser feita
mediante requerimento conforme modelo do Anexo I integrante deste Decreto.
Art. 10 - Compete à chefia imediata do servidor a aprovação da
solicitação de diárias e do meio de transporte a ser utilizado na viagem, além da
aprovação da respectiva prestação de contas.
Art. 11 - Compete ao ordenador de despesas a autorização da despesa
relativa à concessão da diária e passagem.
Art. 12 - Não será admitida concessão de diárias para servidor com
prestação de contas em atraso.
Art. 13 - O afastamento que se iniciar em sextas-feiras, bem como os que
incluam sábados, domingos e feriados serão expressamente justificados pelo servidor,
configurando aceitação da justificativa a aprovação pela chefia imediata e a autorização
do pagamento pelo ordenador de despesas.
SEÇÃOIl
DOS TERMOS INICIAL E FINAL
Art. 14 - As diárias de viagem serão concedidas por dia de afastamento
da sede de serviço.
Parágrafo único - Para efeito deste Decreto, serão considerados como
termos, inicial e final do deslocamento para viagem, respectivamente, os dias de partida
e de retomo à sede constantes na autorização de utilização de veículo particular ou de
saída de veículo oficial, ou bilhetes de passagens rodoviárias, ou bilhetes de passagem
aérea, ou cópia da ordem de missão, ou declaração do servidor contendo o dia de partida
e de chegada à sede, quando o servidor se deslocar para municípios em que o meio de
transporte utilizado não emita o bilhete de passagem.
SEÇÃO III
DOS VALORES

.

.

Art. 15 - Os valores das diárias para viagens, no âmbito do território do
do do Pará, conforme o Art. 2° da Lei Municipal n° 993/2017, de 10/01/2017, são
fixados da seguinte forma:
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I - Prefeito e Vice-Prefeito: R$ 900,00 (Novecentos reais);
II - Secretários e assemelhados: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta
reais);
III - Servidores do nível de Administração Superior: R$ 600,00
(Seiscentos reais)
IV - Servidores ocupantes de cargos de chefias de nível
intermediário: R$ 300,00 (Trezentos reais);
V - Demais servidores:
a) Capital do Estado: R$ 200,00 (Duzentos reais);
b) Municípios de Tailândia, Jacundá, Nova Ipixuna e Marabá: R$ 100,00 (Cem
reais);
c) Demais Municípios: R$ 200,00 (Duzentos reais)
Parágrafo 1°. Caso a viagem não necessite de pernoite ou hospedagem
será atribuído o valor da metade da diária.
Parágrafo 2°. O Prefeito Municipal poderá atribuir valor menor de
diária, que será determinado no ato autorizativo, nas viagens aos municípios
circunvizinhos e em situações que não requeiram o custeio total dos encargos relatados
no Art. 1° desta Lei.
Parágrafo 3°. Nas viagens ao interior do Município será atribuída uma
indenização de trabalho de campo, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) para cobrir gastos
com alimentação.
Art. 16 - Quando a viagem ocorrer para fora do Estado, os valores
fixados no artigo anterior poderão ser aumentados em até 100% (cem por cento).
Art. 17 - Os valores de diária fixados nesta Lei poderão ser
reajustados, anualmente, pela variação anual do INPC - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor, através de Decreto.
CAPÍTULO IV
DOS MEIOS DE TRANSPORTE
SEÇÃO I
DAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS
Art. 18 - A aquisição de passagens rodoviárias para viagem a serviço
observará ao disposto neste artigo.
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§ 1° - O bilhete de transporte rodoviário deverá ser adquirido em classe
convencional, em conformidade com as datas e os horários do compromisso que
originar a demanda.

§ 2° - Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo servidor, o
ordenador de despesa poderá autorizar viagem por meio de transporte rodoviário em
outra classe.
§ 3° - As eventuais mudanças, por interesse pessoal, no horário do
ônibus que possam acarretar multa ou mudança no valor final da passagem serão
custeadas pelo servidor.
Art. 19 - As diretrizes referentes a serviços de reservas, emissão e
alteração de passagens aéreas; reservas de hospedagem para grupos de servidores e
reservas individuais de hospedagem, por meio de agências de viagens, serão
estabelecidas em regulamento específico.

SEÇÃOIl
DO USO DE VEÍCULOS PARTICULARES
Art. 20 - Considerando a especificidade da ligação rodoviária no Estado
do Pará e a restrita disponibilidade de empresas de transporte e horários adequados, a
chefia imediata poderá autorizar viagens em veículo do próprio servidor ou de terceiros,
no interesse deste e da Administração Pública.
Parágrafo Único - Será fornecido o combustível equivalente a
quilometragem do trecho utilizado, como forma de indenização das despesas realizadas
pelo servidor que utilizar veículo particular em viagens a serviço.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 21 - Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos neste
Decreto, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem no prazo de até 7 (sete)
dias subsequentes ao retomo à sede, conforme o Anexo II integrante deste Decreto.
Art. 22 - São hipóteses de
antecipadamente a título de diária e de passagem:

restituição

de

valores

recebidos

I - quando, por qualquer motivo, a viagem não for realizada, os valores
serão restituídos em sua totalidade no prazo máximo de sete dias contados da data do
cancelamento da viagem;
II - quando o servidor, em seu relatório de viagem, aferir a necessidade
de restituição, devendo efetuá-la no prazo máximo de sete dias contados da data do
relatório de viagem;
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III - quando o setor responsável pela análise do relatório de viagem aferir
a necessidade de restituição, devendo o servidor efetuá-la no prazo máximo de sete dias
contados da recepção da notificação.
Parágrafo único - A restituição deverá ser feita por meio de Documento
de Arrecadação Municipal, ou por meio de depósito em conta corrente informada pela
unidade de contabilidade e finanças do órgão respectivo.
Art. 23 - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diárias
solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado,
com justificativa fundamentada e mediante aprovação da chefia imediata e autorização
do ordenador de despesas.
Art. 24 - Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais
alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados
ou determinados pela chefia imediata.
Art, 25 - O processo de prestação de contas é de inteira responsabilidade

do servidor.
Parágrafo único - Nas hipóteses de viagens de colaboradores eventuais e
de membros de conselhos que não sejam servidores, são solidariamente responsáveis
pela prestação de contas o responsável pela aprovação da realização da viagem e o
ordenador de despesas.
Art. 26 - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de
contas é, respectivamente, do ordenador de despesa e da chefia imediata do servidor.
Art. 27 - O descumprimento do disposto neste Capítulo sujeitará o
servidor ao desconto integral imediato em folha de pagamento, sem prejuízo de outras
sanções legais.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 - Poderão ser celebrados contratos para a prestação de serviços
de reserva, emissão e alteração de passagens aéreas e rodoviárias, por meio de agências
de viagens, contratadas através do competente processo licitatório.
Art. 29 - Não será permitido o reembolso de despesas extras com bebidas
alcoólicas, telefonemas particulares e despesas equivalentes.
Art. 30 - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAP autorizada a resolver os casos omissos e a expedir instruções complementares
necessárias ao cumprimento deste Decreto.
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Art. 31 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, aos 20 (vinte)
dias do mês de dezembro de 2017.

FRANCISC

GARCES COSTA

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Gabinete de
Governo no mural de Publicação da Prefeitura Municipal de Breu Branco e também no
Portal da Transparência do Município na mesma da .
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