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DECRETO Nº 064 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

“Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens na 

Administração Municipal e dá outras providências”.  

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO-RN, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 68, e, incisos IV e XXI da Lei Orgânica do Municipal, DECRETA:  

 

Art. 1º O servidor da Administração Municipal que se deslocar a serviço, para qualquer parte 

do território estadual ou nacional, fará jus à percepção de diárias, segundo as disposições 

deste Decreto e observados os valores consignados no seu Anexo I.  

 

Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do Município, destinando-

se a indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.  

 

§ 1º As diárias serão contadas a partir do dia da saída, incluindo-se no cálculo o dia da 

chegada.  

 

§ 2º Considera-se dia da saída a data do início do deslocamento do servidor da sede do 

Município para outra localidade situada fora do território do município ou do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

 

§ 3º Considera-se dia da chegada a data do início do deslocamento do servidor em retorno à 

sede do Município.  

 

§ 4º No cálculo do § 1º, o dia da chegada corresponderá à meia-diária, salvo o disposto nos §§ 

5º e 6º deste artigo.  

 

§ 5º Os deslocamentos do servidor com dia de saída e de chegada em datas distintas e período 

de deslocamento inferior a vinte e quatro horas serão indenizados com uma diária.  

 

§ 6º Quando o retorno do servidor à sede do Município iniciar-se em uma data e finalizar-se 

somente na data posterior, o dia da chegada corresponderá a uma diária.  

 

§ 7º Nos casos em que o afastamento não exigir pernoite fora da sede do Município, e for 

superior a quatro horas e compreender o período intrajornada de trabalho, será garantido ao 

servidor em deslocamento o pagamento de meia diária destinado a indenizá-lo pelas despesas 

com alimentação e transporte, exceto na hipótese do § 8º.  
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§ 8º Não será devido o pagamento de diárias a servidor cujo afastamento da sede do 

Município ocorra no período da jornada de trabalho sem o comprometimento da intrajornada.  

 

§ 9º Equipara-se a pernoite fora da sede, para os fins deste Decreto, o deslocamento do 

servidor com previsão de partida entre a zero e as seis horas da manhã e retorno entre as 

dezoito e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da mesma data.  

 

§ 10. O deslocamento interestadual com partida entre zero e seis horas e chegada entre as 

dezoito e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da mesma data será indenizado com 

uma diária.  

 

§ 11. O deslocamento intermunicipal com partida entre zero e seis horas e chegada entre as 

dezoito e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos da mesma data será indenizado com 

uma meia diária.  

 

§ 12. Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de deslocamento, o servidor fará 

jus à(s) diária(s) correspondente(s) ao período prorrogado, observadas as normas deste 

Decreto.  

 

§ 13. Quando designado para compor equipe de segurança e/ou motorista oficial e outras 

assessorias em viagens da Prefeita e do Vice-Prefeito, o servidor fará jus à diária da classe IV, 

do Anexo I, deste Decreto. 

  

Art. 3º As diárias serão pagas antecipadamente, em até 2 (dois) dias úteis anteriores ao início 

da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações a critério do ordenador de despesas 

competente:  

 

I - emergências, caso em que poderão ser pagas no decorrer do deslocamento; e  

 

II - deslocamento superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente, a 

critério da administração.  

 

Art. 4º Não serão concedidas diárias e passagens:  

 

I - quando não se exigir do servidor a realização de despesas com, hospedagem, alimentação e 

locomoção urbana;  

II - quando o servidor não tiver cumprido as obrigações estabelecidas neste Decreto, 

referentes a concessões anteriores;  

III - quando o deslocamento se constituir exigência permanente e inerente ao cargo do 

servidor.  

 

Art. 5º As diárias e passagens serão autorizadas por ato das seguintes autoridades:  

 

I – Pela Prefeita, aos servidores dos órgãos da Administração Direta e Titulares das Entidades 

da Administração Indireta; e 

  

II - pelos Titulares das respectivas Entidades, aos seus servidores.  

 



I – pelo Prefeito, exclusivamente, quando o afastamento iniciar-se a partir de sexta-feira, bem 

como os que incluam sábados, domingos e feriados, caso em que a Proposta de Concessão 

deverá ser instruída com as devidas justificativas.  

 

§ 1º As diárias e passagens previstas neste Decreto somente serão concedidas aos servidores e 

agentes políticos que estejam no efetivo exercício dos respectivos cargos ou funções.  

 

§ 2º É vedada a alteração das datas de início e retorno da viagem, bem como do itinerário das 

passagens concedidas, sem a expressa autorização do Prefeito, mediante justificativa 

fundamentada do ordenador da despesa.  

 

Art. 6º Os procedimentos de concessão de diárias e das respectivas passagens deverão ser 

iniciados concomitantemente.  

Parágrafo Único. A despesa com multa assim como eventual despesa decorrente do 

descumprimento do horário de embarque, serão assumidas e pagas pelo servidor que deu 

causa. 

  

Art. 7º. Serão restituídas pelo servidor, no prazo de até 5 (cinco) dias, as diárias recebidas 

quando:  

 

I – o retorno ocorrer antes da data prevista, contando o prazo a partir da data do retorno à sede 

do Município, no valor das diárias recebidas em excesso;  

 

II – juntamente com os bilhetes de passagens quando, por qualquer circunstância, não se 

efetivar o deslocamento, contando o prazo a partir da data do recebimento;  

 

III - identificadas e comprovadas, pela Secretaria Municipal de Finanças, irregularidades na 

concessão e utilização.  

 

Art. 8. Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais alterações de percurso ou de 

datas e horário de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela administração, 

sem prejuízo das sanções aplicáveis em cada caso.  

 

Art. 9. O servidor apresentará ao proponente, no prazo de cinco dias contados a partir da data 

de seu retorno à sede Municipal, todos exigidos no art. 22 da RESOLUÇÃO 011/2016, do 

Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte – TCE-RN.  

 

§ 1º - A documentação referenciada no caput desse artigo deverão ser entregues a Secretaria 

Municipal Finanças, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno do beneficiário da passagem ou 

Diária.  

 

§ 2º - No caso de perda, extravio ou rasura dos originais dos documentos mencionados no 

caput deste artigo poderão os mesmos ser substituídos por declaração emitida pela empresa de 

transporte ou agência de viagens contratada, ou pelo órgão emitente na qual deverão constar 

todas as informações necessárias à comprovação do deslocamento do servidor. 

 

Art. 10. Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste 

Decreto, a autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido 

as diárias e/ou passagens.  

 



Art. 11. É vedado à Administração Pública Municipal custear diárias e passagens para pessoa 

não ocupante de cargo, emprego ou função do Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 12. O disposto neste Decreto aplica-se a todos os órgãos ao Poder Executivo Municipal, 

que se adequarão aos procedimentos ora estabelecidos.  

 

Art. 13. Os valores das diárias serão reajustados no mês de janeiro pelo do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo-IPCA do ano anterior. 

 

Parágrafo Único. A tabela, Anexo I deste Decreto, será reajustada anualmente através de 

Portaria da Prefeita Municipal.  

 

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Palácio Severino Lopes dos Reis, em 09 de janeiro de 2017. 

 

 

 

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  

TABELA DE DIÁRIAS  

 

CLASSE CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO DENTRO DO 

ESTADO (R$) 

FORA DO 

ESTADO (R$) 

I Prefeita e Vice-Prefeito 600,00 1.200,00 

II Secretários e Procurador  400,00 800,00 

III Subsecretários e Diretores 200,00 400,00 

IV Demais cargos e funções da 

Administração 

100,00 200,00 

 

 


