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DECRETO Nº 295 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

 

“Dispõe sobre a concessão de diárias de viagens 
para servidores e agentes políticos do Poder 
Executivo e dá outras providências” 
 

 
O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII da Lei Orgânica 
do Município de Brumadinho e 

 
CONSIDERANDO os artigos 89 e 90 da Lei Complementar Municipal nº 039, de 26 de julho de 2004 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 

 
CONSIDERANDO o dever de proporcionar condições aos agentes políticos e servidores do 
Município de arcarem com despesas de locomoção em viagem, alimentação e pernoite em razão 
de prestação de serviço fora da sede, em caráter eventual; 

 
CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Constas do Estado de Minas Gerais (consulta n. 
809.480 e 775.051), concernente ao pagamento de diárias de viagem, que recomenda sejam 
consideradas as peculiaridades de cada localidade, bem como seu posicionamento de que o curto 
período de deslocamento não justifica o pagamento desta indenização; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Os Servidores e Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, quando se deslocarem da 
sede da repartição pública onde estão lotados, em objeto de serviço ou interesse do Município, a 
outras localidades, por prazo igual ou superior a 6 (seis) horas, fazem jus à percepção de diária 
para cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana (realizada por 
qualquer meio de locomoção de cunho local). 

 
Parágrafo único. Sede, para efeitos desde Decreto, é a localidade onde os servidores e agentes 
políticos do Poder Executivo Municipal encontram-se em exercício. 

 
Art. 2º. Outras despesas que se reputarem estritamente necessárias no decorrer da viagem dos 
servidores e agentes políticos do Poder Executivo poderão ser pagas na forma de adiantamento 
de despesas, conforme previsto no art. 68 da Lei Federal n. 4.320/1964, e solicitadas nos termos 
do ANEXO I, ou após o retorno mediante apresentação dos comprovantes referentes às despesas 
efetuadas por necessidade. 

 
Parágrafo único. Compreendem-se como outras despesas o pagamento de passagens, 
combustíveis, deslocamento, dentre outras que se fizerem necessárias, bem como reparos ou 
despesas com veículos do Município. 
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Art. 3º. A concessão de diária de viagem ou adiantamento de despesa fica condicionada à 
existência de dotações orçamentárias e financeiras disponíveis em cada órgão ou unidade 
orçamentária. 

 
Art. 4º. As diárias de viagens e adiantamento de despesa serão empenhadas previamente e os 
recursos serão liberados aos servidores e agentes políticos, antes da viagem. 

 
§1º. Serão pagas antecipadamente, até o limite de 10 (dez), as diárias de viagem. 

 
§2º. Havendo imperiosa necessidade de prorrogação do afastamento do servidor ou agente 
político serão liberadas as diárias correspondentes ao período excedente, mediante justificativa 
apresentada e aprovada pelo Prefeito, ou seus Secretários Municipais ou, ainda, pelo Procurador 
Geral. 

 
Art. 5º. Em caso de emergência, as diárias de viagem ou adiantamento de despesa poderão ser 
processadas no decorrer ou após o deslocamento, mediante justificativa da autoridade 
concedente, conforme prevê o art. 2º. 

 
Art. 6º. O beneficiário que receber diária de viagem ou adiantamento de despesa e, por qualquer 
motivo, não se afastar da sede, ou na hipótese de retornar em período menor (inferior,) ou não 
utilizar o numerário adiantado dentro do prazo previsto, fica obrigado a restituir os valores 
recebidos em excesso, no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de ressarcimento ao erário 
mediante desconto integral e imediato em folha, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, o beneficiário deverá depositar na Conta do 
Município, o valor das diárias de viagem recebidas em excesso, ou adiantamento de despesa, 
entregando o respectivo comprovante ao Departamento de Contabilidade. 

 
Art. 7º. O pagamento de diária de viagem ou adiantamento de despesa regulamentado por este 
Decreto possui caráter de ajuda de custo/indenização, não integrando o respectivo vencimento, 
remuneração ou subsídio, nem incidirá desconto previdenciário sobre o valor repassado ao 
servidor.  

 
Art. 8º. São competentes para autorizar a concessão da diária de viagem ou adiantamento de 
despesa ou o meio de transporte da viagem, o Prefeito, os Secretários Municipais e o Procurador 
Geral. 

 
Art. 9º. As diárias de viagem, ou adiantamento de despesa deverão ser solicitadas através de 
formulário próprio (ANEXO I), a ser disponibilizado pela Secretaria onde o beneficiário se encontra 
lotado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para o seu 
deslocamento. 
Parágrafo único. O valor referente as despesas não previstas realizadas durante a viagem, poderá 
ser restituído, mediante solicitação justificada e aprovada pelo chefe imediato, até dez dias após 
o retorno do servidor. 
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Art. 10º. A forma de transporte a ser utilizada será autorizada levando-se em conta a urgência e o 
custo da viagem. 

 
Parágrafo único. Quando se tratar de transporte aéreo, o beneficiário da diária deverá fazer uso, 
preferencialmente, da classe econômica. 

 
Art. 11. A reserva e compra dos bilhetes de passagens aéreas serão feitas por meio de Agência de 
Viagens e processadas nos termos da legislação vigente pelo Departamento de Licitações, Compras 
e Contratos. 

 
Parágrafo único. Ao servidor e ao agente político poderá ser concedido adiantamento de 
numerário para reserva e compra de passagens, caso não seja possível a aquisição e reserva na 
forma preconizada no caput. 

 
Art. 12. Não serão autorizadas viagens em veículos particulares com reembolso de despesas do 
veículo, excetuando-se aquelas realizadas em veículos locados e/ou cedidos ao Poder Executivo 
Municipal a qualquer título. 

 
Parágrafo único. Quando o servidor optar por usar o veículo próprio o Município pagará apenas o 
valor da diária prevista no respectivo anexo, ficando isento de qualquer tipo de outra despesa, 
indenização ou responsabilidade em decorrência do uso do veículo. 

 
Art. 13. Nos casos em que o deslocamento do Município constituir exigência permanente do cargo, 
o servidor não fará jus à diária de viagem. 

 
Art. 14. Para autorização de viagem, serão observados os seguintes requisitos: 

 
I. Preenchimento dos formulários próprios; 

II. Liberação autorizada pelo Prefeito Municipal quando os solicitantes forem 
o Chefe de Gabinete, Controlador Interno, Procurador Geral, Secretariado e 
Assessor de Comunicação; 

III. Liberação autorizada pelo respectivo Secretário Municipal, pelo Procurador 
Geral e, subsidiariamente, pelo Prefeito Municipal quando os solicitantes 
forem os demais servidores, não expressos no inciso antecedente. 

Art. 15. Em todos os casos de deslocamento que ensejar adiantamento de despesa é obrigatória 
a apresentação de prestação de contas, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data do 
retorno à Sede, ao Departamento de Contabilidade, constando: 

 
I. Bilhete da passagem aérea ou terrestre, e/ou recibo de taxi; 

II. Documento fiscal de todas as despesas com pousada e/ou alimentação e/ou 
descolamento; 

III. Cópia de certificados, ofícios e outros; 
IV. Relatório circunstanciado do evento, curso, viagem ou similar. 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/


 

 
RUA DR. VICTOR DE FREITAS, 28 | CENTRO | BRUMADINHO - MG | CEP: 35460-000 | (31) 3571-3001 | www.brumadinho.mg.gov.br        4 

 
 

§1º. O beneficiário que não apresentar o Relatório de Viagem ou Prestação de Contas na forma e 
no prazo estabelecidos no caput, ficará impedido de receber novas diárias ou adiantamentos, 
enquanto perdurar a irregularidade. 

 
§2º. Cabe à Tesouraria e à Contabilidade fiscalizar e controlar a observância do disposto no §1º, 
podendo, para tanto, solicitar auxílio do Órgão de Controle Interno. 

 
Art. 16. Nos casos de deslocamento que ensejar pagamento de diárias de viagem, os 

servidores e agentes políticos deverão comprovar que estiveram no local, através da devolução ou 
cópia dos bilhetes de passagem e dos certificados ou declarações de que compareceram ao evento 
ou quaisquer documentos comprobatórios. 

 
Art. 17. A diária de viagem não será devida nos seguintes casos: 

 
I. Quando o deslocamento se der dentro do território do Município; 

II. Quando o afastamento for inferior à 06 (seis) horas; 
III. Quando dispuser de alimentação, transporte oficial e hospedagem incluída em 

evento para o qual esteja inscrito; 
IV. Quando o deslocamento for de exclusivo interesse do agente político ou do 

servidor e, 
V. Ao servidor que estiver em falta com a apresentação de “Relatório de Viagem” e 

documentos comprobatórios de diária de viagem ou do adiantamento. 
Art. 18. É vedada a concessão de diária de viagem aos sábados, domingos e feriados, ressalvada 
os casos justificados por necessidade inadiável. 

 
Art. 19. Constitui infração disciplinar, punível na forma da Lei, conceder ou receber diárias de 
viagem ou de alimentação indevidamente. 

 
Art. 20. Situações excepcionais deverão ser encaminhadas ao Órgão de Controle Interno para 
deliberação, subsidiando a decisão do Prefeito Municipal. 

 
Art. 21. Os valores das diárias de viagem e de alimentação constam da TABELA I e TABELA IA deste 
Decreto. 

 
Parágrafo único - A soma ou total de diárias ocorridas no mesmo mês não poderá ser superior a 
50% (cinquenta por cento) do vencimento básico mensal do servidor, exceto autorizações 
especiais concedidas diretamente pelo Prefeito. 

 
Art. 22. Caso a despesa efetuada pelo servidor público exceda o valor da diária de viagem, a 
diferença correrá às suas expensas, não havendo possibilidade de reembolso. 

 
Parágrafo único. Será admitido ao Prefeito, Vice-Prefeito, aos Secretários Municipais, ao Chefe de 
Gabinete do Prefeito, ao Procurador Geral, Controlador Interno e Assessor de Comunicação do 
Município reembolso do valor equivalente a até 1% (um por cento) do valor previsto na aliena “a” 
do inciso II do artigo 23 da Lei Federal n. 8.666/93 para despesas de viagem, de alimentação e 
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recepção de terceiros, mediante a apresentação de justificativa expressa do interessado e 
comprovante de despesa, através de documento hábil, devidamente quitado pelo fornecedor. 

 
Art. 23. Em caso de deslocamento para fora do país, as diárias de viagem serão acrescidas de 100% 
(cem por cento). 

 
Parágrafo único. Para atender os deslocamentos para a Capital Federal, São Paulo/SP e Rio de 
Janeiro/RJ as diárias serão acrescidas de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
Art. 24. Este Decreto entra em vigor em 2 de dezembro de 2.013. 

 
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 020/2011, 
052/2011 e 061/2012. 

 
Brumadinho, 13 de novembro de 2013. 

 
  

Antônio Brandão 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
        
 
 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 13.11.2013) 
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TABELA I     -     DECRETO Nº 295/2013 
 

Itens de Despesas Cobertos pela Diária, exceto 
Tabela IA 

FAIXA I FAIXA II FAIXA III 

01 refeição, 01 lanche e locomoção urbana – 
devido ao servidor ou agente político que afastar-
se da sede do município entre 06 e 08 horas sem 
necessidade de pernoite. 

 
 
R$140,00 

 
 
R$95,00 

 
 
R$60,00 

02 refeições, 01 lanche e locomoção urbana – 
devido ao servidor ou agente político que afastar-
se do município por período superior a 8 horas sem 
a necessidade de pernoite. 

 
 
R$200,00 

 
 
R$150,00 

 
 
R$90,00 

02 refeições, 01 lanche, 01 pernoite em hotel e 
locomoção urbana – devido a servidor ou agente 
político que afastar-se da sede de município acima 
de 8 horas e com a necessidade de pernoite. 

 
 
R$400,00 
 

 
 
R$ 350,00 

 
 
R$250,00 

 
 
 

TABELA IA     -     DECRETO Nº 295/2013 
 
 

Para Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Capital. 

FAIXA I 
 

FAIXA II 
 

FAIXA III 
 

Devido a servidor ou agente político– sem 
necessidade de pernoite (de 06 a 08 horas) 

 
R$115,00 

 
R$ 80,00 

 
R$ 30,00 

 
 

FAIXA I    – Prefeito e Vice-Prefeito. 
 
FAIXA II – Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Procurador Geral, Procurador Adjunto e Assessores (Chefe de 

Gabinete, Controlador Interno e Assessor de Comunicação). 
FAIXA III –   Demais servidores. 
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              ANEXO I     -    DECRETO Nº 295/2013 
Modelo de solicitação de Adiantamento de Numerário e de Diária de Viagem. 

 

Solicitação de Adiantamento 

Órgão:  

Solicitante: 

 

CI CPF: 

Cargo: FAIXA 

Banco: Agência: Conta: 

Destino da Viagem: 

 

Meio de Transporte: 

Saída Prevista: Retorno Previsto: 

Data: ___/___/___ Hora: Data: ___/___/___ Hora: 

Objetivo da Viagem: 

 

 

 

 

Discriminação Valor Solicitado 

Diárias de Viagens  

Combustível e lubrificantes  

Passagens  

Reparo de Veículos  

Total: R$ 

Declaro que não resido na localidade de destino. 

 

Em ___/___/___ 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Servidor/Declarante 

 

 

 

 

Em ___/___/___ 

 

__________________________ 

Assinatura do Ordenador 

(Prefeito e/ou Secretário) 
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            ANEXO II     –    DECRETO Nº 295/2013    
Relatório de Viagem 

 

Relatório de Viagem 

Órgão:  

Solicitante: 

 

CI CPF: 

Cargo: FAIXA 

Banco: Agência: Conta: 

Relatório de Viagem Realizada 

Saída Prevista: Retorno Previsto: 

Data:  Procedência Destino Hora 

Saída 

Hora 

Chegada 

Transporte 

Utilizado 

      

      

      

      

      

      

Relatório das Atividades Desenvolvidas: 

 

 

 

(*) Justificativa – Quando da necessidade de solicitar restituição 

 

 

 

Discriminação Valor Solicitado 

Diárias de Viagens  

Combustível e lubrificantes  

Passagens  

Reparo de Veículos  

Total: R$ 

Declaro que não resido na localidade de destino. 

 

Em ___/___/___ 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Servidor/Declarante 

 

 

 

 

Em ___/___/___ 

 

__________________________ 

Assinatura do Ordenador 

(Prefeito e/ou Secretário) 
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