
 
 
 

DECRETO N.º 085/2018 
De: 21/11/2018 

 
SÚMULA: Regulamenta os artigos 123 a 126 da Lei                                                           
Municipal nº 371/2005, e suas alterações, que sistematizam a 
concessão de diárias a servidores municipais. 

 
     PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no 
uso das suas atribuições e, com fundamento nos artigos 123 a 126 da Lei Municipal nº 
371/2005, conjugado com o art. 52, III, e, art. 77, I, “a” da Lei Orgânica do Município, 
 

DECRETA 
 

 Artigo 1º - Todos os servidores municipais receberão diária a título de indenização das 
despesas de alimentação, pousada e locomoção; se autorizados pela chefia imediata e pelo 
chefe do poder Executivo no Anexo I deste Decreto; quando se afastarem da sede do município 
no desempenho de suas funções, conforme a tabela a seguir: 
 

Prefeito e Vice-Prefeito R$ 550,00   (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 
Secretários, Diretores e Assessores R$ 400,00   (QUATROCENTOS REAIS) 
Demais Servidores R$ 250,00   (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) 

  
 Artigo 2º - Os valores fixados no Artigo 1º serão determinados conforme segue: 
 
 I – A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida 50% (cinquenta por 
cento) do valor quando o deslocamento não exigir pernoites fora da sede. 
 II - Nos casos em que seja necessário o deslocamento aéreo, será devida a diária 
correspondente a distância da cidade de destino, acrescido do valor da passagem aérea. 
 III – Acrescido em 50% (cinquenta) por cento dos valores acima, quando à distância da 
cidade de destino for superior à 500 (quinhentos) quilômetros. 

IV – A emissão da diária somente será efetuada mediante o preenchimento do Anexo I 
(Requerimento e Autorização para Emissão de Diárias), pelo servidor, e, autorizado pela chefia 
imediata e o chefe do poder executivo Municipal, que após deverá ser entregue no setor de 
Recursos Humanos para os procedimentos. 
 Artigo 3º - Os valores fixados no Artigo 1º deste Decreto serão atualizados mediante 
Decreto do Prefeito Municipal, se houver interesse, necessidade e amparo legal. 
 
 Artigo 4º - O Servidor receberá diárias quando, a serviço, se afastar do Município em 
caráter eventual e transitório, para outro ponto do território nacional, para cobrir despesas de 
pousada, alimentação e locomoção, exceto as despesas com combustível, passagens aéreas e 
de ônibus. 
 § 1º - Sempre que o servidor se deslocar do seu local de trabalho, devidamente 
autorizado pelo Chefe imediato e do Poder Executivo, a serviço do Município, e não for 
oferecido serviço de transporte oficial, e sem a concessão de diária, poderá solicitar 
ressarcimento de despesas com tarifas. 



 
 
 § 2º - A solicitação será elaborada em requerimento próprio, conforme Anexo III do 
presente Decreto, acompanhado dos documentos idôneos correspondentes às despesas, em 
nome do requerente ou do Município de Sulina, encaminhado ao órgão que solicitou o 
encaminhamento do Servidor, para fins de autorização e solicitação de pagamento. 

Parágrafo único: os documentos anexados ao requerimento devem preencher os 
requisitos legais da despesa pública e devem conferir com o período do deslocamento. 
 
 Artigo 5º - O pagamento das diárias será feito mediante solicitação de viagem através 
do Anexo I Requerimento e Autorização para Emissão de Diárias e do Anexo II, com justificativa 
do servidor, assinado pelo requerente e devidamente autorizada pelo Chefe do Poder 
Executivo, preferencialmente antes da viagem. 
 § 1º - O mesmo procedimento estabelecido no caput  deve ser observado quando um 
servidor for se afastar em companhia do Prefeito. 
 § 2º - Quando o Prefeito e vice-Prefeito necessitar o pagamento de diárias, deverá 
requisitá-lo ao setor competente através do preenchimento do anexo I deste Decreto. 
 § 3º - Após o retorno de viagem ao Município, obrigatoriamente todos os servidores 
deverão apresentar o Relatório com as respectivas Despesas de Viagem, conforme exigências 
do Anexo IV, parte integrante deste Decreto, que será juntado ao processo da diária no setor 
competente. 
 
 Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 
disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 074/2017. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 21 de novembro de 
2018. 
 
 
 

PAULO HORN 
Prefeito  

 
Registre-se e Publique-se 
Em, 21/11/2018. 
 
PUBLICADO EM ___________/11/2018, EDIÇÃO ___________, PÁGINA _____________ DO DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 
 
 
PUBLICADO EM ___________/11/2018,  EDIÇÃO  ___________, PÁGINA _____________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I  - Decreto nº 085/2018 
 

REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE DIÁRIA 
 

NOME: ________________________________________________________________ 
 
C.P.F.:  ________________________________________________________________  
     
CARGO:  _______________________________________________________________ 
 
         Servidor Público Municipal desta Municipalidade, lotado na Secretaria de 

....................................................., tendo a necessidade de deslocamento para a cidade de 

..........................................................................., com saída às .........:......... horas do dia 

...../......./........... e retorno previsto para às .........:......... horas do dia ...../......./.........., para 

participar de ............................................................................................................... sendo esse 

deslocamento de extrema necessidade para o cargo e para o serviço a ser prestado a 

comunidade, Venho requerer a emissão de Diária no valor legal, juntando para tanto, os 

comprovantes necessários para o deslocamento. 

 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA 
 
BANCO:  .........................  AGÊNCIA:  .....................  C/C nº ...................................................... 
 

    Nestes Termos 
    P. Deferimento 
    Sulina/PR, em  ___ de _______________ de  _______. 
 
 
      _____________________________________ 
                            Assinatura do Requerente 
 
 
 
Autorização Chefe Imediato (Carimbo): _____________________________________ 
 
 
 
 
Autorização Chefe Poder Executivo (Carimbo): _______________________________ 

 
 



 

ANEXO II - Decreto nº 085/2018 
 

 
DIÁRIA  Nº.  

 
01 

 

 
DATA 
 

 
02 

 
SETOR 

 
 

SECRETARIA DE  

03   NOME DO SERVIDOR 04 CARGO/FUNÇÃO/SÍMBOLO/REFERÊNCIA 

  

05 MATRÍCULA FUNCIONAL 06 CPF 

  

07 NOME DO BANCO 08 AGÊNCIA 09 Nº. DA CONTA CORRENTE 

   

 
10 

 

SAÍDA  
11 

RETORNO  
12 

 
MEIO DE TRANSPORTE  

DATA 
 

HORÁRIO 
 

DATA 
 

HORÁRIO 

     

13 MOTIVO DA VIAGEM/JUSTIFICATIVA 

 

14 TRAJETO 

 

15 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16   VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA 17   VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS 

 R$  R$ 

18 
 
                                 DATA:                                                                                   ASSINATURA DO SERVIDOR QUE EXPEDIU A DIÁRIA 



ANEXO III - Decreto nº 085/2018 
 

REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 
 
 

NOME: 
 
MATRÍCULA FUNCIONAL: 
 
C.P.F.:       RG: 
 
 
 
         Servidor Público Municipal, lotado na Secretaria de ....................................., 
tendo se deslocado para participar de 
.................................................................................... na cidade de, 
...................................................................................no período de ___/___/___ a 
___/___/___, vem à presença de Vossa Excelência requerer ressarcimento de despesas 
com ...............................................................................................no valor de 
R$......................... (...........................................................................................................), 
com fundamento na Lei nº 371/2005 e Decreto nº 085/2018, juntando para tanto, os 
comprovantes necessários. 
 
    Nestes Termos 
 
    P. Deferimento 
 
 
    SULINA/PR, ___de_______________de _______. 
 
 
 
    _____________________________________ 
                          Nome do Requerente 
 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 
 
BANCO:                                     AGÊNCIA:                                C/C nº 

 
 
 
 



ANEXO IV - Decreto nº 085/2018 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
 

Servidor: 

Cargo: 

Destino: 

Período: 

Assunto: 

 

Veículo Oficial: (  ) Sim   (   ) Não Modelo:  Placa: 

 
DESPESAS DE VIAGEM 

 
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS R$ R$ 

ADIANTAMENTO   

Hospedagem:   

Alimentação:   

Passagem:   

Táxi:   

Combustível:   

Pedágio:   

Outras Despesas:   

Total das Despesas de Viagem   

Saldo a Receber:   

Saldo a Recolher:   

Totais Adiantamentos e Despesas   
  
 

SULINA/PR_____/_____/_____                              
 
 

_________________________                                       
                                           Assinatura do Servidor 
 
 

_________________________                                       
                                                 Visto do Secretário 
 
 
                                            ______________________ 
                                              Chefe do Poder Executivo 


