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O presente trabalho tem por obje�vo expor, de maneira didá�ca, os preceitos 

daConcessão de Diárias a Agentes Público e Polí�co, estabelecidos no Decreto 

Municipal n. 13.780, de 4 de fevereiro de 2019, do Poder Execu�vo do Município de 

Campo Grande.
Para tanto, converteu os ar�gos do citado Decreto em frases e parágrafos de 

perguntas e respostasde modo que facilite o entendimento do norma�vo e resulte 

boas prá�cas na aplicação do recurso público.
Os preceitos desta Car�lha não subs�tuem as prerroga�vas definidas no 

Decreto, portanto, qualquer divergência de informação prevalece àquela disposta 

no regulamento.
Sugestões e crí�cas contribuem no aperfeiçoamento dos trabalhos e poderão 

ser encaminhadas para o e-mail: gerencia.controle@cgm.campogrande.ms.gov.br

apresentação 
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1 - DA CONCESSÃO
De acordo com o Decreto Municipal n. 13.780, de 4 de fevereiro de 2019, considera-

se:

O agente público ou polí�co que se deslocar a serviço da localidade onde tem 

exercício, para outra localidade do território nacional ou para o exterior, farájus à 

percepção de diária, calculada em Unidade Fiscal de Referência (UFIR), conforme Anexo I, do 

referido Decreto.

a pessoa que exerce, ainda que transitoriamente, 
com ou sem remuneração, por nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra 
forma de inves�dura ou vínculo, cargo, emprego 
ou função na administração direta, indireta ou 
fundacional do Poder Execu�vo.

a pessoa inves�da em seu cargo por meio de 
eleição.

Agente Público: Agente Polí�co:

BENEFICIÁRIO
DENTRO DOS
LIMITES DO

ESTADO

FORA DOS
LIMITES DO

ESTADO
FORA DOS LIMITES

DO PÁIS

150 UFIRs

130 UFIRs

100 UFIRs

220 UFIRs

190 UFIRs

145 UFIRs

264 UFIRs

228 UFIRs

174 UFIRs

I - Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários ou equivalentes

II - Diretor-Execu�vo, Diretor-
Geral, Superintendente,
Assessores, Chefe de Divisão 
ou equivalentes.

I - Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários ou equivalentes

tabela de diárias
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atenção

A que se des�nam o pagamento das diárias?

As diárias des�nam-se a cobrir despesas com alimentação, hospedagem e locomoção 

na localidade do des�no.

O valor da diária será de:
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Não será concedida diária
ao agente público ou político:

1 - com pendência de duas comprovações 
de deslocamentos;:
2 - quando o deslocamento ocorrer dentro 
do território do Município.

100% 25%50%
Quando o 

deslocamento 
exigir pernoite

Quando o deslocamento
 não exigir pernoite, mas 

for superior a 8 horas

Quando o deslocamento
não exigir pernoite, 

mas for de até 8 horass
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Como considerar os termos “inicial” e “final” para contagem do período de 

deslocamento?

1 - Meio de transporte - veículo oficial:
Considera-se o horário de par�da do veículo oficial do seu local de guarda e o horário 

de retorno do veículo oficial a esse local;

2 - Meio de transporte -rodoviário:
Considera-se uma hora antes do horário de embarque na rodoviária e o horário de 

desembarque no retorno, constantes no �quete;

3 -Meio de transporte - aéreo:
Considera-se uma hora antes do horário de embarque no aeroporto e o horário de 

desembarque no retorno, constantes no �quete.

Quando o deslocamento do agente público ou polí�co for para o exterior, a 

autorização para o afastamento do País deverá ser publicada no Diário Oficial de Campo 

Grande (DIOGRANDE) até o dia anterior à data do início da viagem, com indicação do nome 

do agente, cargo/função, finalidade resumida da missão, cidade e país de des�no, bem 

como o período do afastamento.
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Deslocamento com pernoite: (Decreto n. 13.886, de 30 de maio de 
2019)
Para o pagamento da diária complementar será observado o 
quan�ta�vo de horas, após o período de 24 (vinte e quatro) horas, da 
seguinte forma:

1-acrescerá 50%, quando a chegada da viagem for superior a 12 (doze) 
horas do horário da par�da; 

2-acrescerá 25%, quando a chegada da viagem for superior a 4 
(quatro) horas do horário da par�da.
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A proposta e o ato de concessão de diárias serão processados mediante o 

preenchimento, pelo órgão ou en�dade interessada, do formulário de que trata o Anexo II, 

do Decreton. 13.780, de 4 de fevereiro de 2019, abaixo, com iden�ficação do programa de 

trabalho por onde ocorrerá a despesa, contendo:

1 -O nome, o CPF, o cargo ou a função do proponente;
2 -A descrição obje�va do serviço a ser executado;
3 -A indicação do local onde o serviço será realizado;
4 -O período provável de afastamento;
5 -O valor unitário, a quan�dade de diárias e a importância total a ser paga; e
6 -A autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesa.
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2 - DA SOLICITAÇÃO

Favorecido

AUTORIZO
Em:

Ordenador de Despesas

Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS n.

ANEXO II

Órgão/Entidade:

Favorecimento:

Cargo/Função:

Matrícula:

CPF:

Trecho:

Saída:

Chegada:

Quantidade de diária:

Valor total:

Período do evento:

Objetivo da viagem:

A despesa correrá a conta do crédito: 

RG:

,  às h  min

,  às h  min

 a 

valor unitário de diária:
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A diária será paga antecipadamente, de uma só vez, exceto:

1 -Em caso de urgência e emergência, hipótese em que poderão ser processadas no 

decorrer do afastamento; e
2 -Quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, caso em 

que poderão ser pagas parceladamente, a critério da Administração.
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3 - DO PAGAMENTO

Quando o deslocamento se destinar 
a tomada de providências visando 
so luc ionar  s i tuação c r í t i ca  e 
imprevista que demanda ação 
imediata fora dos limites do território 
do Município

EMERGÊNCIA

Aquele em que há necessidade de 
pressa do deslocamento para a 
participação em evento/congresso 
autorizado de última hora, resolução 
de algum problema ou providência 
fora dos limites do território do 
Município.

URGÊNCIA
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4 - DO RELATÓRIO DE VIAGEM

O agente público ou polí�co deve apresentar 

dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, o relatório de 

viagem, na forma do Anexo III, Decreto n. 13.780, de 4 de 

fevereiro de 2019.

Assinatura do Favorecido Assinatura do Ordenador de Despesas

RELATÓRIO DE VIAGEM

ANEXO III

  Horário:

  Horário:

1 - N. da solicitação e autorização de diária:

2 - Favorecido:

3 - Cargo/Função:

4 - Órgão:

5 - Relatório:
      
     5.1 - Roteiro:

     5.2 - Datas:
   
            Saída:

            Chegada:

     5.3 - Meio de transporte utilizado:
   
     Oficial:     (       ) Sim        (       ) Não

     Modelo:                                                      Placa:

     Motorista:

     Particular:     (       ) Sim        (       ) Não

     Outros:          (       ) Sim        (       ) Não

     5.4 -  Atividades realizadas:

6 - Data do preenchimento:     
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1 - Preencher este campo com o número da solicitação e autorização de diárias;

2 - Indicar o nome da pessoa que realizou a viagem;

3 - Indicar o cargo/função exercido pelo favorecido;

4 - Informar o órgão onde o favorecido trabalha;

5 - Relatório: 

5.1 - Informar o roteiro da viagem;

5.2 - Indicar data e horário de saída e chegada;

5.3 - Informar o meio de transporte u�lizado, se for veículo oficial, indicar o número da 

placa, modelo e motorista; caso u�lize veículo par�cular só informe sim ou não, e outros, 

se a viagem foi efetuada em ônibus ou avião;

5.4 -Narrar as a�vidades realizadas na viagem.

6 - Informar a data da elaboração do Relatório de Viagem;

7 - Assinar o Relatório;

8 - Colher assinatura do Ordenador de Despesas.

Considera-se documento comprobatório da despesa:

1 - Comprovante de viagem:

a) Avião ou ônibus: �quete de embarque, da ida e da volta, original e legível;

b) Veículo oficial ou par�cular: cópia do documento do veículo u�lizado;

2 - Nota fiscal da hospedagem, em caso de diária integral;

3 - Documento que comprove a par�cipação do agente público ou polí�co no local do objeto 

da viagem, podendo ser, dentre outros: fotocópia de ata de presença em reunião ou missão, 

o�cio de apresentação, lista de frequência ou cer�ficado de par�cipação no evento.
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O relatório de viagem deve ser 
preenchido com as seguintes instruções:

Quais documentos devem 
integrar o relatório de viagem?
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É competência da Gerência de Administração e Finanças, ou unidade equivalente, 

do órgão ou en�dade concedente:

1 -Analisar se foram observadas as normas previstas no Decreto n. 13.780/2019;
2 -Expedir a no�ficação no caso de inobservância ao prazo previsto para a entrega do 

Relatório de Viagem;
3 -Não sendo entregue o relatório da viagem após a no�ficação do agente público ou 

polí�co, com a devida autorização do Ordenador de Despesas, tomar providências para que 

o total das diárias seja descontado em folha de pagamento; e
4 -Providenciar o arquivamento do processo.
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5 - DA ANÁLISE DA DESPESA
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6 - DA DEVOLUÇÃO

Atenção: O Ordenador de Despesas 

que autorizar ou pagar diária em desacordo 

com as normas estabelecidas neste Decreto 

responderá, solidariamente, pela reposição 

imediata da importância paga, bem como 

pelo custo das passagens e outras despesas, 

sem pre ju ízo  das  demais  medidas 

administra�vas cabíveis.

O servidor que receber diárias e 

não se afastar do Município, por 

qualquer motivo, deve restituir o 

valor recebido dentro do prazo de 

5 (cinco) dias corridos.
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