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LEI 1267/2014 
 

SÚMULA: Fixa as diárias do Chefe do 
Executivo e de Servidores Municipais. 

 

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, aprovou, eu, 
CLAUDINEI BENETTI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º - As diárias do Chefe do Poder Executivo e dos Servidores 
Municipais, quando em viagens a serviço do Município, ficam fixadas nos valores 
abaixo especificados: 

 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito (Todos os Estados)..................... R$ 350,00 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito (Distrito Federal) ....................... R$ 1.000,00 
Assessores, Secretários Municipais e Diretores (Todos os Estados)...R$ 350,00 
Assessores, Secretários Municipais e Diretores (Distrito Federal)......R$ 1.000,00 
Demais Servidores............................................................................. .R$ 250,00 

 
§ 1º - As diárias deverão ser solicitadas em formulário próprio 

(Requerimento de diária), devidamente preenchido em todos os seus campos, 
bem como anexar sempre que possível folder ou convocação quando se tratar de 
cursos ou seminários ofertados por órgãos públicos, com antecedência de 05 
(cinco) dias úteis, bem como deverá ser prestada a conta da diária recebida, 
através do formulário (descrição do ocorrido), que deverá ser entregue na 
tesouraria após o retorno, contendo em ambos os formulários, assinatura do 
beneficiário e secretário que autorizou a viagem, além de ser obrigatório anexar 
documento hábil, como atestado, certidão ou declaração que venha a certificar a 
presença do funcionário público no local de destino, conforme a solicitação prévia 
da diária. 

 
§ 2º - Os valores das diárias fixados neste artigo são destinados para 

alimentação, estadia e locomoção dentro de cidades há mais de 150 km e exijam 
pernoite em hotel. O transporte será feito com carro do Município, dirigido pelo 
próprio beneficiário da diária ou de ônibus, sendo que no segundo caso a 
passagem será incluída no valor da diária. 

 
§3º Nas viagens em que as despesas forem pagas pelo órgão realizador do 

curso/evento, não haverá pagamento de diárias, de modo que serão apenas 
pagos os gastos com alimentação esporádica, no valor máximo de R$ 50,00 
(cinqüenta reais), mediante apresentação de recibo e nota fiscal. 
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 Artigo 2º - O servidor em viagens a serviços do Município com veículo 
oficial ou de ônibus, com retorno no mesmo dia, terá direito a parte de diária, 
conforme abaixo: 

Cidades até 50 Km ..............................................................1/12 da diária 
Cidades de 51  a 200 Km ......................................................1/7 da diária 
Cidades de 201  a 300 Km ......................................................1/5 da diária 
Cidades acima de 301 Km ....................................................1/4 da diária 
 
§ 1º - O chefe do Poder Executivo e demais servidores terão direito a diária 

ÚNICA, independente de quantas viagens fizerem no dia. 
 
§ 2º - Nos casos em que se efetuar mais de uma viagem no mesmo dia, 

poderá optar pela diária de maior quilometragem. 
 
§3º O número máximo de diárias, ao mês, a serem pagas pelo município, 

serão de 15 (quinze) diárias para o Prefeito e Vice-prefeito, e 10 (dez) diárias aos 
demais funcionários. 

 
§4º Todas as diárias concedidas deverão ser publicadas no Diário Oficial do 

Município.  
 
§5º Em caso de cancelamento da viagem ou retorno antes do previsto, as 

diárias excedentes deverão ser restituídas ao erário num prazo máximo de 05 
(cinco) dias, sob pena de desconto em folha no pagamento. 

 
Art. 3º - Poderão ser ressarcidos, desde que os valores estejam dentro 

daqueles estabelecidos nesta lei, os gastos com viagens daqueles funcionários 
públicos do Estado ou da União, que porventura estiverem cedidos ao Município 
de Pinhalão. 

 
Artigo 4º - Revoga-se a Lei nº 907/2011 de 11 de agosto de 2011. 
 
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de novembro de 2014. 

 
    

CLAUDINEI BENETTI 
             Prefeito Municipal 

 

mailto:prefeitura@pinhalao.pr.gov.br

