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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 
 

Que implementa a normatização para concessão 

de diária aos servidores do Poder Legislativo 

municipal e dá outras providências. 

 

 

  JOSÉ PIRES DE MORAES NETO, Presidente da Câmara Municipal de Nova Olímpia 

– Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são inerentes, faz saber que o 

Soberano Plenário da Câmara Municipal de Nova Olímpia aprovou e ele promulga a seguinte 

Resolução: 

 

  Art. 1º. O Vereador e o Servidor Público efetivo ou comissionado que a serviço 

afastar-se da cidade para outros pontos do Estado ou do Território Nacional, em caráter 

eventual ou transitório; fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, 

alimentação e locomoção, na forma estabelecida nesta resolução. 

  § 1º A diária será concedida por dia de afastamento, nos valores estabelecidos no 

anexo IV, sendo devida pela metade no dia em que não houver pernoite e no dia de retorno. 

  § 2º Para fins dispostos nesta Resolução, a hospedagem, desde que devidamente 

comprovada por meio de nota fiscal, terá o mesmo tratamento do pernoite. 

  § 3º Quando não houver pernoite, inclusive no dia de retorno, porém se existir despesa 

com hospedagem parcial, devidamente comprovada pela Nota fiscal respectiva, o servidor 

fará jus ao valor da diária integral. 

 

  Art. 2º O servidor que receber diária fica obrigado a fazer a prestação de contas da 

viagem no prazo de 10 (dez) dias úteis do seu retorno à sede, na qual deverá conter: 

  I – relatório de viagem, conforme anexo II, desta resolução 

  II – comprovante de embarque aéreo ou terrestre, quando se tratar de meio de 

transporte comercial, terrestre ou aéreo; 

  III – cópia de certificado, diploma ou atestado no caso de participação em cursos, 

congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares; 

  IV – Ofícios convocatórios para reuniões, programas de cursos, palestras ou 

qualificação que participou; 

  V - Declaração do órgão ou pessoa que fez contato na viagem, conforme anexo III 

desta resolução 

  VI – Fotos do ato do qual participou; 

  VII – Nota Fiscal da hospedagem, alimentação, transporte e demais documentos que 

obtiver. 

  VIII – Comprovante de depósito das diárias não utilizadas; 
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  § 1º Sendo o meio de transporte veículo do município, a prestação de contas, além do 

previsto nos incisos I a VIII, do caput, deve conter ainda: 

  I – documentos de liberação do veículo pelo setor a que está vinculado o veículo; 

  II – pelo menos uma cópia da nota fiscal de abastecimento do veículo referente ao 

trajeto percorrido, ou justificativa do não abastecimento do mesmo. 

  § 2º No processo de concessão e pagamento de diária, o ordenador de despesa poderá 

exigir, mediante memorando, outros documentos que julgar necessário para a devida 

comprovação da realização da viagem. 

  § 3º Não será concedida diária ao servidor com pendência de 4 (quatro) ou mais 

prestações de contas de diárias que tenham excedido os prazos previstos no Art. 2º desta 

resolução, resguardada as situações de excepcionalidade devidamente reconhecidas pela 

autoridade designante. 

  § 4º O controle de concessão de diária de que trata o parágrafo anterior será exercido 

pelo Departamento financeiro, dar-se-á por meio de ordem de serviço. 

 

  Art. 3º O processo de concessão e pagamento das diárias deverá conter: 

  I - ordem de serviço; 

  II – nota de empenho; 

  III – liquidação; 

  IV – nota de Ordem Bancária; 

  V – cópia do cheque; 

  VI – prestação de Contas de Viagem – composta dos documentos relacionados nos 

incisos do caput do artigo 2º desta Resolução. 

   

  Art. 4º O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo, não se afastar de sua 

sede ou retornar antes da data prevista, deverá devolver o valor correspondente às diárias não 

utilizadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do crédito em sua conta corrente 

ou da disponibilidade do recurso. 

 

Art. 5º O ordenador de despesas, em face da não prestação de contas ou não devolução 

do valor das diárias não utilizadas na forma e prazo estabelecidos nesta resolução, determinará 

o desconto na folha de pagamento conforme estabelecido no estatuto dos servidores 

municipais. 

   § 1º Ao assinar a ordem de serviço, o servidor beneficiário autoriza o desconto em 

folha de pagamento do valor das diárias recebidas caso não preste contas das mesmas no 

prazo estabelecido nesta resolução. 
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 § 2º O servidor que for exonerado ou demitido, com pendência de prestação de contas 

de diárias, terá o valor das respectivas diárias descontado na última folha de pagamento ou no 

processo de pagamento das verbas rescisórias.  

 § 3º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o setor de gestão de pessoas 

deverá solicitar declaração do setor financeiro quanto à existência de pendência de prestação 

de contas, no qual deverá ser informado o valor do débito. 

§ 4º Em decorrência das disposições estabelecidas no caput deste artigo, o setor 

financeiro informará ao setor de gestão de pessoas para que este proceda ao desconto, na folha 

de pagamento do servidor beneficiário, do valor correspondente às diárias não utilizadas ou 

sem a respectiva prestação de contas no prazo disposto nesta resolução. 

 

  Art. 6º A solicitação de diárias deverá ser feita ao Departamento Financeiro com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, exceto nos casos de urgência, quando o 

requerimento for feito pelo Presidente da Mesa Diretora. 

   

  Art. 7º Para solicitação de diárias referentes a cursos de capacitação e qualificação de 

profissional, deverá ser feita uma análise prévia quanto a necessidade, os benefícios que o 

mesmo trará para a instituição, com autorização prévia da Presidência e/ou Secretaria Geral.  

 

  Art. 8º A liberação de uma nova solicitação de diária, somente será possível se o 

servidor estiver em dia com suas prestações de contas evitando assim conflitos com as 

respectivas datas das viagens. 

 

  Art. 9º Não serão aceitos solicitações de restituições de valores tanto descontados em 

folha de pagamento, quanto de valores pertinentes a viagens efetuadas sem execução de 

empenho prévio de diárias. 

 

  Art. 10. Ficam limitadas a 5 (cinco) diárias pagas por mês por servidor, ou o limite de 

até 50% (cinqüenta por cento) dos subsídios, exceto servidores que atuam em atividades que 

demandam viagens constantes a outros municípios. 

  

  Art. 11. Nos casos em que o servidor estiver em outra localidade e o seu deslocamento 

perdurar por mais tempo do que o originalmente previsto; quando de seu retorno o servidor 

poderá solicitar o pagamento complementar de diárias, seguido o mesmo ritual da solicitação 

de diárias. 

 

  Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução nº 001/2005, de 21 de março de 2005, 

retroagindo seus efeitos para 01 de janeiro de 2014.  
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  Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois 

mil e quatorze.   

 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 

 

JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 

Presidente 

 

SÉRGIO SCHEFER 

Vice-Presidente 

 

JOSIMAR SILVA LIMA 

Primeiro-Secretário 

 

DIVINO SILVANO DA SILVA 

Segundo-Secretário 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 

 

 

Propomos este Projeto de Resolução, que implementa a normatização para concessão de diária 

aos servidores do Poder Legislativo municipal e dá outras providências, a fim de oferecer 

maior controle quando da referida concessão, inserindo a cobrança de novos documentos a 

compor o processo de prestação de contas . 

 

O objetivo principal é oferecer mecanismos que subsidiarão os departamentos, para a 

comprovação em auditorias. 

 

Tem o escopo também de atualizar os valores das diárias concedidas, de maneira que possa 

cobrir de forma equilibrada as despesas do vereador ou servidor em viagem a serviço da 

instituição ou para capacitação profissional, depois de observadas as normas de concessão e 

prestação de serviços. 

 

Esta Mesa Diretora em colegiado, pesquisou regras de concessão de diárias anteriores do 

âmbito do Poder Legislativo Municipal, e utilizou-se do reaproveitamento de muitas delas que 

seguem aglutinadas no corpo desta proposição, a fim de subsidiar estudo ou eliminar dúvidas 

a cerca de diárias. 

 

Em virtude dos valores concedidos a título de diárias estarem defasados, desatualizados, pois 

arbitrados no ano de 2005, há nove anos atrás, culminando com o total desequilíbrio em 

relação aos valores dos serviços praticados atualmente, necessários para o vereador ou 

servidor em viagem oficial, como passagens, hotéis, táxis e outros. 

 

Uma vez aprovada, então ofereceremos condições ideais para o beneficiário, visto que a 

própria resolução, regula todos os parâmetros necessários para a legalidade do ato, 

principalmente obedecendo de maneira criteriosa os princípios constitucionais como 

legalidade, economicidade e transparência, visto que estabelece valores e quantidades de 

diárias razoáveis e condizentes com a realidade tanto para quem concede, quanto para quem 

recebe.  

 

Esclarece ainda, que apenas os servidores gozarão do benefício dentro do Estado, sendo 

vedada a concessão de diárias aos vereadores dentro do Estado, em virtude do que dispõe o 

parágrafo único do Art. 2º da Resolução sob o nº 09/2011 que versa acerca da verba 

indenizatória. 
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Logo, para oferecermos um poder maior de qualificação/capacitação aos nossos servidores, é 

que apresentamos esta regulamentação em forma de propositura ao soberano plenário da Casa. 

 

  Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois 

mil e quatorze.   

 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 

 

 

JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 

Presidente 

 

 

SÉRGIO SCHEFER 

Vice-Presidente 

 

 

JOSIMAR SILVA LIMA 

Primeiro-Secretário 

 

 

DIVINO SILVANO DA SILVA 

Segundo-Secretário 
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ANEXO I - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 

 
 EXERCÍCIO:  

NOME DO SERVIDOR: 
 

MATRÍCULA: DATA: 

CARGO/ FUNÇÃO:  
 

SECRETARIA:  

 
ASSESSORIA/COORDENADORIA/DEPARTAMENTO/SETOR: 
 

 
BANCO: 
 

AGÊNCIA:  CONTA: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
DATA DA VIAGEM: 
 
________/________/________ à ________/________/________ 

 

HORÁRIO SAÍDA:  
 

______h _____ min 

HORÁRIO CHEGADA:  
 

______h _____ min 

DESTINO: 

MEIO DE TRANSPORTE: 
 
 
(   ) Veículo Oficial         (   ) Veículo particular         (   ) Transporte coletivo 

VALOR DA PASSAGEM: 
 

Ida R$: 
 
Volta R$: 
 

OBJETIVO DA VIAGEM: 
 

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 
 
R$ 

VALOR DA DIÁRIA: 
 
R$ 

VALOR TOTAL: 
 
R$ 

ASSINATURA DO SERVIDOR: 
 
__________/__________/__________                                                                                         _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             Servidor (a) 

APROVADA: 
 
__________/__________/__________                                                                                         _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 Ordenador de despesa 
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ANEXO II - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 
RELATÓRIO DE VIAGEM 

 
NOME DO SERVIDOR: 
 

MATRÍCULA: DATA: 

CARGO/ FUNÇÃO:  
 

SECRETARIA:  

 
ASSESSORIA/COORDENADORIA/DEPARTAMENTO/SETOR: 

 
DESTINO: 
 
DATA DA VIAGEM: 
 

 
 

________/________/________ à ________/________/________ 

 

HORÁRIO DE SAÍDA: 
 
_______________ h ______________ min 

 
Km: ________________________________ 
 

HORÁRIO DE CHEGADA: 
 
_______________ h ______________ min 

 
Km: ________________________________ 
 

OBJETIVO DA VIAGEM: 
 
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

RELATÓRIO:   
 
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ASSINATURA DO SERVIDOR: 
 
__________/__________/__________                                                                                         _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                           Servidor (a) 

ASSINATURA DO SETOR: 
 
__________/__________/__________                                                                                         _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                          Secretário(a) 
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ANEXO III - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 
 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA 

 
ÓRGÃO ENTIDADE: 
 
NOME DO SERVIDOR: 
 

MATRÍCULA: DATA: 

DECLARAÇÃO DE VISITA: 
 
Declaro para a finalidade de prestação de contas, nos termos da Lei Federal nº  4.320/64 que o Senhor ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________, portador do RG nº ___________________________    _______________,  
 
 que exerce o cargo de  ______________________________________________ na Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, compareceu a este 
 
 órgão/entidade  para tratar dos assuntos relacionados abaixo: (descrever resumidamente) 
 
 
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

_____________________________________________ ,  _______________ de _______________________________ de  _______________ 
                                                                                   
 

_______________________________________________________________ 
órgão/entidade 

 Carimbo e assinatura do 
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ANEXO IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2014 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS 

 
 
 

TABELA 1 
(vereadores, secretários, assessores, contadores, chefes de departamentos) 

 
Deslocamento para a capital ou outros municípios  

com distância superior ou igual a 200 Km: 
 
 

Diária inteira (com pernoite).............................................................................. R$ 300,00 
Diária metade (sem pernoite)............................................................................. R$ 150,00 
Outros Estados............................................................................................................. R$ 500,00 

 
 
 
 
 

 
 

 
TABELA 2 

(demais servidores) 
 

Deslocamento para a capital ou outros municípios 
com distância superior ou igual a 200 Km: 

 
 

Diária inteira (com pernoite)............................................................................... R$ 200,00 
Diária metade (sem pernoite).............................................................................. R$ 100,00 
Outros Estados............................................................................................................... R$ 500,00 

 
 
 
 
 
 

 

 


