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DECRETO N.º 1.602, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018 

 

“Regulamenta o procedimento 

para a concessão de diária aos 

servidores e agentes públicos da 

administração direta do Poder 

Executivo de Novo Gama – GO 

na forma que especifica e dá 

outras providências”. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO GAMA, ESTADO DE GOIAS, no uso 

de suas competências e atribuições que lhe conferem as constituições da República e do 

Estado de Goiás, e o inciso IV, do artigo 46, da Lei Orgânica Municipal, e o disposto 

no Artigo 39 da Lei Complementar de n°. 1.124, de 30 de Dezembro de 2014, e ainda 

o Artigo 13 e Parágrafos da Lei n° 1.149, de 27 de junho de 2011  

 

CONSIDERANDO que há necessidade de deslocamentos de servidores 

da Administração Municipal para Cidades dentro e fora do Estado de Goiás, a serviço, para 

treinamentos, para solucionar pendências diversas do interesse desta Administração; 

 

CONSIDERANDO que para tais deslocamentos e necessário efetuar 

gastos financeiros com alimentação, hospedagens e transporte;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar de n° 1.124, de 30 de 

Dezembro de 2014 em seu Art. 39 dispõe que “O servidor que, a serviço, se afastar da 

sede em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional, fará jus a 

passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana, 

com o valor da diária definido em regulamento, 

 

CONSIDERANDO que, para efetuar tais despesas e contabilização das 

mesmas de acordo com a lei, esta Administração resolve fixar um valor unitário de diária de 

acordo com cada categoria; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o pagamento de diária ao servidor que em razão 

do serviço se afastar do município de Novo Gama, de acordo com os dispositivos deste 

decreto. 

 

Art. 2º - Os Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo deverão 

encaminhar requerimento de solicitação de diária à Secretaria de Governo, Gestão de 

Projetos e Articulação Institucional, que o analisará no prazo máximo de 5 (cinco) dias; 

 

I – A solicitação de pagamento de diária deverá conter o destino e 

justificativa da necessidade de deslocamento do servidor, assinada pelo Secretário da 

pasta; 

II – Será necessário anexar documento que comprove a real necessidade 

de deslocamento do servidor ou atestado de comparecimento; 

III – A solicitação para pagamento de diária deverá ser protocolada com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias ao deslocamento. 

IV - No pedido de concessão de diária encaminhado à Secretaria de 

Governo, Gestão de Projetos e Articulação Institucional deverão constar: 

 

a) O nome e número da matrícula, cargo ou função do 

servidor ou requerente designado, banco, agência e conta 

onde é creditado o salário para crédito da diária, quando 

veículo próprio colocar Placa e Modelo do mesmo. 

b) O local para onde deslocará o servidor ou requerente com 

a descrição objetiva do serviço a ser executado, assim 

como a identificação e programação do evento, 

treinamento, conclave ou curso, quando for o caso; 

c) Quantidade de diárias com ou sem pernoite, período de 

afastamento e distância de descolamento; 

d) Ordem de tráfego, no caso de condutor de veículo. 

 

V – Relatório sucinto ou outro documento que comprove a execução do 

serviço ou a participação em eventos, treinamentos, conclaves e cursos de interesse da 

administração; 
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VI – Documentos hábeis a comprovação do deslocamento (ordem de 

trafego, passagens aéreas e ou terrestres) e das despesas (recibos e notas fiscais) quando 

do retorno do servidor. 

VII – O pedido de diária deverá ainda obedecer ao disposto na Portaria de 

n°. 003/2017-GAP, de 13 de março de 2017, a qual “regulamenta a padronização para 

pedidos de diárias e dá outras providências”. 

 

Parágrafo único – As diárias solicitadas fora do prazo previsto no caput 

deste artigo, deverão ser justificadas pelo Secretário da pasta. 

 

Art. 3º - Após análise da Secretaria de Governo, Gestão de Projetos e 

Articulação Institucional, e juntada da Declaração exarada pela Divisão de Recursos 

Humanos, a respeito da situação do servidor, devendo informar o nome, cargo ou função, 

matrícula e se está em pleno exercício de suas atividades laborais, não estando em gozo de 

férias ou licença por qualquer motivo, o processo será encaminhado à Secretaria de 

Finanças para autorização de pagamento. 

 

Art. 4° - A Secretaria de Finanças após autorização de pagamento, de 

acordo com disponibilidade financeira e orçamentária, encaminhará o processo para a 

Controladoria Interna. 

 

I -  A Controladoria Interna deverá liberar o processo até o 3° dia útil 

seguinte ao seu recebimento, ou tomar as medidas cabíveis caso seja constatada alguma 

irregularidade. 

II - É assegurado o acesso dos servidores da Controladoria Interna 

Municipal aos documentos ou assentamentos funcionais que entender necessários ao 

convencimento da veracidade das peças que compõem o processo sob sua análise. 

 

Art. 5º - Tratando-se de diária solicitada por membros dos conselhos 

municipais, além das disposições previstas, será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos: 

I - cópia da Ata de Posse do conselheiro, onde deverá constar vigência do 

mandato, ou decreto de nomeação; 

II – solicitação de diária assinada pelo Presidente do Conselho; 

III – autorização expressa do Secretário da pasta. 
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Art. 6º - Em casos excepcionais e mediante autorização do Gestor 

Financeiro da pasta a qual o servidor esteja vinculado, poderá ser concedido o pagamento 

de diárias para a participação em cursos e seminários em cidades cuja a quilometragem 

seja inferior a 100 quilômetros desta municipalidade. 

I – os cursos que tratam o caput deste artigo terão que contribuir para o 

conhecimento técnico e profissional do servidor e ainda contribuir com melhorias na 

atividade da Administração Pública; 

II – o curso pretendido pelo servidor será afim a área de atuação do 

servidor no município; 

III – só será permitido o pagamento mediante solicitação do Secretário da 

pasta que o servidor estiver subordinado; 

IV – a diária somente poderá ser concedida se a permanência no local do 

curso for superior a 06 (seis) horas diárias; 

V- deverá ser apresentado posteriormente à realização do curso ou 

seminário documento que comprove a execução do serviço ou a participação do servidor ou 

solicitante para que seja anexado ao processo de pagamento de diária. 

 

Parágrafo Único. Fará jus à diária o servidor que ficar à disposição da 

Justiça Eleitoral de Novo Gama no período das eleições, mediante solicitação do Juiz 

Eleitoral. 

 

Art. 7° - A concessão de diárias para deslocamentos fora do estado de 

Goiás e da região metropolitana do Distrito Federal, será concedida mediante autorização 

do Gestor Financeiro da pasta a qual o servidor esteja vinculado e por meio de 

levantamento de custos a ser realizado pelo Setor de Compras da Secretaria de Finanças. 

 

Art. 8º - O servidor ou solicitante que receber diárias e não se afastar de 

sua base de trabalho, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente num 

prazo de 05 (cinco) dias. 

 

Art. 9° - A inobservância das disposições deste Decreto importará na 

instauração de processo administrativo e a controladoria interna do município dará imediata 

ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sem prejuízo de outras 

sanções aplicáveis a espécie. 
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Art. 10 - Fica fixado o valor unitário de diária na forma em que especifica, 

quando autorizada a solicitação, seguindo tabela em anexo, a qual faz parte deste decreto. 

 

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas disposições em contrário, em especial os Decretos de n°s. 3.231, de 26 de 

setembro de 2016 e 573, de 21 de maio de 2013 para que surta todos os seus efeitos 

jurídicos e legais. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO GAMA, aos 10 dias do 

mês de setembro de 2018. 

 

 

 

SÔNIA CHAVES DE F. C. NASCIMENTO 

Prefeita Municipal 
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ANEXO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento não substitui o publicado no PLACARD OFICIAL desta Prefeitura, em 10 de setembro de 2018. 

 

 

Tabela Tipo Servidor 

Municipal 

Veíc. Próprio 

com pernoite 

Veíc. Próprio 

sem pernoite 

Veíc. Prefeitura 

com pernoite 

Veíc. Prefeitura 

sem pernoite 

A Prefeito 
R$ 520,00 R$ 458,99 R$ 321,29 R$ 287,30 

B Secretários Municipais 

e Procurador Geral, 
R$ 390,00 R$ 287,30 R$ 290,00 R$ 140,00 

C Assessores Jurídicos, 

Ouvidor, Diretores, 

Superintendentes, 

Chefe de Gabinete e 

Controlador Interno 

R$ 290,00 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 95,00 

D Conselheiros R$ 290,00 R$ 180,00 R$ 160,00 R$ 95,00 

E Demais servidores R$ 270,00 R$ 160,00 R$ 110,00 R$ 75,00 


