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LEI Nº 1118, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES
E AGENTES POLÍTICOS DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E AOS
MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Origem: Projeto de Lei nº 025/2011. 

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, faz saber a toda a população do
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º  Os servidores e agentes polí�cos dos órgãos da Administração Pública direta e indireta e os 
membros dos Conselhos Municipais que se ausentarem de sua sede a serviço e no interesse da 
Administração, farão jus à diária para cobertura de despesas de alimentação, sendo-lhes assegurado o 
meio de transporte, pousada e locomoção urbana. 

Art. 1º  Os servidores e agentes polí�cos dos órgãos da Administração Pública direta e indireta e os
membros dos Conselhos Municipais e membros dos órgãos consul�vos e administra�vos do PIENPREV
que se ausentarem de sua sede a serviço e no interesse da Administração ou da Autarquia, farão jus à
diária para cobertura de despesas de alimentação, sendo-lhes assegurado o meio de transporte, pousada
e locomoção urbana. (Redação dada pela Lei nº 1307/2017) 

§ 1º Entende-se por sede o Município de Piên ou o local onde o servidor ou agente polí�co ou conselheiro
regularmente desempenha suas funções. 

§ 2º Entende-se por interesse da Administração, a par�cipação em cursos, treinamentos, eventos de
capacitação profissional, estágios, congressos, seminários ou outra modalidade de aperfeiçoamento,
diretamente relacionada com o cargo ou função, com a devida anuência do Prefeito ou Secretário
Municipal responsável, além do deslocamento para órgãos públicos e privados de interesses gerais para a
Administração Municipal. 
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Art. 2º  As despesas para obtenção do meio de transporte, pousada e locomoção urbana não serão
compensadas através da concessão de diária e serão processadas da seguinte forma: 

I - Quanto ao meio de transporte: 

a) sendo viável o transporte será realizado preferencialmente através de veículo oficial do município;
b) sendo necessário o transporte aéreo, as despesas com aquisição de passagem aérea, taxa de
embarque, seguros e similares, subordinar-se-ão ao processo normal de aplicação, salvo em casos
urgentes ou situações extraordinárias, jus�ficando aplicação de pronto pagamento; 
c) sendo necessária a aquisição de passagem de ônibus, as despesas decorrentes da compra serão
arcadas pelo pronto pagamento. 

II - Quanto à pousada: 

a) As despesas com pousada correrão pelo processo normal de aplicação, salvo em casos urgentes ou
situações extraordinárias, jus�ficando aplicação de pronto pagamento. 

III - Quanto à locomoção urbana: 

a) As despesas com locomoção urbana através do uso de taxi, sistema de transporte cole�vo, fretamento
de vans ou similares, serão arcadas pelo pronto pagamento. 

§ 1º As despesas de que trata o caput serão comprovadas através de nota fiscal de prestação de serviços,
excetuando-se a comprovação das despesas com locomoção urbana que poderá ser realizada através de
recibo ou �cket de passagem, onde deverá conter a descrição do serviço e seu valor, a data de emissão e
o CNPJ ou CPF do prestador do serviço. 

§ 2º Ao servidor poderá ser concedido adiantamento de numerário ou ressarcimento para custeio de
pousada e, caso não seja u�lizado veículo oficial para viagem, também poderá ser concedido para
aquisição de passagens e despesas com locomoção urbana. 

§ 3º Não serão autorizadas viagens com veículo par�cular, excetuando-se aquelas realizadas em veículos
locados ou cedidos por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta ou por empresas e en�dades
privadas. 

Art. 3º  Os valores das diárias são os constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta lei. 

Art. 4º  A concessão de diária fica condicionada à existência de dotação orçamentária e recursos
financeiros disponíveis de cada órgão ou en�dade. 

Art. 5º  O Poder Execu�vo Municipal atualizará anualmente, por Decreto, os valores das diárias
constantes da Tabela do Anexo I desta Lei, mediante a aplicação do coeficiente representa�vo da variação
da inflação, nos termos do índice oficial do Governo Federal. 

Parágrafo Único - Os valores correspondentes às diárias que por ocasião de seu reajuste resultarem em
fração de centavos, terão seus valores reajustados para a unidade de real imediatamente superior. 

Art. 6º  No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de um cargo ou função pública, o cálculo das
diárias terá como base o cargo ou função cujo desempenho das a�vidades mo�vou a viagem. 



Art. 7º  É competente para autorizar a concessão de diária e o uso do meio de transporte, pousada e
locomoção urbana a serem u�lizados na viagem, o Secretário Municipal ao qual o servidor esteja 
subordinado, admi�da a delegação de competência. 
Parágrafo Único - A solicitação de diária deverá ser feita por meio de u�lização do formulário, conforme 
Anexo II desta Lei. 

Art. 7º  É competente para autorizar a concessão de diária e o uso do meio de transporte, pousada e
locomoção urbana a serem u�lizados na viagem, o Secretário Municipal ao qual o servidor esteja
subordinado ou o Diretor do Pienprev no caso de conselheiro que seja servidor ina�vo. (Redação dada
pela Lei nº 1307/2017) 

§ 1º No caso de concessão de diária para conselheiro representante da sociedade civil, sem vínculo com a
administração pública, a autorização será dada pelo Secretário Municipal ao qual o Conselho respec�vo
es�ver vinculado. (Redação dada pela Lei nº 1307/2017) 

§ 2º A solicitação de diária deverá ser feita por meio de u�lização do formulário, conforme Anexo II desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 1307/2017) 

§ 2º A solicitação de diária deverá ser feita por meio de u�lização de formulário, a ser definido por
Decreto Municipal. (Redação dada pela Lei nº 1366/2019) 

§ 3º Será admi�do para os Secretários Municipais a delegação de competência. (Redação dada pela Lei nº
1307/2017) 

Art. 8º  A diária é devida ao servidor que se afastar o município por período superior a 06 (seis) horas. 

Art. 8º  A diária é devida ao servidor, exceto ao ocupante do cargo de motorista quando no exercício da
função do cargo, que se afastar do município por período superior a 06 (seis) horas. (Redação dada pela
Lei nº 1366/2019) 

§ 1º Ocorrendo afastamento por período de 06 (seis) horas ou superior, será devido a �tulo de diária o
valor constante da Tabela do Anexo I desta Lei. 

§ 2º Ocorrendo afastamento por período inferior a 06 (seis) horas será devida a concessão de 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da diária integral. 

§ 2º Ocorrendo afastamento por período superior a 4 (quatro) horas e inferior a 6 (seis) horas, será
devido a concessão de 50 % (cinquenta por cento) do valor da diária integral. (Redação dada pela Lei nº
1366/2019) 

§ 3º Ocorrendo afastamento por período inferior a 06 (seis) horas e que coincida com horário de almoço
ou jantar, será devida a concessão integral da diária. 

§ 3º Ocorrendo afastamento por período superior a 4 (quatro) horas e inferior a 6 (seis) horas e que
coincida com o horário de almoço ou jantar, será devida a concessão integral da diária. (Redação dada
pela Lei nº 1366/2019) 

§ 4º Entende-se por horário de almoço ou jantar, o período compreendido entre 12 e 13 horas e 18 e 19
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horas, respec�vamente. 

§ 5º Os servidores ocupantes do cargo de motorista que se afastarem de sua sede por período superior a
12 (doze) horas e os demais servidores que necessitem de pousada será devida a concessão da diária 
integral com um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento). 

§ 5º Os servidores, exceto os ocupantes do cargo de motorista quando no exercício da função do cargo,
que necessitem de pousada será devida a concessão da diária integral com um acréscimo de 50%
(cinquenta por cento)". (Redação dada pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 9º  O deslocamento para viagem ao exterior somente ocorrerá após autorização expressa do Prefeito
Municipal e as despesas realizadas no exterior serão suportadas pelo pronto pagamento. 

Art. 10.  A diária não será devida: 

I - no período de trânsito, ao servidor que por mo�vo de remoção ou transferência �ver que mudar de
sede; 

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja
inscrito; 

Art. 11.  É vedado aos órgãos ou en�dades celebrar convênios, entre si ou com terceiros, para custeio de
despesas de diárias de seu pessoal, em desacordo com os valores e normas desta Lei. 

Art. 12.  Não será permi�do o reembolso de despesas extras com bebidas alcoólicas, telefonemas
par�culares e outras equivalentes que não coadunem com o interesse público. 

Art. 13  Em todos os casos de deslocamento para viagem prevista nesta Lei, o servidor é obrigado a 
apresentar o formulário de requerimento de diária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao 
retorno à sede, devendo para isso u�lizar o modelo do Anexo II desta Lei, e res�tuir os valores rela�vos ao 
adiantamento de numerário recebido em excesso. 
§ 1º A autoridade concedente exigirá os comprovantes fiscais das despesas com alimentação e outras a
serem res�tuídas através do pronto pagamento, bem como, no caso de cursos e similares, documento
que comprove a freqüência do beneficiário. 
§ 2º O descumprimento da obrigação de res�tuir os valores rela�vos ao adiantamento de numerário 
recebido em excesso, conforme previsto no caput deste ar�go, sujeitará o servidor ao desconto integral 
em folha, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
§ 3º A responsabilidade pelo controle das diárias e da prestação de contas é, respec�vamente, da 
autoridade concedente e do beneficiário. 
§ 4º Cabe aos Secretários Municipais examinar a prestação de contas e seus documentos, rejeitando os
que não observarem as disposições determinadas nesta Lei. 
§ 4º Cabe aos Secretários Municipais e ao Diretor do Pienprev examinar a prestação de contas e seus
documentos, rejeitando os que não observarem as disposições determinadas nesta Lei. (Redação dada 
pela Lei nº 1307/2017) 

Art. 13.  Em todos os casos de desolamento previstos nesta Lei, o servidor deverá encaminhar, com
antecedência de 05 (cinco) dias úteis, requerimento ao Secretário ao qual o servidor esteja subordinado,
solicitando a diária. 
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§ 1º A emissão da nota de empenho deverá ser realizada previamente antes da saída do servidor. 

§ 2º O pagamento da diária ocorrerá, preferencialmente, antes da saída do servidor. 

§ 3º O valor da diária será pago através de depósito em conta bancária de �tularidade do servidor. 

§ 4º Após a emissão da nota de empenho será expedido ato de concessão da diária, o qual deverá conter:
nome do beneficiário, cargo, matrícula, obje�vo da viagem, período de afastamento, des�no, quan�dade
de diárias, valor e número do empenho. (Redação dada pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 13-A  Quando o beneficiário da diária for o Prefeito Municipal, este deverá solicitar a emissão de
empenho ao setor de contabilidade, seguindo os demais trâmites previstos para os servidores, e
apreciação posterior pelo Controle Interno. (Redação acrescida pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 13-B   Não será autorizada a concessão de indenizações após a realização do evento que deu origem
ao pedido, salvo no caso de verificação de despesas imprevisíveis e de força maior, devidamente
jus�ficada e comprovada documentalmente. (Redação acrescida pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 13-C   Em caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto, ou creditamento de
valores fora das hipóteses autorizadas, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente, o valor deverá
ser res�tuído no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, com a devida jus�fica�va. 

Parágrafo único. Na hipótese do beneficiário não proceder de o�cio à res�tuição no prazo fixado no caput
deste ar�go, será efetuado o desconto do valor respec�vo em folha de pagamento. (Redação acrescida
pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 13-D   O beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno: 

I - nota fiscal correspondente; 

II - atestado ou cer�ficado de frequência que comprove a par�cipação no evento que mo�vou a viagem
ou outro documento que cer�fique a presença do beneficiário no local de des�no, conforme solicitação
prévia da diária; 

III - relatório circunstanciado das a�vidades desenvolvidas durante o período de afastamento. 

Parágrafo único. O beneficiário que não apresentar dentro do prazo previsto os documentos constantes
nos incisos I, II e III, sofrerá desconto, em folha de pagamento, do valor da diária recebida. (Redação
acrescida pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 13-E   Cabe aos Secretários Municipais e ao Diretor do Pienprev examinar a prestação de contas e
seus documentos, rejeitando os que não observarem as disposições determinadas nesta Lei. (Redação
acrescida pela Lei nº 1366/2019) 

Art. 14.  Cons�tui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária
indevidamente. 

Art. 15.  Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação da Secretaria de
Administração. 
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Art. 16.  A redação do ar�go 71 da Lei nº 960, de 14 de setembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte
redação: 

"Art. 71. O servidor que, a serviço e no interesse da Administração, afastar-se do município em caráter
eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, fará jus a diária, des�nada a indenizar as
parcelas de despesas com alimentação. 

... 

§ 3º Revogado". (RN) 

Art. 17.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18.  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 654, de 12 de maio de 1997, a
Lei nº 796, de 27 de março de 2003, e o Decreto nº 19, de 10 de abril de 2006. 

Piên/PR, 07 de dezembro de 2011. 

GILBERTO DRANKA 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

DIRLEI APARECIDA PIECKOCZ 
Secretária de Administração 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 16/10/2019

Nota: Este texto disponibilizado não subs�tui o original publicado em Diário Oficial.
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