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DECRETO Nº. 102, DE 26 DE AGOSTO DE 2022 

DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO NOS VALORES DE 
DIÁRIAS DEVIDAS AOS SERVIDORES DESTE 
MUNICÍPIO A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, 
COM FULCRO NO ARTIGO 56 DA LEI MUNICIPAL 
089/1999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O SR. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Terra Santa, 

Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Inciso IX do artigo 76 da Lei 
Orgânica Municipal e a Norma Constitucional vigente: 

  

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos valores referentes a diárias de 

servidores que se desloquem a serviço deste munícipio para outra cidade ou capital, 

justificando o decurso de 5 anos sem qualquer acréscimo; 

CONSIDERANDO pesquisa de preços realizada e constatando-se o elevado 

aumento nos preços de hotelaria principalmente nas maiores cidades; 

CONSIDERANDO a alta da inflação ocasionada em decorrência da pandemia do 

COVID-19, e seguidamente a alta nos preços do combustível, táxi, alimentação e etc; 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 56 da Lei 089/1999; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Os Servidores Públicos Municipais, Assessores, Chefes de Departamento, quando 
viajarem a serviço da Administração para a Capital do Estado, Capital de outros Estados e 
Municípios de outros Estados farão jus a Diária no valor de R$ 370,00 (Trezentos e setenta 
reais). 
 
Art. 2º - Os Servidores Públicos Municipais, Assessores e Chefes de Departamento, quando 
viajarem a serviço da Administração para Municípios dentro do Estado, farão jus a diária no 
valor de R$330,00 (Trezentos e trinta reais). 
 
Parágrafo único. Para viagens que ocorrerem para o Distrito Federal, o valor da diária será de 
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 
 
Art. 3º - Para os ocupantes de cargo código DAS 10 e 11, os valores das diárias, a serviço da 
Administração Municipal serão: 

I.Para municípios dentro do Estado do Pará, exceto a Capital: R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais); 

II.Para a Capital do Estado e municípios de outros estados, exceto o Distrito Federal: 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); e 

III.Para o Distrito Federal: R$ 700,00 (setecentos reais). 
 

Art. 4º - Os valores constantes nos artigos anteriores serão atualizados pelo índice oficial do 
Governo. 
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Art. 5º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se 
a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção 
urbana, observado o seguinte: 
 

I. Quando o evento iniciar até às 09h, será concedida diária com pernoite, a partir do dia 
imediatamente anterior, hipótese possível também nos deslocamentos para eventos após 
esse horário, onde não seja possível o deslocamento no mesmo dia pela distância ou 
inexistência de passagem compatível com o horário do evento na data. 
 
II - Quando o evento terminar após às 17h, o retorno poderá ser realizado no dia seguinte ao 
evento, com concessão de diária com pernoite, desde que não se possível o deslocamento na 
mesma data. 
 
Parágrafo único. O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos: 
 
I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 
 
II - no dia da chegada à sede de serviço, mesmo que o deslocamento tenha iniciado no dia 
anterior; 
 
III - quando o município custear, por meio diverso, as despesas de pousada; e 
 
IV - quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente ao município ou que esteja sob 
administração do Governo Municipal. 

Art. 6º - O servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública municipal investido 
em cargo comissionado ou em função de confiança poderá optar entre perceber diária no 
valor fixado para o cargo efetivo ou no valor aplicável para o cargo comissionado ou função de 
confiança que ocupe. 

Art. 7º -   As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes 
situações, a critério da autoridade concedente: 

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão 
ser pagas parceladamente. 

Art. 8º - Serão restituídas pelo servidor, em cinco dias contados da data do retorno à sede 
originária de serviço, as diárias recebidas em excesso. 

Parágrafo único.  Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido neste 
artigo, as diárias recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o 
afastamento. 

Art. 9º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta do Orçamento 
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Municipal. 

Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 
005/2017. 

REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 26 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de   
24/12/1997, que no dia 26 de agosto de 2022 foi publicado o DECRETO Nº 102/2022 no 
Quadro de Avisos                                                 da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 
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