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DECRETO nº 7281, de 22 abril de 2019. 

 
Regulamenta dispositivos da Lei Municipal nº. 
513/1995, e dispõe sobre rotinas e procedimentos 
para concessão de diárias ao Prefeito, Vice 
Prefeito, Agentes Políticos e Procurador Geral, 
bem como a realização de adiantamento de 
viagem para servidores e empregados públicos no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do Município de Guarapuava, e estabelece outras 
providências. 

 

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, em especial o que dispõe a Lei Municipal nº 513/1995, 

 

DECRETA 

 

Capitulo I 
Das Diárias 

 

Art. 1º O valor da diária a ser pago ao Prefeito, Vice Prefeito, Agentes Políticos  
e Procurador Geral será fixado, segundo a tabela constante no Anexo I, deste Decreto regulamentar. 

 
Art. 2º Os requerimentos de diárias deverão ser realizados através de memorando 

dirigido à Secretaria Municipal de Finanças, com a indicação do destino e justificativa da viagem, bem 
como do período de afastamento, hospedagem e a necessidade de uso de veículo oficial ou aquisição 
de passagens. 

§1º Para utilização de diárias para pagamento de hospedagens ou passagens deverá 
observar a inexistência de Atas de Registros de Preços válidas. 

§2º Deverá, no retorno, ser apresentado comprovação da realização da viagem que 
objetivou a utilização de diária. 

 
Art. 3º O Prefeito, Vice Prefeito, Agentes Políticos e Procurador Geral poderão se utilizar 

de veículo próprio para realização da viagem, desde que assumam a total responsabilidade pelas 
intercorrências que venha ocorrer com o veículo, não sendo possível a solicitação de qualquer 
ressarcimento ou indenização posterior. 

 
Capitulo II 

Dos Adiantamentos de Viagens  
 

Art. 4º O servidor da Administração Pública direta, que nos termos deste Decreto se 
deslocar de sua sede eventualmente e por motivo de serviço, bem com para participação em eventos 
ou cursos de capacitação profissional, fará jus à solicitação de adiantamento de viagem por dia de 
deslocamento, para custear as despesas expressamente permitidas. 
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§1º As solicitações de adiantamento ficarão condicionadas à liberação da Secretaria 
Municipal de Finanças. 

§2º Os valores para concessão de Adiantamento de Viagens aos Servidores Públicos do 
município de Guarapuava serão fixados, segundo a tabela constante no Anexo II.  
 

Art. 5º O Adiantamento de Viagem consiste na entrega de numerário para custear 
despesas de alimentação, hospedagem e locomoção do servidor público que se afastar, a serviço, em 
caráter eventual ou transitório do Município de Guarapuava para outro ponto do território nacional. 
 

Art. 6º As solicitações para Adiantamento de Viagem serão realizadas pelo servidor 
responsável, com anuência do secretário da pasta em que estiver lotado, através de Requerimento 
dirigido  à Secretaria de Finanças, constando local da viagem, dia, hora,  justificativa e dados para 
depósito do adiantamento em conta corrente de sua titularidade, conforme modelo constante  no 
Anexo III. 

Parágrafo único. O servidor solicitante deverá declarar que está ciente que prestará 
contas do valor de adiantamento em total observância ao contido neste Decreto, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sob pena de eventual responsabilização administrativa. 
 

Art. 7º O Adiantamento deve ser solicitado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
da data agendada para a viagem. 

Parágrafo único. A não observância do prazo previsto neste Artigo poderá resultar em 
atraso na concessão da liberação do Adiantamento de Viagem. 
 

Art. 8º O Adiantamento de Viagem somente poderá ser utilizado no caso das despesas 
decorrentes de viagens, tais como: 

I - estacionamento; 
II - serviços de táxi, transporte coletivo urbano ou transporte compartilhado de 

passageiros; 
III - alimentação; 
IV - extraordinárias e urgentes durante o percurso da viagem e desde que 

plausivelmente justificadas; 
V - passagens rodoviárias ou áreas, quando não existentes atas de registros de preços; 
VI - combustível para veículo quando em viagem; 
VII – hospedagem, quando não existentes atas de registros de preços; 
VIII - serviços de pequenos reparos em veículos oficiais, quando em viagem e fora do 

Município de Guarapuava; 
§1º Não serão aceitas despesas com bebidas alcoólicas ou quaisquer despesas que 

descaracterize almoço, jantar, lanches ou guloseimas. 
§2º As despesas previstas no inciso IV deste Artigo devem estar acompanhadas de 

justificativa comprovando sua necessidade e urgência, cabendo à Contabilidade Geral a análise e 
validação no momento da prestação de contas. 

§3º Não sendo autorizadas as despesas constantes neste Artigo, o valor deverá ser 
restituído pelo servidor aos cofres públicos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a notificação, sob 
pena da abertura de procedimento administrativo para apurar eventual responsabilidade, bem como 
a realização do desconto compulsório da remuneração do servidor 
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§4º Os servidores poderão utilizar veículos próprios para realização da viagem, desde 
que assumam a total responsabilidade pelas intercorrências que venham ocorrer com o veículo, não 
sendo possível qualquer pedido de ressarcimento ou indenização posterior. 
 

Art. 9º O Adiantamento de Viagem destina-se somente ao pagamento de despesas, 
relacionadas no Art. 8º deste Decreto, realizadas a partir da data de início da viagem até a data de 
retorno do servidor ao Município de Guarapuava. 
 

Art. 10. Aos servidores que exercem atividades de motoristas de ambulâncias e ou 
transporte sanitário será concedido Adiantamento de Viagem no valor máximo de 1,25 UFM -
Unidade Financeira Municipal, por dia de deslocamento, salvo despesa com hospedagem quando 
devidamente justificado. 

§1º O prazo para prestação de contas do Adiantamento de Viagem previsto neste 
Artigo, será regulamentado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Contadoria Geral do 
Município, que constará no termo de recebimento, assinado pelo servidor. 

§2º As despesas realizadas com o valor do adiantamento previsto neste Artigo, deverão 
ser comprovadas perante a Contadoria Geral e não sendo autorizadas, os valores deverão ser 
restituídos pelo servidor aos cofres públicos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a notificação, 
sob pena da abertura de procedimento para apurar eventual responsabilidade, bem como a 
realização do desconto compulsório da remuneração do servidor. 
 

Art. 11. A prestação de contas do Adiantamento de Viagem deve ocorrer no prazo 
estabelecido no Parágrafo Único do Art. 6º deste Decreto, juntamente com apresentação de 
relatório da viagem. 

 
Art. 12. As despesas realizadas através de Adiantamento de Viagens de que trata este 

Decreto serão comprovadas mediante apresentação de documentos originais de nota fiscal ou recibo 
contendo a descrição do produto, CNPJ da empresa ou CPF do prestador do serviço, nominal ao 
Município de Guarapuava e relatório de viagem. 

§1º As prestações de contas que incluem passagens rodoviárias e/ou aéreas devem ser 
comprovadas com apresentação de cópia do bilhete de passagem e/ou ticket, e sempre em total 
observação ao disposto no Art. 8º, deste Decreto. 

§2º Nas notas fiscais de abastecimento de veículos deverá constar a placa do veículo e 
quilometragem no momento do abastecimento. 

 
Art. 13. O processo de prestação de contas além dos documentos previstos no Art. 12 

deve estar acompanhado da Planilha de Prestação de contas de Adiantamento de Viagem, a ser 
apresentado ao Departamento de Contabilidade, conforme modelo Constante no Anexo IV, 
juntamente com o Parecer Conclusivo assinado pelo Secretário da Pasta, conforme modelo 
constante no Anexo V. 

 
Art. 14. O saldo não utilizado do Adiantamento de Viagem deverá ser devolvido por 

meio de depósito identificado em conta bancária do Município, anexando o comprovante de 
depósito junto à prestação de contas. 
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Parágrafo único. O Comprovante do depósito deverá fazer parte do processo de 
comprovação do Adiantamento de Viagem, para documentar o lançamento da despesa e baixa da 
responsabilidade. 

 
Art. 15. Poderá ser cancelado o Adiantamento de Viagem concedido, mediante 

restituição através de depósito identificado do valor integral em conta bancária do Município. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste Artigo o servidor deverá 

apresentar o comprovante bancário referente o depósito identificado para baixa da 
responsabilidade. 

 
Art. 16. Além das penalidades legais, caso não haja prestação de contas no devido prazo 

legal, o servidor terá o valor do Adiantamento de Viagem descontado em seu pagamento no mês 
subsequente ao do Adiantamento de Viagem, conforme declarado no pedido do mesmo. 

 
Art. 17. Nas prestações de contas não serão aceitos documentos que estejam em 

desacordo com o presente Decreto, incompletos, rasurados, em branco, ilegíveis, sem data, fora de 
data da viagem. 

 
Art. 18. A comprovação do Adiantamento de Viagem será examinada pela Contabilidade 

Geral, que fará os lançamentos de anulação e baixa de responsabilidade, após a verificação da sua 
regularidade. 

 
Art. 19. Não será concedido Adiantamento de Viagem aos servidores com mais de um 

adiantamento sem a devida prestação de contas, com exceção dos adiantamentos previstos no 
Artigo 10. 

 
Art. 20. Demais despesas de viagens eventuais e autorizadas serão ressarcidas mediante 

entrega dos documentos comprobatórios respectivos, e desde que devidamente justificadas 
 
Art. 21. A concessão de Adiantamento de Viagem será publicada mensalmente no Portal 

de Transparência do Município, contendo nome do servidor, matrícula, valor do adiantamento 
efetivamente utilizado, período e motivo da viagem, destino e meio de transporte utilizado. 

 
Art. 22. Efetuada a prestação de contas e verificado a existência de saldo devedor ao 

servidor, o Município efetuará, de imediato, o ressarcimento. 
 
Art. 23. O valor do Adiantamento de Viagem será concedido por meio de transferência 

bancária diretamente na conta corrente do servidor. 
 
Art. 24. Excepcionalmente e na impossibilidade de efetivação do Adiantamento de 

Viagem, poderão ser ressarcidas ao servidor as despesas decorrentes de viagens, mediante os 
documentos comprobatórios e desde que justificado a impossibilidade de programação da 
solicitação antecipada. 

Parágrafo único. A justificativa é de responsabilidade do servidor e a solicitação deverá 
estar assinada pelo Secretário da Pasta em que o servidor solicitante estiver lotado, sendo 
encaminhado para análise e decisão da Secretaria Municipal de Finanças. 
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Capitulo III 

Disposições Finais  
 
 
Art. 25. Cabe às Chefias imediatas, a fiscalização da correta aplicação deste Decreto, 

sendo que o descumprimento de quaisquer dispositivos ensejará a não aceitação total ou parcial da 
prestação de contas, e a apuração de eventual responsabilidade com base na legislação aplicável. 

 
Art. 26. As Secretarias poderão adotar o Cartão Pagamento para liberação de 

Adiantamentos de Viagens, persistindo as regras previstas quanto à prestação de contas. 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal que adotar o Cartão Pagamento não poderá 

realizar adiantamentos de forma diversa. 
 
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com aplicação a partir 

de 01 de junho de 2019, revogando quaisquer outras disposições em contrário. 
  

 

Guarapuava, 22 de abril de 2019.  

 

 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
TABELA DE DIÁRIAS NACIONAIS 
 

Locais e distância Valor  

Brasília e capitais dos estados da Federação 
com hospedagem, com exceção de Curitiba 

15 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Brasília e capitais dos estados da Federação 
sem hospedagem, com exceção de Curitiba  

11 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Outras Cidades acima de 300 km da sede do 
Município de Guarapuava com hospedagem  

11 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Outras Cidades acima de 300 km da sede do 
Município de Guarapuava sem hospedagem  

8 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Cidades localizadas com distância de até 300 
km da sede do Município de Guarapuava com 
hospedagem. 

5 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Cidades localizadas com distância de até 300 
km da sede do Município de Guarapuava sem 
hospedagem. 

1,25 UFM – Unidade Financeira Municipal 
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ANEXO II 
 
TABELA DE ADIANTAMENTO VIAGENS NACIONAIS 
 

Locais e distância Valor  

Brasília e capitais dos estados da Federação 
com hospedagem, com exceção de Curitiba 

13 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Brasília e capitais dos estados da Federação 
sem hospedagem, com exceção de Curitiba  

9 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Outras Cidades acima de 300 km da sede do 
Município de Guarapuava com hospedagem  

9 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Outras Cidades acima de 300 km da sede do 
Município de Guarapuava sem hospedagem  

6 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Cidades localizadas com distância de até 300 
km da sede do Município de Guarapuava com 
hospedagem. 

5 UFM – Unidade Financeira Municipal 

Cidades localizadas com distância de até 300 
km da sede do Município de Guarapuava sem 
hospedagem. 

1,25 UFM – Unidade Financeira Municipal 
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 
 

Eu______________________________________________________________, inscrito no CPF/MF 
sob o nº _____________________________, servidor(a) municipal, matrícula 
nº.___________________, ocupante do cargo de 
_______________________________________________, de provimento 
____________________________, lotado (a) na _________________________________________, 
exercendo minhas funções no (a) _____________________________________________, 
ramal/fone: ___________________________, venho, por meio deste, requerer autorização para 
deslocamento da sede do município e concessão de adiantamento para viagem 
para_________________________________________________, no valor 
de:________________________________________________________________________________
______________________________________________________por motivos de 
_______________________________________________________________________, pelo prazo 
de _____________________________, a contar de _____/_____/________ com retorno previsto 
para _____/_____/________.  
 
 
Participantes:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
Dados da conta bancária de titularidade do beneficiário para creditar o Adiantamento:  
Banco: ________________, Ag. ____________, Conta nº:____________________________ 
 

Termo de Compromisso 
 

Declaro para todos os efeitos legais que as informações acima são verdadeiras, e comprometo-me a 
prestar contas nos termos Decreto Municipal nº 7281/2019. Na impossibilidade de viagem ou 
retorno antecipado, comprometo-me a restituir os valores excedentes, ciente de que se não o fizer a 
prestação de contas no prazo estipulado ou não restituir, os valores poderão ser descontados em 
Folha de Pagamento.  
 
Nestes termos, pede e aguarda deferimento.  
 
Guarapuava/PR, ____/_____/_______.  
 

___________________________________ 
Nome do Requerente e assinatura 
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ANEXO IV 
 

À CONTADORIA GERAL  
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINALIDADE .............                                                                                                                                                                                      

DATA ........... 

 

PARTICIPANTE(S): ............................................... 

EMPENHO Nº.................. 

................................................ 

        Nº 
NOTA/CUMPOM DESCRIÇÃO VALOR NOTA 

   

   
   

      

      

      

      

      

      

      

      

Total   R$ 000,00 

       
CONTAS PRESTADAS POR: ........ 
(OBS.: Comprovantes anexos devidamente vistados) 
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ANEXO V 
 

PARECER CONCLUSIVO 

 

Em atendimento ao disposto no Decreto 7281/2019, temos a informar o seguinte: 

 

O detentor do adiantamento Sr (a)_____________________________________________, procedeu 

ao encaminhamento integral da documentação necessária da prestação de contas, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

Não se constata qualquer irregularidade quanto aos gastos. Todos os valores despendidos se 

afinam com despesas de custeio, logo, amoldam-se ao que determina ao disposto nos artigos 68 e 

69 da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964. 

 

Ficou constatado que a utilização dos recursos atende o objetivo da despesa e não se observou 

qualquer fato que caracterize o desperdício do dinheiro público, ou infração ao princípio da 

economicidade. 

 

As contas foram prestadas de forma integral, não se verificando qualquer irregularidade a ser 

sanada por parte do detentor quando do exame das contas. 

 

 

Guarapuava, _____ de _______________de___________. 

 

 

___________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO DA PASTA OU SERVIDOR OUTORGADO 


