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DECRETO MUNICIPAL N° 132/2019, DE 17 DE SETEMBRO DE 
2019. 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
MATEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATEIROS, Estado do Tocantins, 

no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, inc. III, da Lei Orgânica do 
Município;

D E C R E T A 

Art. 1º Fica estabelecido no âmbito da Administração Pública Direta 
e Indireta do Poder Executivo Municipal, a concessão de diárias para cobertura 
de despesas com alimentação, estadia e locomoção do servidor público civil que, 
em caráter eventual ou transitório, afastar-se da sede onde estiver lotado para 
outro ponto do território nacional ou para o exterior, em função de desempenho 
do serviço público. 

Art. 2º A concessão de diárias far-se-á nos termos deste Decreto.
§ 1º As diárias serão concedidas por dia de afastamento do Município, 

do Estado ou do País, contando-se pelo número de dias correspondentes ao 
evento, incluindo-se os dias de partida e o de chegada, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 

§ 2º Na hipótese de afastamento da sede por prazo superior a 15 
(quinze) dias, o valor unitário da diária será reduzido, a partir do 16º (décimo 
sexto) dia, em 50% (cinquenta por cento). 

§ 3º Não se concederá diária a servidor que se deslocar da sede para 
localidade cuja proximidade e facilidade de acesso possibilitem seu retorno sem 
a realização de despesa de alimentação e pousada. 

§ 4º A concessão de diárias fica condicionada à existência de dotação 
orçamentária e à disponibilidade de recursos financeiros no exercício em que 
ocorrer o afastamento. 

§ 5º A concessão de diárias que abranger finais de semana e feriados 
somente deverá ocorrer no absoluto interesse da administração, devidamente 
justificado. 

§ 6º O valor unitário da diária é o estabelecido no Anexo I deste 
Decreto. 

§ 7º O servidor não poderá, sob nenhuma hipótese, receber diárias 
provenientes de mais de uma fonte pagadora, referentes ao mesmo período 
concessivo. 

§ 8º Nos casos específicos em que o servidor de um órgão se deslocar 
para prestar serviços de interesse de outro órgão, a despesa com a concessão 
de diárias, obrigatoriamente, será da dotação orçamentária do órgão no qual o 
servidor encontra-se lotado. 

Art. 3º As diárias serão concedidas mediante autorização do ordenador 
de despesas. 

§ 1º São considerados ordenadores de despesas, no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, os Secretários 
Municipais ou autoridade equivalente.  

§ 2º Aos Secretários Municipais e equivalentes, é facultado autorizar 
diretamente a liberação de diárias para o custeio das próprias despesas, na 
hipótese de deslocamento da sede onde estiver lotado para outro ponto do 
território nacional ou para o exterior, em objeto de serviço. 

§ 3º Na hipótese de deslocamento a serviço para o exterior, somente 
o Chefe do Poder Executivo pode autorizar o afastamento do servidor. 

§ 4º O ordenador de despesas poderá, motivadamente, aceitar ou não 
a prestação de contas de diárias apresentada pelo servidor, e caso ocorra a não 
aceitação da referida prestação de contas pelo ordenador de despesas, aplicar-
se-á o estabelecido no art. 7º. 

§ 5º O ordenador de despesas que conceder diárias em desacordo com 
as normas estabelecidas neste Decreto responderá, solidariamente com o servidor, 
pela reposição da importância pecuniária indevidamente paga. 

Art. 4º As solicitações de diárias deverão ser efetuadas através de 
processo, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, resguardadas as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

§ 1º O processo de concessão de diárias será instruído com os 
formulários de solicitação de diárias para viagem no modelo padronizado no 
Anexo II deste Decreto. 

§ 2º Nos casos em que se comprovarem a urgência e a imprevisibilidade 
da viagem já realizada, o servidor será indenizado com o valor das diárias 
correspondentes aos dias de afastamento. 

Art. 5º É admitida, em caráter excepcional e desde que satisfatoriamente 
justificada, a prorrogação do prazo de afastamento que serviu de base para a 
concessão das diárias, condicionado à autorização de autoridade competente. 

Parágrafo único. Autorizada a prorrogação, o servidor fará jus às 
diárias correspondentes ao respectivo período. 

Art. 6º O servidor fica obrigado a restituir as diárias, em sua totalidade, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do retorno à sede, quando não se 
efetivar a viagem, bem como, no mesmo prazo, as diárias recebidas em excesso. 

Art. 7º A comprovação do deslocamento far-se-á perante o ordenador 
de despesas, mediante a apresentação da prestação de contas de diárias, até 05 
(cinco) dias úteis da data de retorno à sede, no modelo padronizado do Anexo 
III deste Decreto, devidamente instruída com os documentos seguintes:

I – Cartão de embarque ou congênere, no caso de deslocamento aéreo;
II – Declarações dos locais de comparecimento devidamente assinada, 

acompanhadas de registro fotográfico da atividade ou visita, e
III – Relatório sucinto das atividades desenvolvidas.
Parágrafo único. No caso da impossibilidade de apresentação dos 

documentos descritos nos incisos I e II, deverá o servidor justificar o motivo no 
relatório de atividades desenvolvidas constante na prestação de contas de diárias 
constante do inciso III deste artigo. 

Art. 8º Caso não ocorra a prestação de contas, fica o servidor impedido 
de realizar outras viagens, salvo às situações de excepcionalidade, devidamente 
justificadas, nos termos do art. 4º deste Decreto. 

Art. 9º. Ao servidor que não atender ao artigo 8º, no que diz respeito 
ao prazo fixado para apresentação da prestação de contas, proceder-se-á a 
reposição dos valores correspondentes às diárias efetivamente concedidas, através 
de desconto em folha de pagamento, nos termos permitidos em lei e mediante 
autorização do ordenador da despesa. 

Parágrafo único. O desconto deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados do término do prazo para a apresentação da prestação 
de contas.
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Art. 10. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência 

permanente do cargo o servidor não fará jus a diárias. 

Art. 11. As Secretarias ficam obrigadas, através de seus dirigentes, 
a comunicar com antecedência de 5 (cinco) dias úteis ao Secretário de 
Finanças a solicitação e a concessão de diárias a seus servidores, justificando 
circunstanciadamente o deslocamento. 

Art. 12. O Prefeito poderá baixar normas complementares que repute 
necessárias à plena execução e cumprimento deste Decreto. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros, Estado do Tocantins, 17 
dias do mês de setembro de 2019. 

JOÃO MARTINS NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I
Valor da Diária

BENEFICIÁRIO

DIÁRIA
DESLOCAMENTO 
PARA CAPITAL 
DO ESTADO

DIÁRIA
DESLOCAMENTO 
PARA INTERIOR 
DO ESTADO

DIÁRIA
DESLOCAMENTO 
PARA OUTROS 
E S T A D O S  D A 
FEDERAÇÃO

D I Á R I A 
DESLOCAMENTO 
PARA
OUTROS PAÍSES

Prefeito Municipal R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 650,00 R$ 1.500,00

Vice-Prefeito R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 450,00 R$ 1.300,00

S e c r e t á r i o s 
M u n i c i p a i s /  e 
equivalentes

R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 450,00 R$1.300,00

Demais servidores R$ 150,00 R$ 100,00 R$ 250,00 R$ 1.300,00

ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do servidor(a):

 

Matrícula do servidor: 

Setor: 

Nome do Não-servidor(a): Cargo/Função:

Nível escolaridade: 

Nº Banco: Nº Agência: Nº conta p/ depósito:

CPF.: RG.: CBO+Cód. do cargo: 

End.: 

                                          

Fone:                      cel.:                           e-mail: 

        

Nº diárias: V a l o r 

U n i t á r i o 

(R$)

Valor Total (R$)

Origem da viagem: UF: Destino da viagem: UF:

Data da saída: Hora da saída: Data do retorno: Hora do retorno:

Tipo de diárias:

Dentro do Estado          □

Fora do Estado              □

Internacional                 □

Dentro do Município    □

Natureza da diária:

Diária Única                                       □

Capital – com pernoite                       □

Capital Federal –                                □

Diária de Campo –                             □

Municípios Vizinhos – sem pernoite  □

Outros Municípios – sem pernoite     □

Capital – com pernoite                          □

Municípios Vizinhos – com pernoite    □

Outros Municípios – com pernoite        □

Tipo de Transporte: Aérea □   Terrestre    □  Veículo /Órgão informar modelo e placa:

Veículo /Próprio informar modelo e placa:
Objetivo da viagem:

N° do Ato : Data do 

Ato:

N° da lei de concessão 

de diária:

TERMO DE COMPROMISSO

Assinatura do Servidor/Carimbo

Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas 

acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em 

cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, conforme 

disposto no Art. 4º do Decreto 00/2019 devidamente atestados, no prazo de (05) 

dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de 

sofrer as sanções cabíveis.  

 Obs.: 1 - A matrícula do servidor pode ser adquirida junto à Secretaria Municipal 
de Administração no setor de Recursos Humanos

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

1. DATA___/____/____
2.CATEGORIA
2.1 – SERVIDOR PÚBLICO             2.2 – COLABORADOR 

EVENTUAL

DADOS PESSOAIS
3 – NOME 3.1 – MATRÍCULAFUNCIONAL

3.2 – CPF

4 – LOTAÇÃO 5 – CARGO/FUNÇÃO       

         

                       

DADOS DA VIAGEM

6 – ITINERÁRIO 7 – PERÍODO: 

___/___/____

a

___/___/___

8 – HORÁRIO DE SAÍDA 9-HORÁRIO DE CHEGADA

10 – MEIO DE TRANSPORTE:

11 – FINALIDADE:

12 –RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02/ 2019, 23 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre as condutas vedadas aos(às) candidatos(as) e 
respectivos(as) fiscais durante o Processo de Escolha dos Membros do(s) 
Conselho(s) Tutelar(es) e sobre o procedimento de sua apuração.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE (CMDCA) do Município de MATEIROS, no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 074 de 23 de Março de 2012 
e Lei nº 104 de 02 de Outubro de 2013, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução 
CONANDA nº 170/14, que lhe conferem a presidência do Processo de Escolha 
dos Membros do Conselho Tutelar e, 

 Considerando que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe definir as condutas 
permitidas e vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do(s) Conselho(s) 
Tutelar(es);

Considerando, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e IX, da Resolução 
CONANDA nº 170/14, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do 
CMDCA, analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como 
resolver os casos omissos, 

RESOLVE: 
ART. 1º - A campanha dos(as) candidatos(as) a membros do Conselho 

Tutelar é permitida somente após a publicação da lista final dos(as) candidatos(as) 
habilitados(as) no Processo de Escolha e será encerrada a meia noite da véspera 
do dia da votação.

ART. 2º - Serão consideradas condutas vedadas aos(às) candidatos(as) 
devidamente habilitados ao Processo de Escolha dos membros do Conselho 
Tutelar de 2015 e aos seus prepostos:

Da Propaganda
Oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou 

vantagem de qualquer natureza; 
Perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos 

sonoros ou sinais acústicos;
Fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa 

inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
Prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas 

municipais ou que impliquem qualquer restrição de direito;
Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos 

ou entidades que exerçam autoridade pública;
fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio de 

pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, 
nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a 
ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, 
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;

Colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins 
localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, 
mesmo que não lhes causem dano;

Fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa 
responsável e candidatos(as) à imediata retirada da propaganda irregular.

Da campanha para a escolha
a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com 

a sua autorização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas 
ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao(à) eleitor(a);

b.) realizar showmício e evento assemelhado para promoção de 
candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a 
finalidade de animar comício ou reunião de campanha;

c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a sonorização 
de anúncio de comícios;

d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às 
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia 
mista;

e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a 
veiculação de propaganda em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea 
e gratuita;

f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, de 
crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias 
públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.

No dia do processo de escolha
 Usar alto-falantes e amplificadores de som ou promover comício 

ou carreata;
Arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;
Até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, 

para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a 
caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;

Fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
Doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), com o fim de 

obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, 

inclusive (captação de sufrágio);
Padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) 

respectivos(as) fiscais.
Das Penalidades

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução 
caracterizará inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a) passível de 
impugnação da candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto 
no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

Do Procedimento de Apuração das Condutas Vedadas

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar 
à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas 
estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas 
ou indícios de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar 
e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao 
Ministério Público.

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia 
da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral 
do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração 
de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o 
desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da 
notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá 
ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar 
conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 
(dois) dias do término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não 
configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se 
pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo 
em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso 
II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado 
pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, 
oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência 
deste, será facultado ao representado a efetuar sustentação, oral ou por escrito, 
por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não 
impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que 
tenham sido ambos notificados para o ato.   

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas 
indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 
02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, 
o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem 
efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14). 

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do término do prazo da interposição 
do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento 
indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução. 

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo 
tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou 
da programação da urna eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome 
do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, 
os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos. 

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina 
o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de 
todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo 
de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do art. 172 
do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), ou seja, 
realizar-se-ão em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas.

Da Publicidade desta Resolução

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de 
todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo 
publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser 
afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e 
outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela internet.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais 
onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha;

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA 
fará reunião com eles(as) em 02 (dois) momentos do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar:

Antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) 
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candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 
6º, da Resolução CONANDA nº 170/14;

Na véspera do dia da votação.
Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será lavrado Termo 

de Compromisso, assinado por todos(as) candidatos(as) a Membros do Conselho 
Tutelar e integrantes da Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas 
nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob pena de impugnação da 
candidatura (art. 11, §6º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Da Disposição Transitória

ART. 13 - Quando da vigência da Lei Federal nº 13.105, de 
16/03/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, o mencionado 
dispositivo legal indicado no art. 3º desta Resolução será substituído pelo art. 212.

MATEIROS - TO, 23 DE SETEMBRO DE 2019.

Ilmar Castro de Sousa
PRESIDENTE DO CMDCA

CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

Ilmar Castro de Sousa

Lília Carvalho Santos Constantino

Samantha Rodrigues Dantas

Luzia Sousa Tavares Martins

Jonh Lenon Nunes Dos Santos

Gercilene Lopes de Matos

Núbia Saynara Alves da Silva

Cimara Xavier dos Santos

Marijane Ribeiro da Silva

Romilson Gonsalves Ferreira

Francilene Alves Pereira

Vera Maria da Silva Mokfa

Adelice Carvalho Cirqueira

Célio Reis da Silva Rocha

Sara Batista de Almeida Sousa
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