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DECRETO Nº 15, DE 9 DE MARÇO DE 2016. 
 

 

 

Dispõe sobre concessão e fixação de diárias 

para Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, 

Assessores e demais Servidores Municipais. 

O Prefeito Municipal de São Felix do Araguaia-MT, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,  
    

DECRETA: 

   
Art. 1º Em conformidade com o artigo 9º da Lei Complementar nº 067/2011, 

de 27 de junho de 2011, ficam atualizados os valores para concessão de DIÁRIAS para 

prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Assessores e demais servidores municipais, passando a 
vigorar os valores abaixo descritos: 
 

I – Zona Rural do Município: 

a) Prefeito Municipal: R$ 196,64 (cento e noventa e seis reais e sessenta 
e quatro centavos); 

b) Vice-Prefeito, Secretários e Assessores: R$ 131,09 (cento e trinta e um 

reais e nove centavos); 

c) Demais servidores municipais: R$ 104,87 (cento e quatro reais e 
oitenta e sete centavos); 

II – Região do Araguaia: 

a) Prefeito Municipal: R$ 327,73 (trezentos e vinte e sete reais e setenta 
e três centavos); 

b) Vice Prefeito, Secretários e Assessores: R$ 196,64 (cento e noventa e 
seis reais e sessenta e quatro centavos); 
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c) Demais servidores municipais: R$ 170,42 (cento e setenta reais e 
quarenta e dois centavos); 

III – Intermunicipal, dentro do Estado: 

a) Prefeito Municipal: R$ 458,82 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta e dois centavos); 

b) Vice Prefeito, Secretários e Assessores: R$ 262,18 (duzentos e 
sessenta e dois reais e dezoito centavos); 

c) Demais servidores municipais: R$ 196,64 (cento e noventa e seis reais 
e sessenta e quatro centavos); 

IV – Interestadual, incluindo Brasília: 

a) Prefeito Municipal: R$ 589,91 (quinhentos e oitenta e nove reais e 

noventa e um centavos); 

b) Vice Prefeito, Secretários e Assessores: R$ 393,27 (trezentos e 
noventa e três reais e vinte e sete centavos); 

c) Demais servidores municipais: R$ 262,18 (duzentos e sessenta e dois 
reais e dezoito centavos); 

 

Art. 2º A critério da Administração, poderá ser concedida apenas meia diária, 
se o requerente não pernoitar no local indicado quando da requisição da diária. 
 

Art. 3º A concessão da diária e do adiantamento de viagem será precedida 
por uma Comunicação interna, com a devida justificativa estritamente quando o 
requerente estiver a serviço do Município.  
 

 Art. 4º As diárias, bem como os adiantamentos de viagem solicitados 
somente serão concedidas mediante prévia autorização do Prefeito Municipal. 

 
 


