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Diretrizes da Alteração

• Tratamento de casos omissos no decreto anterior.

– Desde as últimas alterações do decreto vigente e da edição do
Manual de Diárias de Viagem, foram levantadas dúvidas e
problemas junto aos órgãos/entidades.

– Fonte para estruturação da nova norma contemplando os
problemas críticos e comuns.

• Simplificação de regras e critérios.

• Correção dos valores da tabela de viagens nacionais.

• Organização do decreto por meio de capítulos e seções para
facilitar sua utilização.
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Organização da Norma

• A norma proposta foi estruturada em capítulos e seções, para
facilitar a disposição do conteúdo e sua utilização:

Capítulo I – Disposições Preliminares

Capítulo II – Da Diária de Viagem

Seção I – Da Solicitação

Seção II – Dos Termos Inicial e Final

Seção III – Dos Valores

Seção IV – Da Aferição dos Valores

Seção V – Da Diária Internacional

Capítulo III – Dos Meios de Transporte

Seção I – Das Passagens Rodoviárias e Aéreas

Seção II – Do Uso de Veículos Particulares

Capítulo IV – Da Prestação de Contas

Capítulo V – Do Reembolso de Despesas

Capítulo VI – Disposições Finais
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Alterações Principais

1. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PARA VIAGENS
NACIONAIS (Anexo I)

FAIXA

Capitais, inclusive BH
Municípios Especiais e 

Municípios outros 
Estados

Demais Municípios de 
MG

Anterior Atual Anterior Atual Anterior Atual

Faixa I 140,00 210,00 100,00 177,00 80,00 120,00

Faixa II 190,00 273,00 120,00 210,00 100,00 150,00

Faixa III 270,00 386,00 200,00 353,00 140,00 206,00

• FAIXAS:
– I - nível médio de escolaridade.
– II - nível superior de escolaridade.
– III - cargos especificados no decreto.



Alterações Principais

2. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE AFERIÇÃO DE VALORES
(art. 17 e 18)

Intervalo
Percentual sobre o valor 

da diária
Critérios exigidos

0 a 06h 0% Não é devida diária para afastamento inferior a 06 horas.

06h a 12h 35% Percentual de diária parcial, pois não há hospedagem

12h a 24h 50%

1- Quando houver alimentação ou pousada gratuita incluídas 
em evento para o qual o servidor esteja inscrito, ou em 
cidade na qual estiver em serviço; ou

2- Quando não houver comprovação de despesas com 
hospedagem fora da sede

12h a 24h 100%
Havendo comprovação de pagamento de pousada por meio 
de documento legal ou equivalente

Acima de
24h

100%
Período igual ou superior a vinte e quatro horas, facultada a 
apresentação do comprovante legal ou equivalente



Alterações Principais

3. DEFINIÇÃO DE REGRAS PARA AFERIÇÃO DE VALOR QUANDO A
ROTA ENVOLVER MUNICÍPIOS ESPECIAIS (ART. 19)

• Viagem cuja rota só contemple municípios especiais (art. 19, I):
aplica-se o valor atribuído aos municípios especiais conforme Anexo I,
segundo a faixa de enquadramento do servidor e critérios dos artigos
17 e 18, independente de haver ou não hospedagem no município;

• Viagem cuja rota contemple municípios especiais e comuns:

– Sem hospedagem (art. 19, I): aplica-se o valor de município especial
para toda rota da viagem, independente do tempo de
permanência em cada município, observando-se os critérios dos
artigos 17 e 18;

– Com hospedagem (art. 19, II): aplica-se o valor do município em
que houve a hospedagem, observando-se os critérios dos artigos
17 e 18.

• Apenas “passar” pelo município especial não configura viagem a
diversos municípios.



Alterações Principais

4. COLABORADORES EVENTUAIS

• São pessoas que, não possuindo vínculo com a
Administração Pública do Poder Executivo, e que não
estejam formalmente prestando serviço técnico-
administrativo especializado, forem convidadas a
prestar algum tipo de colaboração ao Estado de forma
gratuita, em caráter transitório ou eventual.

• Poderão ser pagas as despesas de pousada,
alimentação, passagens e custos de deslocamento.

• Para o pagamento das despesas com alimentação e
pousada previstas no caput deste artigo, serão
observadas as normas estabelecidas neste Decreto e
aplicado, como limite para aferição dos valores devidos,
o maior valor constante nos Anexos I e II.



Alterações Principais

5. REFERENTE A ALTERAÇÕES DE CRITÉRIOS DE
VALORES

• Inclusão de faixa de valores para viagens ao exterior para
a zona do Euro, para fazer frente à sua realidade
diferenciada em relação aos custos.

• Inclusão do município de Tiradentes como município
especial.

• Mudança de faixa do município de Belo Horizonte,
passando da faixa de município especial para a de
capitais, pois os custos das despesas se enquadram
melhor na realidade de custos apresentadas por capitais.
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Outras Alterações

• Disponibilização dos formulários de solicitação de diárias de
viagem e de relatório de viagem no sitio eletrônico da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
Esses formulários poderão ser alterados pelos órgãos e
entidades, desde que os campos dos formulários
disponibilizados sejam mantidos, isto é, só é possível
acrescentar novos campos.

• Extinção da parcela de custeio, antes aplicada aos
deslocamentos para municípios ou distritos que se
distanciam da sede em até cinqüenta quilômetros.

• Permissão de o servidor receber em espécie os valores
aferidos para diárias internacionais, em Euro para as viagens
a serem realizadas para a Zona do Euro.



Outras Alterações

• Definição de classe para compra de passagem rodoviária. A
classe padrão é a convencional, sendo permitida, em casos
excepcionais devidamente justificados e aprovados, a
aquisição de passagem em outras classes.

• Determinação da documentação mínima da prestação de
contas, para auxiliar os setores administrativos, ficando a
cargo da chefia imediata ou do ordenador de despesa
solicitar qualquer outra documentação suporte caso
considere necessário.

• Estipulação de prazo para a restituição ao Estado dos valores
recebidos em excesso ou no caso de cancelamento de
viagem. O prazo para devolução é de 05 (cinco) dias úteis
(art. 26).



Outras Alterações

• Unificação do prazo para prestação de contas dos
adiantamentos, previsto no Decreto nº 37.924/96 com o
prazo para prestação de contas de diária de viagem de 05
(cinco) dias úteis.

• Aprimoramento do conceito de viagem ininterrupta,
considerando assim, como as viagens realizadas de forma
seqüencial, em que o lapso temporal entre o termo final de
uma viagem e o termo inicial da viagem subseqüente for
inferior ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para a prestação de
contas .



Outras Alterações

• Extinção da possibilidade de acréscimo de 25% para viagens
realizadas para Brasília, enquadrando-a apenas na faixa de
Capitais.

• Extinção da autonomia de alteração dos valores das diárias,
dos critérios e dos municípios especiais por meio do Acordo
de Resultados.
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O que não mudou > Termos 
Inicial e Final

INCISO
TIPO VIAGEM/ 
TRANSPORTE

TERMO INICIAL TERMO FINAL

I Veículo Oficial

Horário da partida do local 
de sua guarda registrado no 
relatório de atendimento do 

SIAD

Horário do retorno ao local de 
sua guarda

II

Viagem 
nacional/ 

transporte 
rodoviário

Horário de embarque no 
local de origem constante na 

passagem

Horário de desembarque no 
retorno ao local de origem

III
Viagem 

nacional/ 
transporte aéreo

Horário de desembarque no 
local de destino constante na 

passagem

Horário de embarque no 
retorno ao local de origem

constante na passagem

IV

Viagem 
internacional/ 

transporte 
rodoviário ou 

aéreo

Horário de desembarque no 
exterior (chegada ao destino)

Horário de embarque no 
exterior para retorno ao Brasil



O que não mudou > Uso de 
veículos particulares

• Não são autorizadas viagens de servidor em veículos particulares,
exceto:

– Em veículo locado do prestador de serviço ou cedido.

– Em veículo do próprio servidor, no interesse deste e do serviço,
desde que previamente autorizado pelo dirigente máximo do
órgão ou entidade.

• Permitida indenização das despesas com combustível,
podendo receber adiantamentos.



O que não mudou

• A diária deve ser processada pelo nível de escolaridade do cargo
ocupado.

• Poderá ser autorizado o pagamento das despesas do servidor para
fins de obtenção de passaporte ou de visto.

• Limite de valores de diárias quando o custeio é com verba de
convênios.

• No caso de atrasos, escalas e conexões em viagens nacionais e
internacionais por período superior a quatro horas, será feito o
reembolso de despesas com alimentação e pousada.

• O limite para os reembolsos são os valores dispostos nos anexos I e
II do Decreto.

• Hipóteses de equiparação de diárias de viagem (art. 20).
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Algumas Dúvidas

1. No art. 20, parágrafo único do Decreto 45.618 dispõe que o
Dirigente Máximo pode autorizar a equiparação de faixa de
Diária, no caso de desempenho de mesma atividade técnica. Caso
a ordenação de despesas seja delegada, os próprios ordenadores
podem autorizar a equiparação de faixa?

– Resposta: o decreto de diárias de viagem prevê a delegação de
competências em alguns artigos. É importante destacar que a
delegação de ordenação de despesas não delega as competências
previstas no Decreto, mas sim, a aprovação de despesas para
empenho, liquidação e pagamento. Dessa forma, cada órgão ou
entidade deve deixar explícito em instrumento normativo próprio a
delegação das competências previstas no Decreto de diárias de
viagem.



Algumas Dúvidas

2. A interpretação correta é:

A. Que o servidor que realiza viagem em veículo próprio não faz jus à diária,
OU

B. Que o único ressarcimento que o servidor terá em relação ao veículo
será o reembolso de despesas com combustível, além das diárias?

– Resposta: Há as seguintes situações:

• A viagem foi autorizada, independente do meio de transporte: as
diárias são devidas.

• A viagem foi autorizada em veículo próprio: são devidas diárias e
reembolso das despesas de combustível do veículo.

• A viagem foi autorizada, mas não em veículo próprio: são devidas as
diárias, mas não é devido o reembolso pelo combustível.

• A viagem não foi autorizada, nem com veículo próprio nem com
outro meio de transporte: não deve diárias nem reembolso pelo
combustível.



Algumas Dúvidas

3. No art.12, pagamento de diárias a colaboradores eventuais, não
faltou definir a faixa de pagamento, ou pagaremos o valor de R$
386,00 em caso de viagens nacionais?

– Resposta: O limite dos valores para pagamento de diárias a
colaboradores eventuais corresponde aos valores constantes
na faixa III, no entanto isso não quer dizer que sempre o
colaborador eventual receberá sempre o maior valor do Anexo I
e II. O decreto estipulou um limite superior, podendo-se pagar
valores inferiores conforme o gasto realizado.



Algumas Dúvidas

4. Como pagar diárias a contratados?

– Resposta: O presente Decreto não contempla a concessão de
diária para funcionários contratados. Recomenda-se que o
pagamento de diária de viagem, nesses casos, esteja previsto
no contrato realizado e o pagamento deve ser feito pela própria
empresa contratada. Não será efetuado o pagamento
conforme procedimentos padrões para servidores (empenho -
liquidação - pagamento). Sendo assim, no contrato, o cálculo
da diária poderá ser acordado entre os contratantes, podendo
por exemplo utilizar as diretrizes da CLT ou do Decreto nº
45.618/2011, cabendo neste último caso, ao órgão realizar a
equivalência dos funcionários às faixas I, II ou III, constantes no
Anexo I do Decreto.



Algumas Dúvidas

5. Quando uma pessoa faz uma viagem como “Colaborador Eventual”, qual o
procedimento para o pagamento desta viagem, ou seja, a pessoa tem de
apresentar todos os recibos referentes às despesas efetuadas na viagem?Ou
pagamos com referencia ao início e final da viagem, e se adiantarmos algum
valor para esta pessoa? Conforme o artigo 12 do decreto 45618/2011 não
ficou claro, ele deixa dúvidas.

– Resposta: O art. 12 do Decreto nº 45.618/2011 determina que poderão ser pagas as
despesas de pousada, alimentação, passagens e custos de deslocamento. O Decreto
não determina o pagamento de diária de viagem, apesar da possibilidade dos valores
serem pagos de forma antecipada e da limitação dos valores aos maiores valores das
diárias constantes nos Anexos I e II do Decreto. Fica a cargo de cada órgão ou entidade
determinar o procedimento a ser adotado para cobrir as despesas dos colaboradores
eventuais. Sendo assim, é possível manter o pagamento das despesas por meio de
reembolso de acordo com os documentos comprobatórios. O Decreto deixa facultado
a apresentação do comprovante de hospedagem, no entanto a unidade administrativa
responsável pelo pagamento das diárias e dos adiantamentos pode solicitar tais
comprovantes. Caso os valores sejam pagos antecipadamente, o colaborador eventual
deverá prestar contas com as documentações necessárias e se os valores recebidos
forem superiores ao valores aprovados, deverá restituir o Estado por meio do
documento de arrecadação estadual (DAE).



Algumas Dúvidas

6. Adiantamentos para despesas com estacionamento no aeroporto de
Confins. O Decreto nº 37.924, art. 25, inciso III, transporte urbano em viagem
(taxi e ônibus) e não haver claramente previsão de adiantamento para esta
despesa, solicitamos orientação, tendo em vista que, na maioria das viagens
por meio de transporte aéreo, com retorno no mesmo dia, o
estacionamento fica em média R$ 28,00 a diária, ou seja, bem mais barato
que o taxi, normalmente em torno de R$ 90,00 ida e R$ 90,00 volta, como
podemos proceder, ou caso contrario, outro elemento de despesa, com
empenho prévio, e qual item?

– Resposta: O a despesa deve ser lançada no elemento-item 33.02, que já
teve sua nomenclatura alterada para: 02 – DESPESAS COM
TRANSPORTE URBANO, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO. Despesas
com transporte urbano (táxi e passes), pedágio e estacionamento
(talonário rotativo, aeroporto, privado para veículo oficial).



Algumas Dúvidas

7. Pode pagar diária para estagiário?

– Resposta: Não é devido o pagamento de diárias de viagem a estagiários pelos
seguintes motivos: 1) estagiário não está compreendido no público alvo do
decreto (servidores, membros de conselho ou colaboradores eventuais); 2) o
art. 10, I da lei de estagiário (Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de
2008), a jornada máxima do estagiário 6 horas diárias, conforme abaixo:

– Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição
de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo
constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não
ultrapassar:

– I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de
jovens e adultos;

– II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

– § 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde
que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

– Pelo nosso decreto, para afastamentos até 6 horas não é devida diária de
viagem.



Algumas Dúvidas

8. Servidor Faixa II viaja para municípios especial e comum. Como
contabilizar a diária?

22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011 23/06/2011 23/06/2011 23/06/2011 23/06/2011

09:00 11:00 17:00 19:00 12:00 14:00 15:20 17:20

Ituiutaba Uberlândia Uberlândia Patrocínio Patrocínio Uberlândia Uberlândia Ituiutaba

22/06/2011 23/06/2011 23/06/2011

09:00 09:00 17:20

Termo Inicial Termo FinalLocal da hospedagem

Total recebido = R$223,50

24:00:00 08:20

1 diária integral - art. 17, II (facultada apresentação do comprovante)

Hospedagem em Patrocínio - município comum - art. 19, II

Faixa II - Demais Municípios - R$150,00

35% da diária integral - art. 18, II

Município especial - art. 19, I

Faixa II - Municípios Especiais - 35% de R$210,00 = R$73,50



Algumas Dúvidas

9. Servidor viaja para municípios especial e comum. Como
contabilizar a diária?

20/06/2011 21/06/2011 21/06/2011 22/06/2011 22/06/2011

09:00 12:30 13:30 10:00 15:50

BH S.D.Prata Ipatinga Ipatinga BH

20/06/2011 21/06/2011 22/06/2011 22/06/2011

09:00 09:00 09:00 15:50

Termo Inicial Local da hospedagem Termo FinalLocal da hospedagem

24:00:00

1 diária integral - art. 17, II (facultada apresentação 

do comprovante)

Hospedagem em São Domingos do Prata - 

município comum - art. 19, II

24:00:00

35% da diária integral - art. 18, II

Município especial - art. 19, I

06:50

1 diária integral - art. 17, II (facultada 

apresentação do comprovante)

Hospedagem em Ipatinga - município especial - 

art. 19, II



Algumas Dúvidas

10. Servidor viaja para evento que tem pacote de hospedagem. Como
pagar a diária?

28/06/2011 28/06/2011 29/06/2011 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

07:00 13:00 07:00 07:00 12:00 20:20

Barbacena Barbacena

Período com pacote de hospedagem

PACOTE DE HOSPEDAGEM - 47h00

47:00:00
06:00 08:20

24:00:00 24:00:00 13:20



Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG

Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP

Dúvidas: diarias.viagem@planejamento.mg.gov.br

Documentos/ Materiais: www.planejamento.mg.gov.br

Seção Governo > Gestão Logística > Diárias de Viagem

- Formulários

- Decretos e Manual


