
PORTARIA Nº 264/98, DE 12 DE JANEIRO DE 1998.

DISPÕE SOBRE DIÁRIA DE VIAGEM.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso I,
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, considerando os termos do artigo 22
do Decreto nº 35.821, de 8 de agosto de 1994, e mantidos os valores aprovados pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP, que deu origem à Portaria nº 202/96,
de 29 de março de 1996, 

considerando a necessidade de compatibilizar as demandas desta
Autarquia com o facultado pelo diploma legal anteriormente citado, 

RESOLVE:

Art.  1º - O  servidor  do  IMA  que  se  deslocar  de  sua  sede
eventualmente,  por  motivo  de  serviço,  para  participação  em  curso,  seminário  e
treinamento, faz jus à percepção de diária de viagem ou à indenização para fazer face
às despesas com alimentação e pousada.

Art.  2º  -  O  servidor  de  outro  órgão  ou  entidade  colocado,
formalmente à disposição do IMA, que se deslocar de sua sede eventualmente, por
motivo de serviço, faz jus à percepção de diária de viagem ou à indenização para fazer
às despesas com alimentação e pousada, em valor de Tabela correspondente ao cargo
cujas funções esteja exercendo, nos termos e limites desta Portaria.

Art. 3º - Aos membros do Conselho de Administração do IMA, que
se deslocarem da sede, eventualmente, a serviço do IMA ou no desempenho de suas
funções, por designação da Presidência do citado Conselho, poderá ser pago diárias
pelo IMA, de acordo com os valores fixados para a segunda faixa da Tabela do Anexo
I, obedecidas as normas desta Portaria.

Art.  4º  -  Para  os  efeitos  desta  Portaria,  sede  é  o  lugar  onde  o
servidor tem exercício.

Art. 5º - Os valores das diárias de viagem são os constantes das
Tabelas dos ANEXOS I e II desta Portaria.

Art. 6º - São competentes para conceder diárias:



I - O Diretor-Geral e os Diretores;
II - Os Delegados Regionais para os servidores lotados nas

respectivas Delegacias, para deslocamentos no Estado;
III - Os Chefes dos Escritórios Seccionais para os servidores

subordinados aos respectivos Escritórios, para deslocamentos na área da jurisdição
dos citados Escritórios.

Art.  7º - A  cada  período  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  de
afastamento é devida 1 (uma) DIÁRIA INTEGRAL, tomando-se como termo inicial para
contagem de dias a hora de partida e de chegada à sede.

§ 1º - Quando o afastamento for inferior a 24 (vinte e quatro)
horas, superior a 12 (doze) horas e exigir pernoite fora da sede, será devida 1 (uma)
DIÁRIA INTEGRAL.

§ 2º  -  Ocorrendo  o afastamento  por  período  superior  a  6
(seis) horas, sem pernoite, será devida somente a PARCELA DE ALIMENTAÇÃO (PA).

Art. 8º - Ao servidor que dispuser de alimentação ou de alojamento
oficial gratuito, será devida somente a parcela não disponível.

Art. 9º - Nos deslocamentos dentro do Estado, cuja permanência
fora da sede seja inferior a 12 (doze) horas, mas superior a 6 (seis) horas e não exija
pernoite, o servidor terá direito à Diária de Campo (DC), de acordo com o estabelecido
no Anexo I desta Portaria.

Art. 10 - A diária não é devida:

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de
remoção ou transferência, tiver que mudar de sede;

II - quando o deslocamento do servidor durar menos de 6
(seis) horas;

III - quando o deslocamento se der para localidade onde o
servidor resida;

IV  -  quando  o  servidor  dispuser  de  alimentação  e
alojamento oficial  gratuitos ou quando estes estiverem incluídos em evento no qual
esteja inscrito;

V - quando relativa a sábado,  domingo ou feriado,  sem
relatório justificativo aprovado pela autoridade concedente.
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Parágrafo único. O disposto no inciso III  deste artigo se
aplica a servidor que tenha residência em local diferente do de sua lotação.

Art. 11 - As despesas com pousada e alimentação do Diretor-Geral
poderão  ser  indenizadas  pelos  valores  respectivos,  à  vista  dos  documentos
comprobatórios.

§  1º  -  As  despesas  de  que  trata  este  artigo  poderão  ser
realizadas pelo regime de adiantamento, cujo valor será limitada à respectiva previsão. 

§ 2º - Quando o valor pago a título de diárias de que trata
este artigo for inferior ao valor estipulado no Anexo II desta Portaria, a comprovação
poderá ser feita através de declaração e recibo assinado pelo servidor.

Art. 12 - Ao servidor que viajar representando o Diretor-Geral, por
delegação deste, aplica-se o disposto no artigo anterior.

Art.  13  - Nos  casos  em  que  o  servidor  se  afastar  da  sede,
acompanhando, na condição de Assessor, o Diretor-Geral, fará jus, a critério deste, ao
mesmo tratamento previsto no artigo 11.

Art. 14 - Quando 2 (dois) ou mais servidores, de cargos diferentes
viajarem juntos  para  participar  de  atividade  da mesma natureza,  será  concedida  a
todos diária equivalente a do servidor enquadrado na faixa de maior valor, desde que
autorizada pelo Diretor-Geral ou autoridade por ele delegada.

Art.  15 - O  servidor  remanescente  da  ex-MINASCAIXA,  em
exercício nesta Autarquia, quando em viagem por motivo de serviço, será enquadrado
na  faixa  da  Tabela  de  Diárias  idêntica  a  de  servidor  do  IMA,  cujo  vencimento
corresponda à sua remuneração básica mais vantagem pessoal.

Art. 16 - O servidor receberá antecipadamente o valor relativo aos
dias previstos para a duração da viagem, até o limite de 10 (dez) diárias, mediante
solicitação prévia em formulário próprio, com autorização da autoridade concedente,
apresentada  à  Superintendência  de  Finanças  com  antecedência  mínima  de  48
(quarenta e oito) horas ao início da viagem.

§  1º  -  Não  sendo  observado  o  disposto  no  caput  deste
artigo, serão pagas diárias vencidas, após o retorno do servidor à sede.

§ 2º - O limite fixado neste artigo poderá ser elevado para
até 20 (vinte) diárias, quando, em despacho fundamentado e à vista da natureza da
viagem  e  das  condições  em que  ela  deve  ser  realizada,  a  autoridade  concedente
reconhecer a necessidade da medida.
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Art.  17 - Ao  servidor  poderá  ser  concedido  numerário  para
aquisição de passagem, exceto aérea, caso não possa ser utilizado veículo oficial.

Parágrafo  único. Quando  se  tratar  de  transporte  aéreo,  o
fornecimento de passagem somente será autorizado pelo Diretor-Geral.

Art.  18 -  Não  será  autorizada  viagem  em  veículo  particular  de
servidor  para  realizar  serviço  do  IMA,  até  que  ocorra  deliberação  a  respeito  pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.

Art.  19  - O  deslocamento  de  servidor  em  viagem  ao  exterior
somente ocorrerá após ato formal do Senhor Governador do Estado ou autoridade por
ele delegada, autorizando o servidor a ausentar-se do País, nos termos da legislação
pertinente.

Art.  20  - Em  todos  os  casos  de  deslocamentos  para  viagens
previstos nesta Portaria, o servidor é obrigado a apresentar prestação de contas em
formulário próprio, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis subseqüentes ao retorno à
sede,  juntando  os  comprovantes  que  lhe  forem  exigidos  e  restituindo  os  valores
relativos às diárias recebidas em excesso.

§ 1º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes de
passagens,  quando  o  transporte  utilizado  for  aéreo,  terrestre  ou  ferroviário,  sendo
indispensável a Autorização para Saída de Veículo-ASV, quando a viagem for realizada
em veículo oficial. Todos os documentos devem ser preenchidos com clareza e sem
rasuras, de forma a permitir a correta identificação da data e da hora da partida e do
retorno à sede.

§ 2º - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o
servidor  ao  desconto  integral,  em  folha,  dos  valores  de  diária(s)  recebidas,  sem
prejuízo de outras sanções legais e/ou regulamentares.

§ 3º - A responsabilidade pelo controle das viagens e das
respectivas prestações de contas é da autoridade concedente.

Art.  21 - É vedado o pagamento de diária cumulativamente com
outra forma de retribuição de caráter indenizatório de despesa referente à alimentação
e pousada.

Art. 22 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei,
conceder ou receber diária indevidamente.

Art. 23 - A concessão de diária fica condicionada à existência de
crédito orçamentário e disponibilidade financeira.
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Art.  24  - As despesas  com alimentação  e  pousada  de  servidor,
quando em viagem, para participação em curso, seminário ou treinamento fora de sua
sede, no país ou no exterior, prévia e formalmente autorizado, poderão ser indenizadas
pelos valores respectivos, à vista dos documentos comprobatórios.

§ 1º - Quando o valor pago a título de diárias de que trata
este artigo for inferior ao valor estipulado no Anexo II desta Portaria, a comprovação
poderá ser feita através de declaração e recibo assinado pelo servidor.

§  2º  -  As  despesas  de  que  trata  este  artigo  poderão  ser
realizadas pelo regime de adiantamento, cujo valor será limitado à respectiva previsão.

Art. 25 - O servidor quando convocado ou autorizado a participar de
treinamento  ou  curso,  com hospedagem  paga  pelo  IMA,  em local  predeterminado,
receberá apenas diária referente ao período de deslocamento.

Parágrafo único. Quando a hospedagem de que trata este
artigo não incluir alimentação, o servidor receberá a parcela correspondente.

Art.  26  -  Compete  à  Superintendência  de  Finanças  expedir
Instruções de Serviço necessárias ao fiel cumprimento das normas estabelecidas por
esta Portaria.

        Art.  27  - Esta  Portaria  entra  em vigor  no  dia  1º  (primeiro)  de
fevereiro de 1998, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº
202/96, de 29 de março de 1996.  
  

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 1998.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral
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ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Portaria 264, de 12 de janeiro de 1998)

TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS DE VIAGEM

                                     

              DESTINO

CARGO

CAPITAIS
ESPECIAIS

OUTROS
ESTADOS/BEL
O HORIZONTE

MUNICÍPIOS
ESPECIAIS

DEMAIS
MUNICÍPIOS

DIÁRIA
DE

CAMPO

DI Aliment. DI Aliment. DI Aliment. DI Aliment. DI

Diretor-Geral e Diretor
(1ª)

130,00 35,00 100,00 35,00 80,00 25,00 65,00 20,00 -----

Assessor Chefe, Assessor Especial,
Assist. Técnico, Chefe de Divisão,
Coordenador, Delegado Regional,
Superintendente, Supervisor de
Inspeção e ocupantes de cargos

permanentes de Analista (faixas de
vencimento  de 11a  

110,00 30,00 80,00 25,00 65,00 25,00 55,00 20,00 10,00

Motorista de Diretoria, Secretária de
Diretoria, Secretária de Gabinete,
Assessoria e Superintendência e

ocupantes de cargos permanentes de
Auxiliar e Técnicos (faixas de

vencimentos de 7 a 10)   

90,00 30,00 65,00 20,00 55,00 20,00 50,00 20,00 10,00

Ocupantes dos cargos permanentes de
Agente, Ajudante, Motorista e

Telefonista (faixas de vencimentos de 1
a 6)

80,00 20,00 55,00 20,00 50,00 20,00 45,00 20,00 10,00

   
   Capitais Especiais: Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro,
                                        Salvador, São Paulo, Vitória.

Municípios Especiais: Divinópolis, Gov. Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, 
Pirapora, Poços de Caldas, São João Del Rey, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, 
Varginha.

D.I: Diária Integral. 
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ANEXO II
(a que se refere o art. 5º da Portaria nº 264/98, de 12 de janeiro de 1998)

TABELA DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O EXTERIOR

CLASSE DO SERVIDOR VALOR (em US$)

Diretor-Geral 400

Demais Servidores 240
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