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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2015 
De 22 de janeiro de 2015.  
 
 

“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 534/2012, EM SEU ART. 1º, §2º E 
6º,  ESTABELECE VALORES A SER PAGO AOS AGENTES POLITICOS, A 
TÍTULO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.  
 
 
João Maria Roque, prefeito de Entre Rios, estado de Santa Catarina, nos usos 
de suas atribuições legais, conferidas por Lei, e;  
 
Considerando a realização de viagens, exclusivamente a serviço da 
municipalidade,  para qualquer parte do estado de Santa Catarina e à Capital 
Federal;  
 
Considerando o dever de obediência aos princípios basilares da Administração 
Municipal, especialmente, da legalidade, impessoalidade, da publicidade e da 
transparência, entre outros.  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, pagar a título 

de diária, conforme determina a Lei Municipal nº 534/2012, em atendimento ao Art. 1º, §2º, os 
seguintes valores:  

 
§1º - Prefeito e Vice-prefeito em viagens para:  
 
I – Capital Federal, o valor de R$900,00 (novecentos reais);  
II – Florianópolis/SC, o valor de R$700,00 (setecentos reais);  
III – Demais municípios de Santa Catarina, fora da região da AMAI, o valor de 

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais);  
IV – Região da AMAI, ressarcimento de despesas;  
 
§2º - Secretários municipais em viagens para:  
 
I – Capital Federal, o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais);  
II – Florianópolis/SC, o valor de R$430,00 (seiscentos e cinquenta reais);  
III – Demais municípios de Santa Catarina, fora da região da AMAI, o valor de 

R$200,00 (Duzentos reais);  
IV – Região da AMAI, ressarcimento de despesas;  
 
§3º - Enquadra-se na Lei Municipal nº 534/2012, como agentes políticos, 

exclusivamente o Prefeito Municipal, Vice-prefeito e secretários municipais. 
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§4º - Aos ocupantes de cargos comissionados, farão jus ao adiantamento para 
custeio das despesas.  

 
§5º - Os servidores investidos de cargos de provimento efetivo, descritos no art. 

1º, §6º, da referida Lei, serão enquadrados como secretários municipais.   
 
§6º - Para comprovar o recebimento da diária, estipulada na referida Lei, o 

beneficiário deverá apresentar comprovante de pernoite e, caso não apresentar comprovante de 
pernoite, fará jus apenas a metade do valor, conforme determina a lei.  

 
§7º - As despesas efetuadas com o veiculo oficial, utilizado no transporte dos 

agentes políticos, não serão computadas nos valores da diária, devendo ser empenhadas e 
pagas pela Administração Pública, separadamente dos valores despendidos à título de diária.  

    
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2015. 
 
 

JOÃO MARIA ROQUE 
prefeito 


