
 
 

 

 
 
 
Circular nº 002/2015 – ASPLAN 

 

Vitória da Conquista, 25 de agosto de 2015. 
A 
Todos os setores 
 

Assunto: Concessão de diárias (Decreto nº 16.220, de 24/07/2015) 
 

Informamos que Decreto nº 13.169, de 12/08/2011 que “que dispõe sobre a concessão de diárias aos 

servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, no 

País e no exterior, e dá outras providências” sofreu alterações por meio do Decreto nº 16.220, de 

24/07/2015, publicado no DOE de 25/07/2015, e vigência a partir desta data, a saber: 

 
“Art. 1º - ............................................................................ 
§ 6º - É vedada a percepção de diárias nos casos em que o deslocamento da sede ocorra 
dentro da mesma região metropolitana. 
§ 6º acrescido pelo art. 1º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015.” 
 

 
“Art. 5º - A diária será concedida por período de 24 (vinte e quatro) horas, contado desde o 
momento da partida do beneficiário até seu retorno ao local onde está sediado o órgão no qual 
tem exercício. 
 
§ 1º - Para atender às despesas com alimentação, será concedida diária proporcional ao 
tempo de duração do deslocamento, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor 
da diária integral, quando o tempo de deslocamento for superior a 10 (dez) horas. 
Redação de acordo com  pelo art. 2º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015. 
Redação original: "§ 1º - Para atender às despesas com alimentação, será concedida diária proporcional ao tempo 
de duração dos deslocamentos, nos seguintes percentuais:"  
 

 I - 40% (quarenta por cento) do valor da diária integral, quando o tempo do 
deslocamento estiver compreendido entre 6 (seis) e 12 (doze) horas; 
Inciso I revogado pelo art. 5º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015. 

 II - 60% (sessenta por cento) do valor da diária, quando o tempo do 
deslocamento for superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 
Inciso II revogado pelo art. 5º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015. 
 
§ 2º - Quando, na hipótese do § 1º do caput deste artigo, em razão do momento da partida 
e da natureza do serviço a ser executado, o deslocamento acarretar, também, despesas 
com hospedagem, far-se-á jus ao valor da diária integral.” 
Redação de acordo com  pelo art. 2º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015. 
Redação original: "§ 2º - Quando, na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, em razão do momento da partida e 
da natureza do serviço a ser executado, o deslocamento acarretar, também, despesas com hospedagem, farão jus 
ao valor da diária integral."  
 

 
“Art. 11 - ............................................................................................... 
 
Parágrafo único - O processo de concessão de diárias será precedido da comprovação de 
diárias concedidas anteriormente. 
Parágrafo único acrescido pelo art. 3º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015.” 
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“Art. 13 - O beneficiário de diárias deverá apresentar ao superior hierárquico, até o quinto dia útil 
após seu retorno à sede onde tem exercício, relatório circunstanciado da execução do serviço de 
que foi incumbido ou comprovação de sua freqüência e participação em evento para o qual tenha 
sido designado, contendo: 
 
(...) 
VI - comprovante de passagem, em caso de deslocamento via terrestre, marítima ou aérea; 
Inciso VI acrescido pelo art. 4º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015. 
 
VII - relatório de telemetria, relatório de abastecimento ou outro documento comprobatório 
do roteiro da viagem, quando o deslocamento ocorrer em veículo da frota do Estado. 
Inciso VII acrescido pelo art. 4º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015.  
(...) 

 
§ 3º - O processo de comprovação de diárias será fiscalizado pela Coordenação de 
Controle Interno ou, quando de sua ausência, pelas demais estruturas de controle interno 
existentes nas entidades do Poder Executivo Estadual. 
§ 3º acrescido pelo art. 4º do Decreto nº 16.220, de 24 de julho de 2015.” 
 

 

Em tempo, informamos que os Decretos supracitados poderão ser encontrados na página da 

ASPLAN (www.uesb.edu.br). 

 

Atenciosamente, 

 

 

Andréia Ruas Yano 
Assessora Técnica de Finanças e Planejamento 

 

 

 
 


