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NOTA INFORMATIVA Nº 358/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

Assunto: Complementação de diárias  

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

1.  A Consultoria Jurídica deste Ministério, por intermédio da NOTA 

/MP/CONJUR/AP/Nº 2857-2.9/2005, fls. 26/28, encaminha o processo em epígrafe, tendo em 

vista consulta realizada pelo Ministério da Saúde sobre a possibilidade de complementação de 

diárias.  

 

2.   O valor das diárias pago aos servidores ocorreu observando-se a localidade 

onde seriam prestados os serviços em prol da administração, em atenção ao preceituava o 

Decreto nº 343/1991, vigente à época do deslocamento, motivo pelo qual não se vislumbra a 

possibilidade de complementação de diárias, quando o servidor se hospedar em localidade 

diversa daquela onde prestará o serviço.  

 

3.   Encaminhem-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério da Saúde, para conhecimento e demais providências.     

INFORMAÇÕES 
  

4.   Iniciaram-se os autos por meio de requerimento dos servidores 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

lotados no Serviço de Auditoria/Piauí do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, fl. 02, 

no qual informaram que, no período de 08 a 14 de agosto de 2004, realizaram auditoria na 

Secretaria de Saúde de Taipu/RN, todavia, em virtude de a localidade não dispor de 

hospedagem, os servidores hospedaram-se em Natal/RN, localidade mais próxima, que fica 

distante de Taipu aproximadamente 40 Km. Diante disso, requereram a diferença do valor das 

diárias, uma vez que estas não cobriram as despesas realizadas.  

 

5.   Sobre o pleito, o Núcleo Estadual do Piauí da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, por meio do Despacho nº 1550/MS/SE/FNS/DICON-PI, fl. 06, entendeu 



que o valor da diária deve ser aquele determinado para a cidade na qual o servidor realizará as 

funções que motivaram o seu deslocamento, razão pela qual os servidores não fazem jus à 

complementação do valor das diárias.  

 

6.   No que se refere ao pagamento de diárias, o Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS/MS encaminhou o MEMO DIRAD/DENASUS/MS Nº 193, fl. 15, à 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde com os seguintes 

questionamentos: 

 

Situação I – Deslocamento de servidor para serviço em cidade de pequeno porte 

que não dispõe de hospedagem com base em informação de autoridade local. 

Pergunta: As diárias poderão ser pagas para a cidade mais próxima onde o servidor 

deverá se hospedar, mesmo que implique em valores maiores por se tratar de 

localidade com mais de 200 mil habitantes, conforme previsto na Portaria MARE 

nº 3.424 de 18/10/1995? 

Situação II – Deslocamento de servidor de um estado para executar serviços em 

outro estado, com uma etapa das atividades na capital e outra etapa em cidade da 

região metropolitana.  

Pergunta: Durante a etapa dos serviços em outra região metropolitana as diárias 

poderão ser pagas com os valores previstos para a capital considerando que o 

servidor se deslocará diariamente para o local da ação, pernoitando na capital? 

 

7.   Em resposta, aquela Coordenação se manifestou por meio do Despacho de fls. 

13/14, nos seguintes termos: 

 

5. Ademais, no formulário de concessão de diárias, a ser preenchido na tela do 

Sistema Integrado de Passagens e Diárias – SIPAD, deve constar, para efeitos de 

concessão de diárias, a localidade onde será prestado o serviço. Depreende-se, com 

isso, que o valor da diária a ser pago é o determinado para a cidade na qual serão 

realizados os serviços cuja necessidade motivou o deslocamento de sede do 

servidor. No caso de o município onde serão realizados os trabalhos do servidor 

possuir apenas uma opção de hospedagem, esta deverá ser utilizada. Na hipótese de 

a localidade não possuir qualquer hospedagem disponível, o servidor deverá 

hospedar-se no município mais próximo.  

6. Já no que diz respeito à segunda pergunta, reiteramos que as diárias devem ser 

pagas com referência ao município onde serão exercidas as atividades. Assim, se os 

serviços de auditoria desse Departamento são inicialmente prestados em uma 

capital, paga-se a diária com o correspondente adicional, na forma do Anexo do 

Decreto nº 343/91. Se, em período posterior houver a necessidade de deslocamento 

para o exercício das atividades em município diverso, deve-se pagar o valor 

correspondente a este município, pagando-se o adicional previsto no supracitado 

Anexo se tal município tiver população superior a 200.000 habitantes, de acordo 

com rol publicado no Anexo da Portaria MP nº 505/2002, emitida pelo Gabinete do 

Ministro do Planejamento. Já na hipótese de os servidores continuarem na capital e 



apenas se deslocarem para municípios da mesma região metropolitana durante o 

dia, retornando à capital para o pernoite, é devida diária referente à capital.  

 

8.   Instada a se manifestar, a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde exarou o 

PARECER/CONJUR/ASSESSORIA/GABIN/MS/MA Nº 4673/2004, fls. 20/25, por meio do 

qual entendeu pela submissão do assunto à Consultoria Jurídica deste Ministério, pelas razões 

que se seguem: 

 

Isto porque, como se pode depreender da manifestação de fls. 13/14, a COLEP, não 

obstante indique que, não havendo hospedagem disponível na cidade, deve se 

hospedar na mais próxima, deixa claro que o Decreto 343/91 é taxativo no sentido 

de que o valor da diária e determinado pela cidade na qual serão realizados os 

serviços cuja necessidade motivou o deslocamento.  

Não há dúvida que o instrumento normativo pertinente dá a entender, por sua 

interpretação, que independentemente de haver ou não hospedagem na localidade, 

a diária é de ser calculada tendo como referência o local da prestação do serviço, e 

não o da hospedagem.  

No entanto, tem-se que ter em consideração também que os servidores, deslocados 

em viagem a serviço, podem vir a ser prejudicados, na hipótese de não haver 

hospedagem, e terem que se deslocar para a capital, restando sem perceber os 

valores a maior.  

 

9.   Por sua vez, e considerando se tratar de dúvida quanto à aplicação da legislação 

de administração de recursos humanos, a CONJUR/MP submete o assunto a esta SEGEP para 

manifestação.  

 

10.   Diárias são destinadas a indenizar o servidor que, a serviço, se deslocar, em 

caráter eventual e transitório, do órgão ou entidade no qual tem exercício, para outro ponto do 

território nacional ou do exterior, conforme disposto nos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 

1990, in verbis: 

 

  

Art. 58.  O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 

transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus 

a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 

extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 

dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 1
o
  A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade 

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União 

custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por 

diárias.(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

§ 2
o
  Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do 

cargo, o servidor não fará jus a diárias.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art58
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§ 3
o
  Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma 

região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por 

municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado 

mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, 

entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite 

fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os 

afastamentos dentro do território nacional. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Art. 59.  O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer 

motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.  

Parágrafo único.  Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que 

o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no 

prazo previsto no caput.  

 

11.   Referida indenização foi inicialmente regulamentada pelo Decreto nº 343, de 

19 de novembro de 1991 – vigente à época do pleito -, o qual dispôs o seguinte: 

 

Art. 1º O servidor civil da administração direta, das autarquias, inclusive especiais, 

e das fundações públicas federais, que se deslocar a serviço, da localidade onde 

tem exercício para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de 

diárias segundo as disposições deste decreto e observados os valores consignados 

no seu anexo.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o 

deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo do servidor, ou 

quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo município da sede, que serão 

indenizados na forma prevista no art. 4º deste decreto, desde que preenchidas as 

condições ali estabelecidas.  

Art. 2° As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, 

destinando-se a indenizar o servidor de despesas extraordinárias com pousada, 

alimentação e locomoção urbana. (Redação dada pelo Decreto nº 1.656, de -

3.10.1995) 

Parágrafo único. O servidor fará jus somente à metade do valor das diárias nos 

seguintes casos:  

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;  

b) no dia do retorno à sede;  

c) quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada, em próprio da Fazenda 

Nacional ou de outro órgão ou entidade da Administração Pública;  

d) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do 

Vice-Presidente da República.  

[...] 

Art. 6º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas 

seguintes situações, a critério da autoridade concedente:  

I - em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do 

afastamento;  

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que 

poderão ser pagas parceladamente, a critério da administração.  

[...] 

Art. 7º São elementos essenciais do ato de concessão:  
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I - o nome, cargo ou a função do proponente;  

II - o nome, o cargo, emprego ou função e a matrícula do servidor beneficiário;  

III - a descrição objetiva do serviço a ser executado;  

IV - indicação dos locais onde o serviço será realizado;  

V - o período provável do afastamento;  

VI - o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;  

VII - autorização de pagamento pelo ordenador de despesas.  

[...] 

Art. 9º Será concedido um adicional correspondente a oitenta por cento do valor 

básico da diária, de nível superior, item C do anexo, destinada a cobrir despesas de 

deslocamento até o local de embarque e do desembarque ao local de trabalho ou de 

hospedagem e vice-versa.  

        

12.   Da leitura dos dispositivos precitados, verifica-se que as diárias são devidas ao 

servidor civil da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, que se desloca 

a serviço, da localidade de origem para outro ponto do território nacional, sendo concedidas 

por dia de afastamento da sede do serviço, a fim de indenizar o servidor pelas despesas 

extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana.  

 

13.   Ademais, o art. 7º do Decreto nº 343/1991 elenca os elementos essenciais do 

ato de concessão das diárias, dentre os quais a descrição objetiva do serviço a ser prestado e a 

indicação dos locais onde este será realizado. Dessa forma, depreende-se que o valor da 

referida indenização é devido tomando por base a localidade onde o servidor deverá realizar o 

serviço.  

 

14.   Tanto é esse o entendimento que, quando da edição do Decreto nº 5.992, de 19 

de dezembro de 2006, o legislador deixou expresso, mediante o § 4º do art. 5º, que eventuais 

alterações de percurso ou de data e horário de deslocamento serão de inteira responsabilidade 

do servidor, quando não autorizados ou determinados pela Administração.  

 

15.   No que se refere ao caso em tela, depreende-se, portanto, que o valor das 

diárias pago aos servidores ocorreu observando-se a localidade onde seriam prestados os 

serviços em prol da administração, em atenção ao preceituava o Decreto nº 343/1991, vigente 

à época do deslocamento, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de 

complementação de diárias, quando o servidor se hospedar em localidade diversa daquela 

onde prestará o serviço.  



16.   Ademais, qualquer alteração de percurso realizada pelos servidores deveria ser 

comunicada ao órgão de exercício, responsável pelo pagamento da referida indenização.  

 

17.   Com estas informações, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral 

de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde, para conhecimento e demais providências.  

 

À deliberação da Senhora Diretora Substituta, para apreciação dos termos 

técnicos expostos e, se de acordo, encaminhamentos ao órgão consulente.   

Brasília, 30  de  dezembro  de 2014. 

 

 

 
PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Técnica da DILAF 
CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA 

Chefe da Divisão de Direitos, Vantagens, 

Licenças e Afastamentos – DILAF Substituta 

 
 

De acordo. Encaminhem-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Saúde, na forma proposta.  
 

Brasília, 30  de  dezembro  de 2014. 

 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal Substituta 
 


