
Resolução nº 007/2006-PGJ, de 18 de agosto de 2006. 
 
 

Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores do 
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. 

 
 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 
7º da Lei Complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994,  

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º Ao servidor que se deslocar a serviço da comarca onde tem 

exercício, em representação ou para participar de treinamentos ou eventos técnicos, 
conceder-se-á diária, a título de compensação de despesas com alimentação e 
hospedagem. 

 
Art. 2º As diárias serão concedidas antecipadamente, sempre que possível 

e pelo valor vigente, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, do 
Procurador-Geral Adjunto de Justiça ou de outro ordenador de despesas designado, no 
âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. 

 
§ 1º As diárias serão solicitadas pela chefia imediata do servidor, devendo 

conter, obrigatoriamente, nome, matrícula, cargo e a função do referido servidor, a 
duração prevista para o afastamento, a missão a ser cumprida, a quantidade a ser 
concedida e a informação sobre a quantidade percebida no mês. 

 
§ 2º Na hipótese de o retorno do servidor ocorrer antes da data prevista, 

deverá ele restituir aos cofres do Ministério Público Estadual, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a quantia percebida a maior, e, no caso de a viagem ser cancelada, a 
devolução deverá processar-se da mesma forma, após a data prevista para a saída. 

 
§ 3º Estará igualmente obrigado a restituir, e, neste caso, a totalidade do 

valor da diária recebida, o servidor que deixar de apresentar o relatório de viagem à 
autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do seu regresso, conforme 
Anexo III desta Resolução. 

 
§ 4º Aos servidores não poderão ser concedidas mais de 10 (dez) diárias 

no mesmo mês. 
 
Art. 3º O valor das diárias corresponderá aos índices especificados nos 

Anexos I e II desta Resolução, incidentes sobre o Valor Básico das Diárias (VBD), o qual 
será reajustado sempre na mesma data e percentual que ocorrer os vencimentos dos 
servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares. 



Parágrafo único. O Valor Básico das Diárias, mencionado no artigo 
anterior, será fixado em R$ 66,35 (sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 

 
Art. 4º O período de afastamento, para fins de identificação da quantidade 

e do valor das diárias, será apurado a partir dos horários de saída e de chegada à sede de 
exercício. 

 
§ 1º A quantidade de diárias corresponderá a cada período de 24 (vinte e 

quatro) horas, contado a partir do horário de saída, tomando-se por base o número de 
pernoites. 

 
§ 2º Nos deslocamentos para fora da comarca de exercício em que o 

período for igual ou superior a 8 (oito) horas e não ocorrer pernoite, as diárias 
corresponderão a 50% (cinqüenta por cento) do valor referente à localidade de destino. 

 
§ 3º Nos deslocamentos para fora da comarca de exercício em que o 

período não ultrapassar 8 (oito) horas e for utilizado veículo oficial, as diárias 
corresponderão a 30% (trinta por cento) do valor referente à localidade de destino. 

 
§ 4º Quando o deslocamento for para a Capital Federal ou para a capital 

de qualquer Estado da Federação, excetuando-se esta Capital, o valor das diárias será 
acrescido de 40% (quarenta por cento) da diária atribuída ao respectivo cargo ou função. 

 
Art. 5º A chefia imediata que requerer, processar ou autorizar concessão 

de diária em desacordo ou contra as normas estabelecidas nesta Resolução responderá, 
solidariamente com o servidor beneficiário, pela reposição imediata da importância 
indevidamente concedida, sem prejuízo dos procedimentos disciplinares aplicáveis à 
espécie. 

 
Art. 6º Os casos omissos serão analisados pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 
 
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos financeiros a contar de 1º de março de 2006, ficando revogada a Resolução nº 
014/2001-PGJ, de 28 de dezembro de 2001. 

 
Campo Grande, 18 de agosto de 2006. 

 
 
 

Irma Vieira de Santana e Anzoategui 
Procuradora-Geral de Justiça 



Anexo I da Resolução nº 007/2006-PGJ, de 18.8.2006. 
 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO ÍNDICE 
Cargos em Comissão – Direção Superior   
Secretário-Geral MPDS-101 3,0 
Chefe de Secretaria MPDS-102 2,5 
Diretor de Secretaria MPDS-103 2,5 
Chefe de Departamento MPDS-104 2,5 
Chefe de Divisão MPDS-105 2,0 
Cargos em Comissão – Assessoramento Superior   

Assessor do Procurador-Geral MPAS-201 2,5 
Assessor de Procurador MPAS-202 2,0 
Assessor de Corregedor MPAS-202 2,0 
Assessor Técnico de Informática MPAS-203 2,0 
Assessor Revisor MPAS-206 2,0 
Assessor Técnico-Pericial MPAS-206 2,0 
Cargos em Comissão – Assistência de Secretaria   
Assistente de Gabinete MPAI-301 1,5 
Secretário de Gabinete MPAI-302 1,5 
Assistente de Engenharia MPAI-303 1,5 
Assistente de Secretaria-Geral MPAI-303 1,5 
Assistente de Secretaria MPAI-304 1,5 
 

 
 

Anexo II da Resolução nº 007/2006-PGJ, de 18.8.2006. 
 

CATEGORIA FUNCIONAL CÓDIGO ÍNDICE 
Carreira – Assistência de Secretaria 
Assessor Técnico-Jurídico MPSE-501 2,5 
Oficial de Secretaria MPSE-502 2,0 
Auxiliar de Secretaria MPSE-503 2,0 
Carreira – Agente Técnico-Administrativo 
Assessor Técnico-Administrativo MPTA-601 2,5 
Assistente Administrativo MPTA-602 2,0 
Auxiliar Administrativo MPTA-603 2,0 
Carreira – Auxiliar de Serviços de Apoio 
Atendente Especializado MPSA-701 1,5 
Agente Operacional de Apoio MPSA-702 1,5 
Atendente de Serviços Diversos MPSA-703 1,5 
 
 
 
 
 
 



Anexo III da Resolução nº 007/2006-PGJ, de 18.8.2006. 
 
 
  Data  Número 

RELATÓRIO DE VIAGEM     

 
Nome do Servidor 
 
Cargo ou Função 
 
Data de Saída  
 

Data de Chegada 
 

Meio de Locomoção 
 

* Número da Placa 
 

Número do Bilhete Nome da Empresa 
 

 
TRAJETO PERCORRIDO 

 
 
 

 
SERVIÇOS EXECUTADOS  

 
 
 
 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________                             ______________________________________ 

              Assinatura do Servidor                                                            Assinatura do Ordenador de Despesas 
 

 
* QUANDO A VIAGEM OCORRER COM VEÍCULO OFICIAL 
 


