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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 04/2015

“Dispõe sobre os procedimentos

de concessão de diárias”.

Versão: 01
Aprovação em: 27 de outubro de 2015.

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 5.081/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer normas e

procedimentos para solicitação, concessão e prestação de contas de diárias de

servidores da Prefeitura Municipal de Ibiraçu.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange todas as atividades que demandem a concessão de diárias para

participação em seminários, cursos de capacitação profissional, palestras, congressos,

visitas técnicas, grupos de trabalho, reuniões de trabalho, inclusive as de caráter

urgente e/ou emergencial, bem como as demais atividades que necessitem de

deslocamento intermunicipal, interestadual de servidores da administração direta e

indireta.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - agente Público: todo aquele que exerce, por eleição ou nomeação, mandato, cargo

ou função no âmbito da administração direta e indireta, compreendendo, assim, os

Agentes Políticos e os Servidores Públicos da administração direta e indireta.
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II - diária: valor para atender as despesas de alimentação e pernoite concedido

antecipadamente pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu ao servidor que se deslocar

temporariamente do Município, a serviço do Poder Executivo.

III - requerimento de Diária: ofício de solicitação de concessão de diária, instruído com

os documentos comprobatórios, encaminhado pelo servidor ao ordenador de despesa.

IV - boletim de Diária: documento de autoria do Agente Público beneficiário da diária,

instruído com os documentos comprobatórios, a ser juntado no processo de diária no

prazo definido nesta Instrução Normativa.

V - processo de Diária: conjunto de documentos e procedimentos iniciado pelo

Requerimento de Diária, compreendendo os documentos contábeis, Relatório de Diária

e atos de conferência e arquivamento.

VI - SFI - Sistema Financeiro.

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base legal a Lei Municipal nº

2762/2007, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibiraçu, a Lei

Municipal nº 3495/2013 alterada pela Lei nº 3700/2015, que dispõe sobre o Sistema de

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, Lei Municipal nº 2.397/2003 e

Decreto nº 4.722/2013, bem como as Resoluções nº 227/2011 e nº 257/2013 do

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. Compete ao Agente Público ao receber diárias:

I - cumprir as determinações desta Instrução Normativa;

II - apresentar Boletim de Diária ao setor de contabilidade;
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III - providenciar a devolução de diárias não utilizadas ou utilizadas indevidamente;

IV - prestar contas das diárias recebidas.

Art. 6º. Departamento de Contabilidade:

I - verificar processo e documentação.

III - analisar a prestação de contas e aprovar.

Art. 7º. Compete ao Setor de Tesouraria:

I - conferir a documentação.

II - providenciar para que o pagamento seja realizado em até 24 horas antes da data do

deslocamento.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8º. A concessão e o pagamento de diárias pressupõem obrigatoriamente:

I - compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

II - inexistência de pendência em processo de diária anterior;

III - comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;

IV - comprovação que irá se ausentar por mais de 06 (seis) horas do município, e em

localidade acima de 50 (cinquenta) Km de sua sede.

Art. 9º. O Agente Público deverá solicitar as diárias ao ordenador de despesa por

Requerimento de Diárias (modelo anexo I), instruído com os documentos

comprobatórios, contendo os seguintes elementos:

I - número do Documento
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II - local e data

III - referência

IV - encaminhamento ao ordenador de despesa

V - nome completo, cargo/função, matrícula, número do CPF e telefone do Agente

Público solicitante;

VI - descrição das atividades a serem realizadas, no período da diária, local da

atividade, período de afastamento (data e hora) e outras justificativas que se fizerem

necessárias;

VII - indicação do meio de transporte a ser utilizado (transporte terrestre, aéreo ou

veículo oficial);

VIII - assinatura do Agente Público.

Art. 10. As diárias para motoristas deverão ser solicitadas juntamente com as diárias

dos demais servidores designados para a viagem, observados os prazos estabelecidos

nesta Instrução Normativa.

Art. 11. As diárias somente serão autorizadas mediante abertura do processo, via

protocolo, com a apresentação do Requerimento de Diária, Boletim de Diária

corretamente redigida, dirigido ao ordenador de despesa, que autorizará o pedido.

Art. 12. O pagamento da diária de que trata esta resolução será realizado

antecipadamente, ou após a realização da viagem, neste caso, em caráter de

emergência, desde que devidamente justificada e autorizada pelo Ordenador de

Despesas.

Art. 13. O agente público deverá requerer o pagamento que fizer jus pelo afastamento,

com antecedência de, pelo menos 3 (três dias úteis)  podendo, em caráter emergencial,

ser requerida no próprio dia da viagem.
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Art. 14. Após aprovado o Requerimento de Diária, o processo será encaminhado ao

setor de Contabilidade para que proceda à emissão de Nota de Empenho e Nota de

Liquidação e, sucessivamente, ao Setor de Tesouraria para que providencie os

pagamentos.

Art. 15. Da prestação de Contas - O Agente Público beneficiário da diária apresentará

ao departamento de contabilidade a devida prestação de contas, a qual conterá o

boletim de diárias, o respectivo relatório de viagem, devidamente datados e assinados e

demais documentos afins que comprovem a efetivação da viagem e a atividade

desempenhada.

Art. 16. Relatório de Viagem deverá conter no ANEXO III.

I - número do Documento

II - local e data

III - referências

IV - encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito;

V - nome completo, cargo/função, matrícula, número do CPF e telefone do Agente

Público solicitante;

VI - descrição das atividades realizadas no período da diária, local da atividade, período

de afastamento (data e hora) e outras justificativas que se fizerem necessárias;

VII - indicação do meio de transporte utilizado (transporte terrestre, aéreo ou veículo

oficial);

VIII - data de recebimento do recurso e valor;

VIX - assinatura do Agente Público.

Art. 17. Considerar-se-á como comprovante para evidenciar a viagem, o certificado de

participação, juntamente com folheto explicativo do evento realizado, folder, atas de
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reuniões, relatórios de atividades e demais documentos congêneres, fornecidos pelos

organizadores do evento. Os motoristas deverão apresentar cópia do controle do

veículo devidamente preenchido e assinado.

Art. 18. Quando a atividade realizada for destinada a cursos de capacitação, após a

aprovação da prestação de contas, cópia dos respectivos comprovantes da atividade

realizada será remetida ao Setor de Recursos Humanos para efeito de arquivo na pasta

do beneficiário da diária.

Art. 19. A Secretaria de Finanças apreciará a legalidade da despesa e providenciará,

quando necessário, a sua regularização, inclusive, reposição de importância paga

indevidamente, o que deverá ser efetuado no prazo máximo de dois dias úteis após a

referida análise.

Art. 20. O Agente Público que não apresentar o relatório circunstanciado no prazo

legalmente estabelecido fica impedido de solicitar diárias até que se regularize a

pendência.

Art. 21. O Agente Público que indevidamente receber diárias será obrigado a restituir

de uma só vez a importância recebida ficando sujeita à punição disciplinar.

Art. 22. As restituições serão realizadas por meio de depósitos na conta corrente da

Prefeitura Municipal de Ibiraçu a ser indicada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 23. É expressamente proibida à concessão de qualquer diária ao agente público

que esteja em pendência em processo anterior da mesma natureza, exceto em casos

emergenciais, desde que devidamente justificada e autorizada pelo Ordenar de

Despesas.

Art. 24. As propostas de concessão de diárias, cujo afastamento iniciar-se a partir de

sexta- feira, ou as que incluam sábados, domingos e feriados, deverão apresentar clara

justificativa. Neste caso, a autorização de pagamento, ficará condicionada à justificativa

apresentada.

Art. 25. O Servidor que participar das atividades relacionadas a conferências,

congressos, cursos, treinamentos e eventos similares, ficam obrigados a disponibilizar
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todo o material didático e/ou técnico e, repassar todo o conteúdo do evento para os

demais servidores da sua área de trabalho.

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 26. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Unidade Central de Controle Interno (Controladoria Interna) que, por sua vez,

por meio de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 27. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover

melhoria contínua.

Art.28. Fazem parte dessa Instrução Normativa os anexos I, II, III, IV.

Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibiraçu, 27 de outubro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO SANCHES
Secretário Municipal de Finanças
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE DIÀRIA Nº

EXM º Sr.
Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES.
Eu,

(nome/cargo/matrícula) funcionário (a) da Prefeitura

Municipal de Ibiraçu, venho mui respeitosamente, solicitar de V. Ex.ª  pagamento de

diária, conforme lei municipal nº 2397/2003 e decreto nº 4722/13, tendo em vista

viagem a ser realizada no(s) dia(s) ________ com finalidade de

____________________________, estando a saída prevista para _________ e

chegada _________________.

Na oportunidade, informo que o meio de transporte a ser utilizado será carro oficial.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Ibiraçu, de 2015.

__________________________________

Assinatura do Servidor
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ANEXO II

ANEXO III

BOLETIM DE DIÁRIA

Boletim de Diária (a ser preenchido pela Sec.de Finanças)

Data:
Secretaria:
Dot. Orçamentária:

Amparo Legal
Lei nº 2397/2003 e Decreto nº

4722/2013

Beneficiário
Nome do servidor :
Cargo/Função:
Telefone: (27) CPF:

Meta/Atividades
Descrição das atividades a serem realizadas:

Localidade:
Período de Afastamento:
Hora prevista para a saída:                           Hora prevista para chegada:
Meio de Transporte:
(  ) aéreo ( ) Oficial                              (  ) Terrestre

Cálculo do Benefício (a ser preenchido pela Sec.de Finanças)

Nº de Diárias:

Valor Unitário:

Valor Total:

Autorização de Despesas
Ciente e Concordo: _______________________________

Assinatura e Carimbo do Secretário Municipal

Autorizo a concessão das diárias de viagem acima solicitadas.

Ibiraçu,        de Julho de 2015.
_____________________________

Prefeito Municipal

Observações
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ANEXO III

Local e Data

__

____________________________ ______________________________

Assinatura do Servidor Local e Data

RELATÓRIO DE VIAGEM
AUTORIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE DIÁRIA Nº

]

Identificação do Servidor
Nome :

Cargo/Função:

Regime:

Identificação do Afastamento
Percurso:
Saída: Chegada:
Período Total de Afastamento:
Meio de Locomoção:
(  ) aéreo                                (  )Oficial                                  (  )Terrestre

Descrição das atividades previstas realizadas:

Conclusão/Observações
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ANEXO IV

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

NÃO SIM

SIM
N S

N

Servidor Secretário Ordenador de Despesa Gerencia Financeira

Certifica
Servidor

Verifica
disponibilidade
Orçamentaria e

Financeira

Existe
orçamento

?

Solicita os
documentos
financeiros

Faz, liquidação e realiza
pagamento

Emite e envia
Nota de

Empenho

INICIO

Solicita
diária ao

Secretario

Encaminha
solicitação

ao
Ordenador

Analisa
pedido

Deferido
?

Comunicar
Servidor

1

Encaminha
pedido

1
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S

S
N

N

NÃO

Servidor Chefe Imediato Ordenador de
Despesa

Gerencia Administração Financeira

Providencia
documentos

para prestação
de contas

Devolve
recursos

Analisa
documentação
apresentada

1

Corrige e
envia

Arquiva processo

FIM

Realiza a
baixa do
processo

Há
problema?

Problemas
sanáveis?

Envia para
correções Pede

devolução dos
recursos
gastos

indevidamente


