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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI-004/2014 - Concessão de Diárias 

VERSÃO 1.0 

 

Aprovação em: 30/09/2014 

Ato de Aprovação: 108/2014 

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF 

  

I - FINALIDADE 

 

Estabelecer procedimentos para disciplinar e normatizar a concessão de diárias, desde a 

solicitação até a prestação de contas, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação 

dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

 

II - ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange os Serviços daSecretaria Municipal de Finanças e todas as 

demais Secretarias.     

  

III - CONCEITOS 

 

1 - Diária: 

Entende-se por diária o auxilio pecuniário a título de indenização concedido ao servidor que, a 

serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território 

Estadual, Nacional ou para o Exterior. Esse fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as 

parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana. A diária será 

concedida por dia de afastamento, sendo a mesma completa, ou por item quando o deslocamento 

não exigir pernoite fora da sede.  

 

2 - Solicitação: 

Solicitação de diárias é o instrumento pelo qual o titular das Unidades Administrativas farão em 

nome do servidor que receberá as diárias, contendo as seguintes informações: 

I – nome do servidor, com a inclusão do número da matrícula; 

II – valor das diárias; 

III – quantidade de diárias; 

IV – destino da viagem; 

V – justificativa: explicitando o motivo da viagem, a necessidade, data e horário previstos para 

saída e retorno. 
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IV - BASE LEGAL 

 

A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações que a Secretaria Municipal de 

Finanças e demais Secretarias da Administração Direta do Poder Executivo deverá 

obrigatoriamente seguir para concessão e prestação de contas de diárias, tendo como objetivo 

principal a implementação do Sistema de Controle Interno do Município, fundamentado no que 

dispõe o artigo 31 da Constituição Federal; os artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; art. 

59 da Lei Complementar Federal 101/2000; art. 86 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município; e como objetivo acessório dotar a Secretaria de Finanças de 

normas próprias de Procedimentos de Controle, fundamentado no que dispõe os artigos 165, II, 

§2º, 169, §1º, II da Constituição Federal; os artigos 3º, 4º, I , a, “b”, “e” e “f”, §§ 1º, 2º, incisos I, II, 

III, IV e V, 14, 22, 44 e 62 da Lei Federal Complementar 101/200. 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Iniciais 

 

 Art. 1º. A Secretaria Municipal de Finanças é um órgão ligado diretamente ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal e tem como objetivo planejar, coordenar, normalizar e executar a 

política financeira e a execução da Administração Financeira e Tributária do Município; promover 

e acompanhar aimplementação de ações que visem aperfeiçoar os serviços prestados à população 

e em especial a elaboração do planoplurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta 

orçamentária; gestãofiscal através de ação planejada e transparente; prevenção de riscos e 

correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas; verificação 

documprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência alimites, visando ao 

equilíbrio das contas públicas, condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas 

com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita,concessão de garantia e inscrição em restos a pagar; o 

assessoramento ao PrefeitoMunicipal em assuntos de sua competência e que nesta condição lhe 

foremcometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processodecisório.  

  

CAPÍTULO II 

Dos Procedimentos 

 

Art. 2º. Somente poderão ser empenhadas novas diárias se houver prestação de contas do 

último pedido, com exceção dos motoristas de ambulância, que poderão ter um pedido em 

andamento. 
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Art. 3º. Quando o afastamento iniciar-se a partir de sexta feira, bem como as que incluam 

sábados, domingos e feriados, as solicitações de diárias serão expressamente justificadas, 

configurando a autorização de pagamento, pelo Ordenador de Despesa, a aceitação da 

justificativa; 

 

Art. 4º. Nos casos em que o servidor estiver em outra cidade e o deslocamento durar mais 

tempo do que o previsto, o servidor deverá justificar a necessidade da permanência em maior 

tempo do que o requerimento inicial na prestação de contas, e também na solicitação de diária 

complementar , ou por memorando caso exista solicitação estimativa de diárias.  

 

Art. 5º. As solicitações de diárias deverão ser feitas no mínimo com 05 dias de 

antecedência da viagem, no caso de solicitação estimativa deverá ser encaminhado memorando 

solicitando a liquidação da diária no mínimo com 03 dias de antecedência da viagem. 

 

Art. 6º. Deverá acompanhar a solicitação de despesa, autorização expressa assinada pelo 

servidor beneficiário, para desconto em folha de pagamento do valor das diárias e da multa, caso 

este não preste contas, deixe de efetuar a devolução de diárias não utilizadas, ou prestas contas 

fora do prazo legal; 

 

Art. 7º. Caso as diárias sejam solicitadas por estimativa, a autorização de desconto referida 

no item anterior deverá ser encaminhada juntamente com cada memorando solicitando 

liquidação das diárias; 

 

Art. 8º. Se o recebimento da diária for feito por valor inferior à tabela de diárias em 

vigência o servidor terá direito à diferença apurada, paga por meio de complementação pelo 

mesmo procedimento dado à diária. 

 

Art. 9º. Em casos excepcionais, para atender demandas emergenciais, com as devidas 

justificativas, a formalização do processo de solicitação de despesa da diária poderá ser efetuado 

durante a viagem e terá natureza de reembolso. 

 

CAPÍTULO III 

Das Vedações 

 

Art. 10. É vedado: 

I - conceder diária com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços; 

II - solicitar, pagar ou receber diárias em duplicidade; 
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CAPÍTULO IV 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 11. O servidor deverá apresentar até 10 dias úteis após o regresso, o relatório de 

viagem, conforme Anexo II, onde deverão constar as seguintes informes: 

I – nome e matricula do servidor; 

II – secretaria e departamento a que pertence; 

III – cargo; 

IV – cidade para onde se deslocou; 

V – motivo do deslocamento; 

VI – dia e hora da partida e do regresso à sede; 

VII – número de diárias; 

VIII – valor das diárias; 

IX – ordem superior para o deslocamento; 

X – demonstrativo das diárias recebidas, utilizadas, devolvidas e a receber; 

XI – data da elaboração da prestação de contas; 

XII - caso o motivo da viagem seja uma capacitação/treinamento/curso, é obrigatório o 

certificado ou Declaração de Participação, conforme modelo Anexo IV. 

 

Art. 12. O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 

obrigado a restituí-las integralmente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, anexando o 

comprovante de depósito em conta da Prefeitura; 

Parágrafo único. Não se aplica a devolução referida no item art. 12, caso o servidor 

comprove que o evento foi adiado, com data certa a ser realizado. 

 

Art. 13. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o 

seu afastamento restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 05 (cinco) dias, através de 

depósito em conta bancária da Prefeitura Municipal, anexando ao relatório de viagem o 

comprovante do depósito; 

 

Art. 14. Caso o servidor necessite ausentar-se por um prazo maior que o previsto, serão 

ressarcidas ao servidor, as diárias correspondentes aos dias excedentes, desde que devidamente 

justificada e autorizada; 
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Art. 15. Compete ao superior imediato do servidor, por despacho fundamentado, glosar as 

diárias indevidas a ressarcir, o qual deverá comunicar a irregularidade ao Setor de Contabilidade 

que notificará o servidor para devolver em 05 (cinco) dias úteis; 

 

Art. 16. O superior imediato do servidor responderá solidariamente pela legitimidade das 

informações constantes do relatório, sujeitando-se à sanção disciplinar, na forma da Lei; 

 

Art. 17. Todas as diárias deverão ter suas prestações de contas entregues no Setor de 

Contabilidade até o dia 15 (quinze) de dezembro de cada ano, independentemente de ter 

transcorrido o prazo estipulado, salvo as diárias que estiverem em realização nesse período; 

 

Art. 18. No dia 15 (quinze) de dezembro de cada ano, o Setor de Contabilidade fará a 

apuração das diárias que se encontram com prestação de contas em aberto e notificarão o 

servidor para até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano regularizar, ou devolver o valor 

correspondente as diárias recebidas através de depósito em conta bancária em nome da 

Prefeitura Municipal. 

 

Art. 19. Após o dia 15 (quinze) de dezembro somente serão empenhadas diárias com 

autorização expressa do Senhor Prefeito, sendo que as mesmas deverão ter suas prestações de 

contas entregues antes do dia 30 (trinta) de dezembro de cada ano. 

 

CAPÍTULO V 

Das Penalidades 

 

Art. 20. No caso de não prestação de contas de diárias, falta de regularização destas após a 

notificação do Setor de Contabilidade, ou mesmo entrega de prestação de contas fora do prazo 

legal de 10 (dez) dias úteis do regresso, o servidor ficará sujeito a: 

I – multa de 10% (dez por cento), sobre o valor das diárias, a ser descontada em folha de 

pagamento;  

II - restituição do valor integral das diárias recebidas, conforme limites previstos no Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 21. Caso o servidor não efetuar a restituição de saldo de diária recebido a maior, o 

Setor de Contabilidade notificara o servidor para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias, e caso não 
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seja comprovada a devolução este solicitará ao Departamento de Recursos Humanos o desconto 

em folha de pagamento o qual deverá encaminhar uma cópia do comprovante à Contabilidade 

para anexar ao processo; 

 

Art. 22. Caso verifique a inobservância das Leis e regulamentos que norteiam a concessão 

de diárias, devera notificar a Controladoria Interna e a Assessoria Jurídica para tomar as 

providencia para aplicação das penalidades legais aplicáveis ao caso.  

 

CAPÍTULO VII 

Das Considerações Finais 

 

Art. 23. O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal deverá consultar o 

Departamento de Contabilidade antes de finalizar uma rescisão, liberar uma licença ou férias; 

 

Art. 24. Caso o servidor possua prestações de contas de diárias em aberto, ou irregulares 

não sanadas o valor das diárias deverá ser descontado na rescisão, no caso de licença ou férias, no 

salário; 

 

Art. 25. O Departamento de Recursos Humanos deverá observar os limites constantes da 

Lei da Previdência Social, quanto à retenção previdenciária e Imposto de Renda a ser efetuado; 

 

Art. 26. O Setor de Contabilidade manterá um Controle Interno das diárias emitidas por 

servidor e seus prazos de prestação de contas; 

 

Art. 27. Todas as dúvidas geradas por esta Instrução Normativa deverão ser esclarecidas 

junto ao Departamento de Contabilidade ou Controladoria do Município. 

 

Art. 28. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos, através de 

pesquisas jurídicas, consulta à legislação, bem como à equipe da Unidade Central de Controle 

Interno a quem compete orientar todas as Unidades Executoras.  

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  
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Jaguaré, 30 de Setembro de 2014. 

 

_________________________________ 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

_________________________________ 

Frank Corrêa 

Controlador Geral do Município 

Portaria 248/2013. 

 

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré. 

 


