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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 02/2014 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 31/03/2014. 

Ato de aprovação: Decreto n° 141/2014. 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1° - Disciplinar os procedimentos para a concessão de diárias aos Servidores da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

I. Permitir um melhor controle sobre os gastos com diárias. 

II. Garantir maior segurança e transparência no processo de autorização de diárias. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2° - Abrange todas as Unidades e Secretarias, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal de Santa Teresa, seja da Administração Direta e/ou Indireta. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3° - Para fins desta Instrução Normativa:  
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I. SERVIDOR - Pessoa física que presta serviços à Administração Direta e Indireta 

Municipal, com vínculo empregatício ou ocupante de cargo exclusivamente em 

comissão, beneficiário das diárias decorrentes, quando do deslocamento a serviço 

do órgão ou entidade. 

 

II. DIÁRIA - Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, 

com o servidor público que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em 

caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição 

estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4° - Utilizada como Base Legal desta Instrução as seguintes legislações: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil Lei N° 4.320/64 de 17/03/1964; 

II. Decreto Municipal N° 251/2011 de 01/06/2011. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5° - Responsabilidades: 

 

I. DA UNIDADE RESPONSÁVEL  

a) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho 

e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 

atualização ou expansão;  
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b) - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da 

Instrução Normativa; 

c) - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação. 

 

II. DAS UNIDADES EXECUTORAS 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 

b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma;  

d) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração 

de documentos, dados e informações. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 6° - Procedimentos: 

 

I. DA SOLICITAÇÃO  

a) Toda Solicitação de diária deverá ser de conhecimento e assinada previamente pelo 

Secretário da pasta a qual o servidor estiver lotado, mediante preenchimento de 

formulário próprio (Anexo I). 

b) A solicitação deverá ser preenchida observando os seguintes pontos:  
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1) Nome do servidor; 

2) Situação funcional do servidor;  

3) Período de afastamento (Data da viagem e seu respectivo retorno); 

4) Valor da diária concedida; 

5) Finalidade da viagem; 

6) Assinatura do servidor; 

7) Assinatura do Secretário da Pasta. 

 

c) Caberá ao Secretário da Pasta encaminhar a solicitação ao Ordenador de Despesas 

para sua autorização através de despacho em processo devidamente protocolado. 

 

d) Os pedidos de diárias terão que ser feitos com antecedência no mínimo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

e) Deverá também acompanhar o pedido de diária cópia de comprovante da programação 

do evento, como convite, folder, informativos ou justificativas e objetivo do deslocamento 

como forma de prestação de contas. 

 

f) No caso de justificativas apresentadas no item anterior; esta deverá ser devidamente 

assinada pelo responsável do evento ao qual o servidor participará e/ou pelo Secretário da 

Pasta atestando a viagem realizada. 

  

II – DA ANÁLISE -  

a) O Ordenador de Despesas analisa: 

1. Se Indeferido comunica, através de despacho, ao secretário da Pasta e este por 

sua vez ao servidor; 
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2. Se deferida, o Ordenador de despesas encaminha ao departamento de 

Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda (SMFA) para as devidas 

providências. 

 

III – O EMPENHO –  

a) Ao departamento de Contabilidade da SMFA caberá a verificação Orçamentária e 

financeira; 

1. Se houver disponibilidade orçamentária e financeira, o departamento prosseguira 

com o processo de despesa, realizando o empenho e liquidação da diária 

encaminhando em seguida para a tesouraria para o pagamento da mesma. 

2. Caso não haja orçamento o departamento de Contabilidade poderá remanejar 

despesas já liberadas com o objetivo de atender a demanda. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONCESSÕES 

 

Art. 7° - As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede. 

   

Art. 8° - O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos: 

 

I - nos deslocamentos dentro do território nacional: 

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

b) no dia do retorno à sede; 

c) quando o Município custear, por meio diverso, as despesas de pousada; 

d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União, Estado ou 

Município que esteja sob administração do Governo brasileiro ou de suas entidades; 
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II - nos deslocamentos para o exterior: 

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

b) no dia da partida do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora 

do país; 

c) no dia da chegada ao território nacional; 

d) quando ao Município custear, por meio diverso, as despesas de pousada; 

e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União, Estado ou 

Município que esteja sob administração do Governo brasileiro ou de suas entidades;  

f) quando governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe 

ou com o qual coopere, custear as despesas com alimentação ou pousada.   

 

Art. 9° - Quando o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que 

autorizada sua prorrogação, o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao 

período prorrogado.   

 

Art. 10° - São elementos essenciais do ato de concessão:  

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. 11° - Não fará jus à diária: 

I. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do 

cargo; 
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II. Quando governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou 

com o qual coopere custear as despesas com pousada, alimentação e locomoção 

urbana; e, 

III. 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 consideram-se 

estendidas, salvo se houver pernoite fora da sede de exercício, hipóteses em que as 

diárias pagas serão sempre as fixadas para o afastamento dentro do território 

nacional.   

 

CAPÍTULO XI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 12°. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação 

aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI Nº 

001/2014), bem como de manter o processo de melhoria contínua. O registro das revisões 

deverá se lançado em formulários constante de Anexos deste documento. 

 

Art.13°. A Unidade Central de Controle Interno do Município deverá prestar apoio técnico 

na fase de adaptação à Norma Interna, no que se refere aos procedimentos manuais e/ou 

eletrônicos que por ela forem disciplinados. 

 

Art.14°. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa – ES, 31/03/2014.  
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