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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI N.º 003/2010 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 
 
Versão: 001/2010 
Aprovação em: 01/12/2010 – Decreto Municipal 059/2010. 
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento  
 
 
1 - FINALIDADE 
1.1 - Estabelecer normas e procedimentos para análise e concessão de diárias, 
passagens, adiantamentos, comprovação de viagens e prestação de contas para 
servidores que se deslocarem do município sede para outro ponto do território nacional 
em defesa dos interesses da Administração. 
 
2 - ABRANGÊNCIA 
2.1 - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da administração direta e 
indireta. A administração indireta, por tratar-se de órgão gestor de orçamentos próprio, 
adaptará ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora estabelecidos. 
 
3 - CONCEITOS 
3.1 - Diárias - Valores concedidos a servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa 
Helena que, a serviço, afastar-se temporariamente da sede da entidade em caráter 
eventual ou transitório, para outro ponto do território Matogrossense ou outras unidades 
da federação, destinado a cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção 
urbana e rural, na forma estabelecida por esta Instrução Normativa. 
 
3.2 - Adiantamentos – Valores concedidos a servidores da Prefeitura Municipal de 
Nova Santa Helena que, a serviço, afastar-se temporariamente da sede da entidade em 
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território Matogrossense ou outras 
unidades da federação, destinado a cobrir despesas de combustível, manutenção de 
veículos, comunicação e outras despesas excepcionais, na forma estabelecida por esta 
Instrução Normativa. 
 
3.3 - Passagem - Indenização destinada a atender despesas com deslocamento aéreo, 
terrestre ou fluvial do servidor, em caráter eventual ou transitório, da localidade em que 
se encontra em exercício, para outra, em objeto de serviço. 
 
3.4 - Relatório de Viagem – Documento obrigatório apresentado a Secretaria Municipal 
de Finanças e Planejamento em ate 05 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem. 
 
3.5 - Prestação de Contas – Documentação comprobatória das despesas de viagem, 
apresentado a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento em ate 05 (cinco) dias 
úteis após o retorno da viagem. 
 
4 - BASE LEGAL 
4.1 - A presente Instrução Normativa regula-se em conformidade com os dispositivos da 
Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/64, LC 101/2000, Lei 8.429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa), Lei Municipal nº 061/2002 dispõe sobre a concessão de 
diárias de viagens aos Servidores Públicos Municipais do Poder Executivo. 
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TITULO III 
5 - RESPONSABILIDADES 
5.1 - Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa. 
I. Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação; 
II. Coordenar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos 
encargos a ela atribuídos. 
III. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 
os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 
 
5.2 - Das Unidades Executoras. 
I. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e a participação no processo de atualização; 
II. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 
vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional; 
III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV. 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. 
 
5.3 - Da Unidade Responsável pela Unidade do Controle Interno.  
I. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle. 
II. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas 
Instruções Normativas. 
III. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 
em base de dados, de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução 
Normativa. 
 
6 – PROCEDIMENTOS  
6.1 - Das Disposições Iniciais 
 
6.1 - As viagens de Dirigentes e dos Servidores Públicos do Poder Executivo somente 
serão realizadas no estrito interesse do serviço. 
 
Parágrafo Único - Os servidores públicos municipais do poder executivo, efetivos e 
contratados, incluindo o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Assessor Jurídico, Controlador 
Interno, Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Coordenadores de Setores e 
Demais Funcionários que se deslocarem da sede do município, no interesse da 
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Administração Pública, por motivo de serviço, participação em eventos, cursos de 
capacitação profissional, ou na qualidade de representação do município, farão jus as 
diárias de viagens, para cobertura das despesas com alimentação, estadia, locomoção 
urbana e outras despesas correlatas ao objetivo da viagem. 
 
6.2 - A diária é devida por dia de afastamento da sede do município, tomando-se como 
termo inicial e final a contagem dos dias respectivamente, a hora de partida e de retorno 
na sede do município. 
 
6.3 - As diárias serão solicitadas através de requerimento dirigido ao Secretário 
Municipal de Fazenda, pelo servidor público solicitante, com a concordância do 
Secretário competente, salientando as razões da motivação do deslocamento, assim 
como a existência de nexo entre as atribuições regulamentares e as atividades 
realizadas na viagem. 

§ 1º - As diárias serão solicitadas até 48 (quarenta e oito) horas antes do deslocamento. 

§ 2º - É vedada a concessão de diárias a título de complementação de salário. 

§ 3º - É vedada o recebimento de diárias para transferências à terceiros. 

6.4 - As despesas com a locomoção através de transporte ferroviário, rodoviário coletivo 
e aéreo, seguros e similares, serão custeadas pelo município, não estando as mesmas 
inclusas nas diárias de viagem, sendo acobertadas por adiantamento de viagem ou 
ressarcimento, mediante comprovação das despesas. 
 
Parágrafo Único. As despesas com pedágios e similares, assim como com a 
manutenção do veículo, em caso de defeito no curso da viagem, não estão incluídas nas 
diárias de viagem e serão ressarcidas mediante comprovação das despesas. 
 
6.5 - O número de diárias será igual ao número de dias em que o servidor público, ficar 
fora do município, a serviço deste, sendo que as diárias de viagens, até o limite de 10 
(dez), serão pagas antecipadamente. 
 
§ 1º - Quando a viagem ultrapassar 10 (dez) dias, as diárias serão autorizadas à vista da 
natureza da atividade e das condições em que ela deve ser efetuada, mediante 
justificativa fundamentada, do servidor solicitante com a autorização do Secretário onde 
o servidor estiver lotado e despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias de viagens poderão ser pagas após o início 
da viagem, mediante justificativa fundamentada do servidor ou do agente político, 
admitida a delegação de competência. 
 
§ 3º - O pagamento das diárias de viagem, quando a viagem ocorrer aos sábados, 
domingos ou feriados, será autorizado, mediante justificativa fundamentada, do servidor 
solicitante com a autorização do Secretário onde o servidor estiver lotado. Salvo as 
diárias para os motoristas de ambulância.  

6.6 - Serão restituídas pelo servidor em 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
retorno a sede originária de serviço às diárias recebidas em excesso. 
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Parágrafo Único: Quando por qualquer circunstância não for realizada a viagem, o 
servidor restituirá integralmente no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da concessão, o 
valor da diária recebida. 

6.7 - O Servidor que indevidamente receber diárias, será obrigado a restituir, de uma só 
vez, a importância recebida. 

§ 1º - O superior imediato que autorizar ou omitir informações sobre recebimento 
indevido de que trata deste artigo, responderá civil e penalmente além de se tornar 
solidário pela devolução imediata da importância recebida indevidamente. 

§ 2º - Os valores correspondentes às devoluções serão objetos de desconto em folha de 
pagamento, que serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima 
parte da remuneração ou provento, podendo implicar em processo disciplinar para 
apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. 
 
6.8 - Os valores constantes do Decreto 005/2008 serão revistos sempre que houver 
necessidade, através de atualização feita por Ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
 
6.9 - O servidor que recebeu diária deverá apresentar no prazo máximo de 05 (cinco 
dias) úteis após o retorno com vistas a prestação de contas, o respectivo relatório, 
acompanhado de documentos comprobatórios de participação no evento que motivou a 
viagem, exceto os motoristas e o Prefeito Municipal. 
 
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 - Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma Interna. 
 
7.2 - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser 
solucionadas junto ao Controle Interno. 
 
7.3 - Integrarão como anexo desta: 
Anexo 1 – Proposta de Concessão de Diárias; 
Anexo 2 – Relatório de Viagem; 
 
7.4 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gilson Parron 

Controlador Interno 
 
 

Dorival Lorca 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 003/2010 

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 
ORDEM DE SERVIÇO N.º :  ___/____   

 
NOME DO SERVIDOR      :    

 
CARGO OU FUNÇÃO       :    

 
SERVIÇOS A SER EXECUTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCALIDADE (S) Nº. DE DIÁRIAS VLR UNITÁRIO TOTAL – R$ 
    
    
    

 

 
SECRETARIA DE FINANÇAS                    -                 RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 
Recebida / Paga a importância de R$ - ___________pelo cheque N.º ____________ do  
 
Banco:________________, da conta:______________ de: _____/_____/_____ 
        
                                        Responsável Financeiro: _____________________                                                                               
                                                                         Marta Lucia de Oliveira Araújo 
                                                                                                 Encarregado de Tesouraria 

 

QUITAÇÃO: 
 
Declaro que recebi a importância de R$ ______________________________________  
 
(_____________________________________________________________________), 
conforme especificação acima.          
DATA:           /              /  

 

                                                                                ______________________________ 
                                                                                  ASSINATURA DO SERVIDOR 
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ANEXO II – INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 003/2010 
 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 
ORDEM DE SERVIÇO N.º :   ___/____ 

   
NOME DO SERVIDOR           

 
CARGO OU FUNÇÃO       :       

 
                                               INÍCIO:                   hs.    de           /           /  

 

DATA DA VIAGEM:                                                     
                                                                                              
                                               FIM     :                   hs.    de         /          /  

 

MEIO DE LOCOMOÇÃO :  
EMPRESA :  
BILHETE N.º : 
TRAJETO PERCORRIDO:  

 

DIAS LOCALIDADES 

  
  

 
SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES:     
 

 
DE ACORDO:                                                   DATA:                   /             /  

 

 

_______________________________                       ___________________________ 
            Dorival Lorca                                                         Assinatura do Servidor 
         Prefeito Municipal 


