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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre procedimentos a serem praticados
para a concessão de diárias aos servidores públicos
municipais, bem como para a respectiva prestação
de contas.A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suasatribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, pela Resolução TCE/ES nº227/2011 e pela IN-CGM 001/2013;Considerando a necessidade de dar celeridade aos processos administrativos deconcessão de diárias;Considerando a necessidade de instruir adequadamente os procedimentos para aliquidação e pagamento de diárias e sua prestação de contas;Considerando a regra prevista na lei 1840/2011 em seus art. 74 e 75 e nos decretosmunicipais 190/2010; 211/2010 e 770/2013;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA CONCESSÃO DAS DIÁRIAS

Art. 1º - A diária será concedida mediante processo administrativo protocolizado nosetor de protocolo municipal instruído com os seguintes documentos:
I - Requerimento padrão solicitando a concessão das diárias, quer seja eventual ourotineira, preenchido corretamente (Formulário_0813_PDER);
II – Comprovante do evento que gerou a solicitação da diária.

Parágrafo único – Inexistindo a documentação acima e ainda, os pressupostoscontidos no artigo 2º desta IN-CGM, o setor de protocolo recusará a autuação, devolvendo o feitopara as adaptações necessárias.
Art. 2º - O setor de PROTOCOLO só receberá o Pedido de Concessão de DiáriasEventuais e Rotineiras, se o mesmo estiver completamente preenchido, e para tanto deveráobservar:

I – Se o pedido está numerado;
II – Se há número do empenho; Excluído pela IN-CGM 034/2015, de 03 de Agosto de 2015.
III – Se há identificação do órgão requerente;
IV – Se há identificação do servidor, seu cargo, sua função e sua conta bancária;
V – Se há quantitativo das diárias por tipo;
VI – Se há motivação e identificação do evento;
VII – Se há assinatura do servidor e do secretário;
VIII – Se há manifestação do RH;
IX – Se há certidão da SEMFA (Tesouraria) (Anexo I);
X – Se há justificativa pelo atraso, no caso de pedido fora do prazo (Anexo II);
XI – No caso de Diárias Rotineiras, somente o quantitativo dela deverá ser preenchido,bem como o MM/AA a que se referem.
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Art. 3º - Autuado o processo seguirá à Secretaria requerente para verificação documprimento das normas relativas à Concessão de Diárias, mediante certidão de autuação doprotocolo e encaminhamento. (Anexo III).
Art. 4º - O Secretário requerente, ou servidor por ele nomeado por portaria, deverácertificar (com assinatura, nome legível e matrícula), o cumprimento dos quesitos paraconcessão da diária, bem como os quantitativos. (Anexo IV).

I – O servidor responsável pela análise referida neste artigo juntará ao processo a portariaque o nomeou;
II – Para deferimento dos quantitativos das diárias observar-se-á:a) Se a resposta do quesito 2 for negativa e do quesito 3 positiva, o processo seguirá;b) Se a resposta do quesito 4  for positiva o processo seguirá, senão será encaminhadopara adaptações;c) Se a resposta do quesito 5 for positiva o processo seguirá, senão será arquivado;d) Se a resposta do quesito 6 for FORA MUNICÍPIO o processo seguirá, senão seráarquivado;e) Se a resposta do quesito 7 for positiva o processo seguirá, senão será arquivado;f) Se a resposta do quesito 8 for negativa o processo seguirá, senão será arquivado;g) Se a resposta do quesito 9 for positiva o requerente faz jus a diária de almoço, senãonão fará;h) Se a resposta do quesito 10 for positiva o requerente faz jus a diária de jantar , senãonão fará;i) Se a resposta do quesito 11 for positiva o requerente faz jus a diária de pernoite,senão não fará;j) Se a resposta do quesito 12 for negativa o requerente faz jus a diária de transporte,senão não fará;k) Se a resposta do quesito 13 for negativa o processo seguirá, senão será arquivado.

Art. 5º - Conferido e certificado o processo de pedido de empenho, liquidação epagamento de diária, havendo diária a ser paga, de acordo com a análise dos quesitos, o processodeverá ser encaminhado à SEMFA1 que promoverá o empenho e certificará (com assinatura,nome legível e matrícula), nos autos (Anexo V):a) Sobre a existência de emprenho prévio;b) Sobre o cumprimento do art. 4º desta IN-CGM;c) Sobre a existência da portaria referida no inciso I, do art. 4º desta IN-CGM.
Parágrafo único. Atendidas as alíneas “a, b e c” a SEMFA providenciará a Liquidação ePagamento (depósito na conta do servidor requisitante). Não atendidas o processo deverá serenviado à Secretaria requisitante para providências que aprover.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 7º - A Prestação de Contas será realizada no mesmo processo de liquidação epagamento da respectiva diária através do Relatório de Diárias (Anexo VI), juntamente com osdocumentos conforme §4º, do art. 4º, do decreto 190/2010, que é responsabilidade exclusiva doservidor.
Parágrafo único. O Relatório de Diária e os documentos serão entregues na SEMFAmediante protocolo e anexados aos autos que se referem pelo PROTOCOLO GERAL.

1 SEMFA – Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças
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Art. 8º - A Tesouraria analisará a prestação de contas, podendo requisitar auxilio daContabilidade, e encaminhará o relatório sugerindo ao Secretário da SEMFA, a aprovação, ou aaprovação com ressalvas ou a reprovação.
I – Depois de aprovada ou aprovada com ressalvas, será notificado o servidor, para emseguida ser arquivado;
II - No caso de Prestação de Contas intempestiva ou reprovadas, o processo seráencaminhado à Controladoria para adoção das medidas cabíveis.

Art. 9º - Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aosautos, bem como todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelosetor/órgão/Secretaria remetente.
Art. 10 - A regra prevista nesta IN-CGM, não impossibilita a atuação da ControladoriaGeral através de sistema de amostragem eventual, prévia ou posterior à realização da despesa.
Art. 11 - O descumprimento desta IN-CGM implica na suspensão da Execução doContrato e da apuração de responsabilidade, devendo retornar a execução somente depois deautorizado pela comissão que apurará as responsabilidades.
Art. 13 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 15 de janeiro de 2014,revogando-se as disposições em contrário.Piúma/ES, 02 de Dezembro de 2013.49º Aniversário da Emancipação Política

Samuel Zuqui
Prefeito Municipal

Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral Municipal

Anexos:
1 – Anexo I – Certidão Tesouraria
2 – Anexo II – Justificativa fora do prazo
3 – Anexo III – Certidão autuação
4 – Anexo IV – Certidão Sec.Requisitante
5 – Anexo V – Certidão SEMFA
6 – Anexo VI – Relatório das diárias
7 – Fluxograma
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ANEXO I 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS 
TESOURARIA 

 

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÕ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 

Certifico que em busca realizada nos arquivos desta Secretaria de Fazenda e 
Finanças constatei que o servidor requerente: 
 
[    ] – Apresentou todas as prestações de contas devidas 
[    ] – Não apresentou todas as prestações de contas devidas 
 
[    ] – Que das apresentadas todas foram aprovadas 
[    ] – Que das apresentadas _____ prestações de contas foram reprovadas 
 
 

E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 
 
 

_________________________________________________ 
Nome do Servidor Requerente e nº matrícula 
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ANEXO II 

 

SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE 
 

JUSTIFICATIVA DE PEDIDO DE CONCESSÃO 
DE DIÁRIA FORA DO PRAZO 

 
 

Ilmo senhor secretário e Exmo. senhor prefeito, em respeito ao § 1º, art. 3º do 
Decreto 190/2010, justifico o pedido de concessão de diária fora do prazo, tendo em vista 
....................................................................... 

Pelo exposto solicito o aceite de V.Sa. e de V.Exa. 
  
E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

 
Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 

 
 

_________________________________________________ 
Nome do Servidor Requerente e nº matrícula 

 
 

 

ACEITE/NÃO ACEITE DO SECRETÁRIO 
 

[    ] Aceito as justificativas acima pelo seu caráter de urgência. 
[    ] Não aceito as justificativas e determino o arquivamento na forma do art. § 

3º, art. 3º do Decreto 190/2010. 
 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 
 

_________________________________________________ 
Assinatura/Nome do Secretário e nº matrícula 

 
 
 

ACEITE/NÃO ACEITE DO PREFEITO 
 

[    ] Aceito as justificativas acima pelo seu caráter de urgência. 
[    ] Não aceito as justificativas e determino o arquivamento na forma do art. § 

3º, art. 3º do Decreto 190/2010. 
 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 
 

_________________________________________________ 
Samuel Zuqui 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

 

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 
PROTOCOLO GERAL MUNICIPAL 

 

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO 
E ENCAMINHAMENTO 

 
A 
Secretária Requisitante, 

 
Certifico que autuei o presente, após verificação do que se estabelece no art. 2º 

da IN-CGM 007/2013. Portanto, encaminho o presente para as providências ulteriores. 
 
 E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

 
Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 

 
 

_________________________________________________ 
Nome do Servidor do protocolo/Assinatura/ nº matrícula 
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ANEXO IV 

A  

SEMFA ou Secretaria Requisitante 

 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EVENTUAL/ROTINEIRA – CHEKLIST/CERTIDÃO 

1 Pedido de Concessão de Diárias Assinado pelo Secretário     fls.   

2 O pedido está no prazo? 
    

3 Se fora do prazo, há justificativa de urgência aceita pelo Secretário e prefeito 
    

4 A justificativa e a descrição do evento atendem o interesse público? 
    

5 O requerente está adimplente com a prestação de contas? 
    

6 O deslocamento e dentro o fora do município? 
    

7 O tempo do evento excede a 6 (seis) horas? 
    

8 O servidor requerente está de férias/licença ou afastado?   
   

9 O horário compreende entre 10h e 14h? 
    

10 O horário compreende entre 17h e 20h? 
    

11 Há necessidade de pernoite?   
   

12 O servidor será transportado por veículo da Administração? 
    

13 Foram concedidas trinta ou mais diárias este mês ao requerente?   
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Certifico que nesta data efetuei a conferência nos autos na forma do art. 4º da IN-CGM 007/2013 e que, considerando as 

informações acima, o servidor requerente: 

[    ] Não tem direito de receber as diárias solicitadas 

[    ] Tem direito de receber _____ diárias de almoço; ______ diária de jantar; ______ diárias de pernoite e _____ diárias de transporte. 

[    ] Portanto, encaminho o presente para empenho, Liquidação e Pagamento, conforme requer o art. 5º desta IN-CGM. 

[    ] Portanto, encaminho o presente ao Ilmo. Senhor secretário para ciência e arquivamento. 

 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 

 

__________________________________________________________________________  

Nome do Secretário ou do servidor responsável/Assinatura/nº matrícula 
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ANEXO V 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS 

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO 

 

PROCESSO:                                     

 

 

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e nele constam/não constam os 

itens enumerados no art. 5º, da IN-CGM 007/2013 desta municipalidade, razão pela qual 

encaminho o presente para tesouraria/Sec.Requisitante para Liquidação e 

Pagamento/providências  saneadoras.  

E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 

 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 

 

 

___________________________________________  

Nome do Servidor/ Assinatura/ nº matrícula 
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ANEXO VI 

RELATÓRIO DE DIÁRIAS 
 

PROCESSO:        
                         
Servidor:                                     
Cargo/Função:                                     
 
Ilmo. Sr. Tesoureiro, 
 
Na data de _____/_____/_____, recebi o valor de R$ ___________,00 (por extenso), correspondente a 
_________ diárias de almoço; ___________ diárias de jantar; _____________ diárias de pernoite e ________ 
diárias de transporte urbano, mediante formalização no processo administrativo supra citado. 
 
Na data de _____/_____/_____ saí de Piuma, as ___:___ horas e cheguei ao destino as ____:____ horas do 
dia _____/_____/_____. 
 
O evento iniciou-se as ____:____ horas do dia _____/_____/_____ e encerrou-se as ____:____ horas do dia 
_____/_____/_____. 
 
Na data de _____/_____/_____ saí de ________________, as ___:___ horas e cheguei a Piúma as ____:____ 
horas do dia _____/_____/_____. 
 

Resumo do evento por data: 
 
_____/_____/_____ -  
 
  
 
 
 

 
Anexo ao presente: 
[    ] – Cópia do comprovante de participação (quando for reunião, audiência ou compromissos) 
[    ] – Cópia do certificado (quando for curso ou treinamento) 
[    ] – Cópia dos comprovante de despesa (quando diárias rotineiras) 
 

E por ser a expressão da verdade firmo o presente. 
 

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013. 
 
 

___________________________________________  
Nome do Servidor/ Assinatura/ nº matrícula 
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Fls.: 
__________ 
Rúbrica: 

 

 

PEDIDO DE DIÁRIAS EVENTUAIS E 
ROTINEIRAS – PDER 

Nº [00/AA]             /  / 

PROCESSO No.:  

No EMPENHO:  

DATA :          /       / 
ÓRGÃO REQUERENTE:   

DO SERVIDOR 

MATRÍCULA/SERVIDOR:  

CARGO/FUNÇÃO:  

CONTA BANCÁRIA:  

DA DIÁRIA EVENTUAL/ROTINEIRA 

TIPO DA 
DIÁRIA: 

ALIMENTAÇÃO 
ALMOÇO 

ALIMENTAÇÃO 
JANTAR 

PERNOITES TRANSPORTE 
URBANO 

ROTINE
IRAS 

SOMAS 

QUANTIDADE:       

VALOR UND:       

VALOR TOTAL:       

LOCAL IDA 
LOCAL EVENTO / LOCAL VOLTA 

DATA 
SAÍDA 

HORÁRIO 
SAÍDA 

DATA 
RETORNO 

HORÁRIO 
RETORNO 

MM/AA QND 
ROTINEIRAS 

      

MOTIVAÇÃO/DESCRIÇÃO DO EVENTO:  
 
 
 

Solicitamos a concessão de diárias na forma da legislação vigente, conforme 
especificado acima. 

------------------------------------------------------ 
Servidor / No Matrícula 

 
------------------------------------------------------ 

Assinatura Secretário / No Portaria 

PARA USO DO RH 

Declaro, sob as penas da Lei, que o servidor acima identificado é servidor ativo desta 
municipalidade e está/não está de férias/licenciado/afastado no período concernente ao pedido de 
diárias. 

Em ______/______/_______ 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
Nome/Assinatura do Chefe do RH / No Matrícula 

 



SERVIDOR REQUISITANTE SECRETARIA REQUISITANTE PROCOLO SEMFA CONTROLADORIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS / DIÁRIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLUXOGRAMA

JUNTADA DO COMPROVANTE DO 

EMISSÃO PDER

RECEBIDO E AUTUADO

CONFERÊNCIA
DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL

CERTIFICAÇÃO 
PARA 

ARQUIVAMENTO

CONFERÊNCIA
DA INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL

ENCAMINHA AO 
PROTOCOLO OU 

ARQUIVA

PARA 
LIQUIDAÇÃO E 

EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E 
PAGAMENTO

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

SERVIDOR

NOTIFICAÇÃO/CIÊNCIA APROVAÇÃO OU APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS

NÃO 
APROVADA / 

INTEMPESTIVA

VERIFICA 
INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL

ARQUIVAMENTO

RECEBIMENTO DIÁRIA EM C/C


