
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI N" 004/2014, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a concessão de diárias aos
servidores do Município de Barra de São
Francisco - ES

Versão: 001
Aprovação em: 31/03/2014
Ato de aprovação: Decreto n°.081/2014
Unidade Responsável: Todas as Unidades Integrantes da Estrutura Organizacional , Setor de
Contabilidade e Tesouraria Municipal da Prefeitura de Barra de São Francisco.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no Decreto n°. 114, de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;

Considerando a presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações:
Lei Complementar n° 101/2000; Lei n° 4.320/64; Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n°
054/1992;

Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e os
procedimentos para concessão de diárias aos servidores do Município.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Das Disposições Iniciais

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas __na. le i de estrutura organiza
Município, a Unidade Central de ContFote^Tnterno - UCCI recòrnfesda/á todos os
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administração direta e indireta, que observe os procedimentos constantes nesta Instrução
Normativa no desempenho das funções.

Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange todas as Secretarias Municipais, no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Barra de São Francisco, seja da Administração Direta e/ou Indireta.

CAPÍTULO II

Dos Conceitos

Art. 3°. Para os fins desta Instrução Normativa, adotam-se as seguintes definições:
I - Diária: valor concedido a servidores para custear despesas com alimentação, quando em
serviço do interesse público, se afastar em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional e da sede de sua lotação funcional por qualquer motivo de trabalho.
II - Servidor(a): 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.

CAPÍTULO III

Das Responsabilidades

Art. 4° - São responsabilidades das Unidades Integrantes da Estrutura organizacional, Setor de
Contabilidade e Tesouraria como Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
I - Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
III - 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;
IV - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução
Normativa.
Art. 5° - São responsabil idades das Unidades Executoras da Instrução Normativa:
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as 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.
Art. 6° - Da Unidade Central de Controle Interno - UCCI:
I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em eí
que tange à identificação e avaliação dos ponto^_de_cojitrQle_ejespectivos proced^
controle;
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II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes á liberação e concessão de diárias, propondo alterações na instrução Normativa para
aprimoramento dos controles.

CAPÍTULO IV

Dos Procedimentos

Seção I

Art. 7° - O pedido de diárias deve ser requisitado através de solicitação com o respectivo
dispositivo legal em que se baseia a despesa, conforme Anexo I desta Instrução Normativa.
§ 1° - Não serão acolhidas propostas em que o interesse público não esteja objetivamente
demonstrado.
Art. 8° - O valor da diária para outro Município será fixado através de Decreto pelo Chefe do
Executivo Municipal.
Art. 9° - As diárias, de caráter indenizatório, serão concedidas por dia de afastamento do local
de lotação do servidor, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com
alimentação.
Art. 10 - As solicitações de diárias terão que ser feitas com antecedência de 02 (dois) dias
úteis.
§ 1° - Havendo a necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo do art.
10, deverá acompanhar junto à solicitação uma justificativa fundamentada, que será analisada
pelo ordenador de despesa ao contrário o pedido será devolvido;
§ 2° - Deverá também acompanhar a solicitação de diária, cópia de comprovante da
programação do evento, como convite, folder, informativos, e nos demais casos a justificativa
e objetivo do deslocamento.
Art. 11 - Serão também restituídas, em sua totalidade, as diárias recebidas pelo servidor
quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

CAPITULO V

Considerações Finais

Art. 12 - As propostas de concessão de diárias, cujo afastamento iniciar a partir de sexta-feira,
ou as que incluam sábados, domingos e feriados, deverão apresentar clara justificativa.
§ 1° - Nos casos em que 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.

§ 2° - Nos casos em que o retorno ocorrer, por qualquer motivo, antes do prazo inicialmente
previsto, o servidor deverá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, restituir
correspondentes as diárias recebidas,a-maioT: "
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§ 3° - Serão também restituídas no jtfazo máximo de 02 (dois) dias, em sua totalidade, as
diárias recebidas pelo servidor quandíí, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.
Art. 13 - Esta Instrução Normativa entrará enLYJgop na data de sua publicação.

/ / i r
Barra de São Francisco - ES, 31 de/març/tie 21)14

SORDINE PEREIRA
inicipal

RTVIG
T;I| do Mánicípio
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ANEXO l - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Requisição n°:
1- Solicitação do Servidor

Nome Completo do servidor (a):

Carão/Função: Matricula:
Data do evento/viaaem:
Local/Cidade/Estado:
Previsão de data e hora de saída:
Previsão de data e hora de retorno:
Objetivo/motivo:

Convocação ou carta de aceite e confirmação de inscrição quando houver (anexar):
Convite/folder ou cronograma do forum/reunião/palestra/seminário/congresso quando houver (anexar):

Solicito diária para custear despesas a serviço desta municipalidade, conforme acima descrito.
Barra de São Francisco, _ _ / _ __ / .

Assinatura do Servidor

2- Autorização do Secretário

Valor dafs) diária(s): R$
Discriminação da Diária: ( ) Almoço ( ) Jantar ( ) Pernoite ( ) Completa
Justificativa da necessidade de afastamento:

(qualidade)

Declaramos que o serviço a ser prestado e/ou participação no evento pelo servidor é de interesse
deste Órgão e seu afastamento não acarretará prejuízos ao serviço público municipal.
Em, / / .

Assinatura do Secretário

3 - Quitação

Diária entreaue ao servidor

para custear despesas a serviço

. no valor R$

desta Municipalidade com:

Barra de São Francisco. / /

Assinatura do Servidor Responsável pela diária
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