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DECRETO Nº 8.141/2022 

DE 07/11/2022 

 

Aprova a Instrução Normativa SFI nº 01 que 

“Dispõe sobre a requisição, concessão, 

aplicação e prestação de contas de DIÁRIAS e 

dá outras providências”. 

 

O Prefeito de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

com amparo no inciso VIII do Artigo 75 da Lei Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

O disposto na Lei Municipal nº 1.735, de 13 de julho de 2021, que “Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES no âmbito dos Poderes 

Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada 

e dá outras providências”; 

 

O disposto no Decreto Municipal nº 7.424, de 24 de outubro de 2021, que “Regulamenta a 

aplicação da Lei nº 1.735 de 13 de julho de 2021, que dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno do Município de Boa Esperança – ES no âmbito dos Poderes Executivo e 

Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada e dá outras 

providências”. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema Financeiro (SFI) nº 01 que 

“Dispõe sobre a requisição, concessão, aquisição, aplicação e comprovação de diárias e 

passagens e dá outras providências”, que passa ser integrante deste Decreto. 

 

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o 

Decreto nº 5.695/2018 e as disposições em contrário. 
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PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 08 dias do mês de novembro de 

2022. 

 

 

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE 

Prefeita Municipal 

 

Registrado e Publicado na data supra. 

 

 

MAXWEL PATRIC DE MOURA MARINHO  

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 01 

SISTEMA FINANCEIRO 

 

Versão: 03 

Aprovação em: 08/11/2022 

Ato de aprovação: Decreto nº 8.141/2022 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por finalidade instituir normas e procedimentos para 

requisição, concessão, aquisição, aplicação e comprovação de diárias e passagens e dá 

outras providências. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2º. Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações Direta 

e Indireta, que ficam sujeitas às auditorias internas, além de entidades e pessoas 

beneficiadas com recursos públicos deste município. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

Art. 3º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

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. Ordenador De Despesas: toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão 

de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos do 

Município, pelo qual esta responda. 
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III. Unidade Executora: são todas as demais divisões e respectivas Secretarias da 

estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Boa Esperança que se submeterão a 

esta Instrução Normativa. 

IV. Diária: cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o 

servidor público que se deslocar de sua sede em objetivo 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. 

V. Proponente: o titular, ou seu substituto, no exercício do cargo ou unidade a que 

pertence o servidor. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

Art. 4º. A concessão de diárias na Administração Pública Municipal encontra respaldo no 

seguinte preceito normativo: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

II. Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000; 

III. Lei Municipal nº 1.459, de 05 de abril de 2012; 

IV. Resolução TCEES nº 227, de 25 de agosto de 2011. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5º. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  

II. Orientar as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;  

III. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria-

Geral do Município, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 

controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão desta; 

 

Art. 6º. Das Unidades Executoras: 

I. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
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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. 7º. Da Controladoria-Geral do Município:  

I. Prestar apoio técnico por ocasião de atualizações desta Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes á liberação e concessão de 

diárias, através da atividade de auditoria interna, propondo alterações na Instrução 

Normativa para aprimoramento dos controles. 

III. Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle do 

Município, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a 

versão vigente de cada instrução normativa. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMENTOS 

Art. 8º. As diárias serão concedidas a servidor público que, a serviço, afastar-se do 

município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou 

internacional, destinadas a indenizá-lo por despesas extraordinárias com alimentação, 

hospedagem (pernoite) e transporte por via terrestre por dia de afastamento da sede do 

município. 

 

Art. 9º. A Solicitação de Autorização para Liberação de Diária(s) (Anexo I) deve ser 

previamente autorizada pelo(a) Secretário(a) responsável pela pasta no qual o(a)  

servidor(a) estiver lotado(a), sendo inteiramente responsável pela autorização, concessão 
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e prestação de contas das diárias de seus subordinados, acompanhada de folder, convite, 

e-mail, programação etc. (conforme o caso); 

 

Art. 10º. Após a autorização do(a) Secretário(a) Municipal da pasta, a Solicitação de 

Autorização para Liberação de Diária(s) deve ser protocolada no Setor de Protocolo da 

Prefeitura e encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias úteis ao início do afastamento, devidamente instruído e justificado para 

deferimento. 

§ 1º. Em caso de indeferimento por parte do(a) Prefeito(a) Municipal o processo seguirá 

para arquivo. 

§ 2º. O não atendimento ao(s) prazo(s) indicado(s) deverá ser objeto de justificativa 

expressa do servidor público proponente. 

 

Art. 11. A Solicitação de Autorização para Liberação de Diária(s) deve ser feita através de 

comunicação escrita (Anexo I), encaminhada ao(a) ordenador de despesas para análise e 

autorização. 

 

Art. 12. Após autorização, o Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal encaminha o processo 

para a Secretaria Municipal de Fazenda para empenho, liquidação e pagamento. 

§ 1º. A Secretaria Municipal de Fazenda deve conferir se não há relatórios pendentes de 

diárias concedidas anteriormente e verifica a situação funcional do servidor. 

§ 2º. Não haverá concessão de diárias, caso o(a) servidor(a) esteja com relatório de 

diárias pendentes. 

 

Art. 13. A realização de viagens emergenciais somente poderá ocorrer mediante 

convocação de superior direto, a qual deverá ser comprovada e justificada. 

§ 1º. São consideradas viagens emergenciais aquelas realizadas em função de: 

I. Convocações extraordinárias; 

II. Enchentes; 

III. Incêndios;  

IV. Deslizamentos; 

V. Surtos de doenças; 
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VI. Outros eventos que caracterizem situação de calamidade pública. 

§ 2º. Não serão consideradas viagens emergenciais aquelas previamente marcadas ou 

realizadas em função de: 

I. Reuniões; 

II. Eventos; 

III. Congressos e afins. 

 

Art. 14. O pagamento da diária solicitada dar-se-á até o dia útil anterior à viagem por meio 

de sistema próprio para este fim, desde que devidamente deferida pelo autorizador. 

Parágrafo único.  As diárias serão creditadas na conta bancária do servidor cadastrada 

para recebimento dos vencimentos. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 15. O(A) servidor(a) deve apresentar relatório de viagem em até 05 (cinco) dias úteis 

após o retorno ao município, com os seguintes documentos: 

I. Documentos que confirmem a participação do servidor no evento disposto (cópia de 

Folder, fotos, cópia de certificado, diploma, crachá, ata de reunião, declaração ou 

atestado no caso de participação de cursos, congressos, seminários, treinamentos ou 

outros eventos similares etc);  

II. Cópia de canhotos dos cartões de embarque dos bilhetes de passagem, quando for o 

caso; 

III. Relatório de viagem (Anexo II); 

IV. Outros documentos pertinentes. 

 

Art. 16. Quando o transporte for por via aérea, o pagamento das passagens será 

efetuado em separado, devendo o empenho ser elaborado diretamente em nome da 

Transportadora ou da Agência de Viagens responsável pela emissão dos respectivos 

bilhetes. 

 

Art. 17. A Secretaria Municipal de Fazenda será responsável pela aprovação da 

prestação de contas, elaborando parecer e posteriormente arquivando o processo. 
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CAPÍTULO VIII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 18. O valor das diárias e pernoites dos servidores municipais de Boa Esperança/ES 

rege-se pela Lei Municipal n° 1.459, de 05 de abril de 2012 e suas alterações. 

 

Art. 19. As solicitações de concessão de diárias, cujo afastamento se iniciar a partir de 

sexta-feira ou as que incluam sábados, domingos e feriados, deverão apresentar clara 

justificativa. 

 

Art. 20. Caso o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que 

justificada e autorizada sua prorrogação, o servidor fará jus ainda, à(s) diária(s) 

correspondente(s) ao período prorrogado. 

 

Art. 21. Caso o afastamento do servidor que solicitou a diária não ocorrer por qualquer 

motivo, deve imediatamente comunicar a Secretaria Municipal de Fazenda para que esta 

tome as providências necessárias quanto à baixa da liberação e informar no sistema de 

controle de relatório o não afastamento do servidor. 

Parágrafo único. No caso do não afastamento e o pagamento já houver sido efetuado, o 

servidor deve restituir integralmente os valores recebidos no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis. 

 

Art. 22. Nos casos em que o retorno ocorrer, por qualquer motivo, antes do prazo 

inicialmente previsto, o servidor deverá no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, restituir 

os valores correspondentes às diárias recebidas a maior. 

 

Art. 23. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das 

demais normas pertinentes que deverão ser respeitadas por exigência legal. 

 

Art. 24. Casos omissos deste normativo serão tratados junto a Secretaria Municipal de 

Fazenda, a quem cabe, também, prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste 

documento com anuência da Controladoria-Geral do Município. 
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Art. 25. Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrução 

que não puderem ser sanadas pela Secretaria Municipal de Fazenda deverão ser 

comunicadas formalmente à Controladoria-Geral do Município. 

 

Art. 26. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Boa Esperança/ES, 08 de novembro de 2022. 

 

 

 

SEDRICK VASCONCELOS LOPES 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município 
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