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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2017, DE 01 DE MARÇO DE 2017 

“Dispõe sobre normatização que 
disciplina procedimento para concessão de 
diária para agentes políticos, funcionários 
servidor dos órgãos da Administração 
Pública direta desta entidade. ” 

A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE BARRO PRETO, Estado da 
Bahia, usando das atribuições conferidas pela Lei Municipal 388/2006, que 
institui e regulamenta o Sistema de Controle Interno no município; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento dos 
diversos Sistemas Administrativos do Poder Executivo Municipal, visando a 
padronização de forma sistêmica, das rotinas de trabalho, dos procedimentos 
internos e da produção das normas internas que orientarão em seu dia-a-dia; 

CONSIDERANDO a necessidade em disciplinar a forma deliberação, 
pagamento e prestação de contas das diárias, buscando alcançar a 
Eficiência, Efetividade, Eficácia e boa aplicação do dinheiro público, princípios 
básicos que norteiam a Administração Pública; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 31 da Constituição Federal de 
1988, bem como, o art. 10 da Resolução nº 1120/05 do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia;

CONSIDERANDO a Lei nº 90 que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Único dos Funcionários Públicos do Município de Barro Preto, em 
observância aos artigos 139 e140, Secção IV, que rege sobre Diárias. 

CONSIDERANDO ainda, a Lei Municipal nº 460/2013 que dispões 
sobre concessão e valores de diárias para agentes políticos, funcionários e 
servidores do município de Barro Preto. 

RESOLVE:

Art. 1º - As diárias concedidas para agentes políticos, funcionários e 
servidor dos órgãos da administração pública direta, quando em viagem a 
serviço da municipalidade, serão liberadas, conforme estabelecido pela Lei 
Municipal nº 460/2013 e Lei Municipal nº 90, em observância aos artigos 139 
e 140, Secção IV, que rege sobre diárias e demais normatizações instituídas 
por esta Instrução Normativa. Obedecendo aos seguintes procedimentos: 
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§1º - Deverá haver o devido preenchimento de formulário conforme 
Anexo I desta Instrução Normativa, endereçado ao secretário ou primeiro 
superior em grau de hierarquia, informando a quantidade de diárias 
pretendida, o valor unitário de cada diária, o valor total da despesa, o local de 
destino e o motivo da viagem com a devida justificativa. 

§2º - Deverá acompanhar ao pedido de diárias, comprovante de pré-
inscrição (caso haja), programação completa do curso ou evento, folder 
contendo todas as informações (caso haja); 

§3º - O secretário, ao receber o pedido e avaliará a necessidade em se 
conceder ou não, as diárias.

I – O processo será encaminhado para a controladoria deste município, 
que fará visto quanto à devida organização dos documentos de solicitação e o 
cumprimento de princípios que norteiam a administração pública como: 
moralidade, legalidade e economicidade. 

II – Em posse da autorização emitida pela Controladoria, o servidor 
deverá encaminhar ao Gabinete da Prefeita, a solicitação para obter 
deferimento por parte do Chefe do Executivo Municipal ou Secretario de 
Finanças, que poderá de plano deferir ou indeferir por interesse público, se 
achar conveniente ou não, levando em consideração a disponibilidade 
financeira e os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

III – Após deferimento do Prefeita, o processo será encaminhado ao 
departamento de contabilidade para empenho, que o fará se todas as fases e 
documentos citados no §1º e §2º estiverem anexados nos autos. 

IV– Após o empenho prévio, será encaminhado à Tesouraria/Finanças 
para a efetivação do pagamento através de transferência bancária que deverá 
ocorrer somente para o beneficiário. 

V – Após o pagamento dos valores ao servidor, o Departamento de 
Tesouraria/Finanças, deverá enviar um comunicado através de ofício sobre o 
pagamento dos processos de diárias ao Controle Interno, que será o órgão 
responsável pela análise, controle e arquivamento dos processos. 

Art. 2o - As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede 
do serviço, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias 
como pousada ou hotel (pernoite), alimentação e locomoção urbana, 
tornando-se estas as características inicias e obrigatórias para concessão das 
mesmas.
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§ 1o   A diária será concedida integralmente por dia de afastamento, 
sendo devida a metade nos seguintes casos: 

I- Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

II- No dia do retorno à sede de serviço; 

III- Quando a Prefeitura custear, por meios diversos, as despesas de 
pousada ou hotel, alimentação, transporte ou combustível; 

IV- Quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à 
Prefeitura ou que estejam sob administração da Prefeitura ou Governo 
brasileiro ou de suas entidades. 

Art. 3º - Somente serão liberadas diárias para servidores: 

§ 1o  Efetivos – Capacitação e treinamento ou em viagem a serviço do 
Poder Executivo quando por este designado; 

§ 2o  Comissionado e ou a Agente Político – Capacitação e treinamento 
ou em viagem a serviço do Poder Executivo quando por este designado; 

§ 3o Contratados – Apenas quando este for designado pelo chefe do 
Poder Executivo, em ato próprio, para representar o órgão ou classe em 
evento, cujos servidores efetivos ou comissionados não puderem se fazer 
presente.

§ 4º- As diárias serão concedidas mediante participação de Congresso 
Técnico, Treinamentos, reuniões e cursos que sejam organizados por órgãos 
da União, do Estado, de Municípios, ou mesmo empresas privadas por tanto 
que seja para aperfeiçoamento do serviço público prestado pelo servidor para 
esta entidade municipal, sempre relacionado com o cargo que representa. 

Art. 4º – Após o retorno, no prazo de três (3) dias, o beneficiado da 
diária deverá efetuar a Prestação de Contas com seu os comprovantes de 
Viagem na Controladoria deste município, com relatório das atividades 
desenvolvidas e impreterivelmente: certificado de participação (caso haja) ou 
declaração do Órgão onde foi realizada a visita ou qualquer outro documento 
que comprove o ato (Comprovante de Presença). 

Art. 5º – No caso de não apresentar a Prestação de Contas ou 
Comprovante de Presença da forma devida em prazo estipulado por esta 
Instrução Normativa, o departamento de Controladoria deverá oficializar para 
que o beneficiado o faça no prazo de 24 horas. 
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§ 1o Não havendo manifestação por parte do beneficiado no prazo 
estipulado, o processo será julgado “Irregular” e a controladoria do município 
procederá, solicitação a Gestora para ordem de desconto em folha, no 
próximo vencimento do beneficiado. 

Art. 6º - Tendo em vista a necessidade do efetivo respeito ao 
cumprimento de todas as fases desta Instrução Normativa, o servidor deverá 
encaminhar a solicitação com no mínimo 03 (Três) dias de antecedência a 
data do evento, contando da data de protocolo junto ao chefe de cada setor. 

Art. 7º - Fica aprovado o anexo I, que passa a integrar a presente 
Instrução Normativa: 

Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data da 
sua publicação. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Barro Preto - BA, em 01 de Março de 2017. 

______________________________________
Marcos Santos de Araújo 
Controlador Geral do Município 
Decreto nº072/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratifico as Orientações e Decisão do 
Controlador:

Ana Paula Silva Simões Santos            
Prefeita Municipal
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ANEXO 1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM BASE NA LEI Nº 460, DE 13 DE 
NOVEMBRO DE 2013. 

Exercício:
2017

NOME:
CPF Nº MATRÍCULA NO RH: 

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE 
EXERCÍCIO: 

BANCO AGENCIA Nº DA 
CONTA

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS 

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

   
   

VIAGEM/
ROTEIRO:

PERÍODO:

MEIO DE TRANSPORTE: 

Objetivo da viagem e 
justificativa da 

necessidade de 
Diária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
ÓRGÃO: 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
PROJETO/ ATIVIDADE: 
FONTE RECURSO: 
ELEMENTO DE DESPESA: 

DECLARAÇÃO 
Declaro que não resido na (s) localidade de destino, e ainda autorizo ao Departamento de Recursos 
Humanos a efetuar o desconto em folha de pagamento, de qualquer valor recebido por mim a título 
de Diárias e ou Adiantamento de Viagem que por ventura não tenha prestado contas ou que a 
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prestação de contas seja reprovada por parte da administração Pública de Barro Preto, BA.
Data:

_______________________________________________ 
(Nome do servidor e Cargo) 

Aprovação Do Secretário Aprovação do Controle Interno 
Data:______/______/______ 

_______________________________________
(Nome do Secretário)

Data:______/______/______ 

____________________________________
Controle Interno 

Aprovação Da Prefeita Liberação Do Tesoureiro
Data:______/______/______ 

____________________________________
Nome

Data:______/______/______ 

____________________________________
Nome
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