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Diárias

Controladoria Geral, Jijoca de Jericoacoara, Janeiro/2020

Apresentação
Com este manual, a Controladoria Geral do Município de Jijoca de Jericoacoara busca
orientar os gestores e servidores públicos municipais quanto aos procedimentos para
utilização de diárias no âmbito da Administração Pública Municipal. O que se pretende é
minimizar erros, garantir a excelência na prestação de contas quanto ao referido objeto, bem
como evitar futuras cobranças por parte dos órgãos de controle.
A Concessão de diárias é uma despesa recorrente e necessária para o serviço
público, principalmente por conta da necessidade de constante capacitação e atualização
dos servidores, bem como a necessidade dos agentes políticos de buscarem projetos e
programas de outras esferas administrativas para o Município.
No entanto, vale ressaltar, a importância da observação, por todos os gestores e
servidores municipais, dos princípios da administração pública, quais sejam legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como a economicidade e,
essencialmente, da motivação dos gastos, que deve ser sempre pautada no interesse
público.
Dividido em duas partes, a primeira conta com 16 perguntas e respostas que, em
linguagem clara e com a utilização, sempre que possível, de exemplos, esclarecem quais
situações permitem a concessão de diárias e quais as vedações constantes na legislação
pertinente. A parte final traz artigos e/ou normas atualizadas sobre o tema
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1. A que se destinam as diárias pagas na administração municipal?
As diárias destinam-se a indenizar os gestores e servidores públicos, pelas despesas
extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, que irão realizar
serviços de interesse da administração pública fora do Município de Jijoca de
Jericoacoara.
 A concessão de diárias deve estar consignada à informação consubstanciada de
eventos.
 As passagens ou bilhetes são pagos diretamente pelo Município de Jijoca de
Jericoacoara.
* Estatuto dos Servidores Públicos Lei 96/2000 – Artigos 58 E 59 (Diárias)

2. Quem faz jus à percepção de diárias?
Fará jus à percepção de diárias o servidor público, dentre os quais estão os ocupantes
de cargos efetivos, cargos comissionados e contratados.

3. Quais situações de deslocamento NÃO são devidas diárias?
 Quando o deslocamento da sede for exigência permanente do cargo;
 Quando o deslocamento da sede ocorrer para os Municípios limítrofes.
* Estatuto dos Servidores Públicos Lei 96/2000 – Artigos 58 E 59 (Diárias)
* Municípios limítrofes: Sul: Bela Cruz; Leste: Cruz; Oeste: Camocim

4. Podem ocorrer afastamentos iniciados em sextas-feiras,
sábados, domingos e feriados?

As propostas de concessão de diárias deverão ser expressamente justificadas nas
viagens ocorridas nessas datas. Sendo que a autorização do pagamento pela autoridade
superior configura aceitação da justificativa.
ATENÇÃO: Caso haja a necessidade de concessão de diária na sexta e na segunda
serão concedidas diárias também para o sábado e o domingo.

5. Quando o servidor terá direito somente à metade do valor da
diária?

 Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;
 No dia de retorno à sede de serviço;
 Quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente ao Município ou que
esteja sob sua administração;
 Quando a hospedagem for fornecida por outrem.

6. Para onde são devidas as diárias?
Para outro Município, Estado ou País.

7. Que informações deverão conter na Portaria que concede as
diárias?








O nome e o cargo da autoridade concedente;
O nome, cargo/função, emprego e a matrícula do beneficiário;
A descrição objetiva da missão ou do serviço a ser executado;
O período de realização do serviço ou do evento;
A indicação do local do provável afastamento;
O valor unitário, a quantidade de diárias e a importância a ser paga;

8. Em que momento e de que forma é efetuado o pagamento das
diárias?

As diárias deverão ser pagas preferencialmente antes da partida (dependendo da
disponibilidade de recurso) e de uma só vez.

9. Quais os casos de devolução dos valores de diárias?






Quando as diárias forem pagas indevidamente;
Quando pagas ultrapassando os dias correspondentes à realização do evento;
Quando o evento for cancelado;
Quando o retorno à sede do Município for antecipado por qualquer motivação;
Quando, por motivo de força maior, não ocorrer o afastamento.

10.

Qual o prazo para devolução dos valores de diárias?

No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte do retorno à
sede originária de serviço, do recebimento ou da constatação.

11.

Como é realizada a Prestação de Contas?

O servidor deverá apresentar, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados do retorno
à sede originária de serviço:
 Quando o Município arcar com as despesas de viagem, o original ou segunda via dos
canhotos dos cartões de embarque, ou outros meios admissíveis que comprovem a
via;
 Quando a viagem tiver a finalidade de participação de curso, seminários, treinamentos

ou similares o servidor deverá comprovar sua participação através de um ou mais dos
seguintes documentos: cópia de Folder, fotos, cópia de certificado, diploma, crachá,
ata de reunião, declaração ou atestado.
ATENÇÃO: É permitida a utilização do recibo de passageiro, obtido quando da realização
do chek-in via internet, para fins de comprovação de viagem a serviço, por ter a mesma
confiabilidade do cartão de embarque, assim como declaração fornecida pela empresa
de transporte.

12.

Para onde o servidor deverá encaminhar a documentação
comprobatória da viagem?

A comprovação deverá ser encaminhada a Contabilidade, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias contados do retorno a sede originária de serviço, pela autoridade que concedeu as
diárias, para ser inclusa no processo de pagamento da despesa de concessão de diária.

13.

O que acontece se não for realizada a prestação de contas
pelo beneficiário da diária?

A Controladoria do Município notificará o servidor beneficiário para apresentar a
prestação de contas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
 Apresentada a documentação o processo de pagamento será arquivado;
 Caso o servidor não apresente a documentação comprobatória, este poderá
sofrer as seguintes sanções:
 Ficar impossibilitado de receber novas diárias;
 Devolver ao erário o valor recebido através de descontos em folha.

14.

Se o servidor tiver a necessidade de se afastar por tempo
superior ao previsto?

O servidor terá direito às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que
autorizada sua prorrogação.

15.

Podem ser alterados percursos ou horários pelo próprio
servidor?

Sim, mas será de inteira responsabilidade do servidor, quando não autorizadas ou
determinadas pela administração.
EXEMPLO PRÁTICO: Se o compromisso que originou a viagem terminar em uma sexta-feira, pode ser alterado o retorno para
domingo ou segunda-feira, independentemente de horário?
Sim, as eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou determinadas pela
administração, serão de inteira responsabilidade do servidor, eximindo-se a administração pública de qualquer responsabilidade sobre
acontecimentos que possam ocorrer no período e local diferente do estipulado na autorização de viagem.

16.

Há necessidade de publicação dos atos de concessão de
diárias?

Todos os atos de concessão de diárias deverão ser publicados no boletim interno ou
flanelógrafo do órgão ou entidade concedente.

17.

Quem são os responsáveis no caso de desacordo com os
regulamentos?

A autoridade concedente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as
diárias responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com os
regulamentos dispostos.

18. Qual o valor das diárias?
O valor da diária paga pelo município é definido pelo decreto municipal n°65/2019:
NIVEL

I - Prefeito e Vice Prefeito
II - Secretários, Diretores,
Assessores com Status e
Gratificação de Secretário, Chefia
de Gabinete e Procuradores do
Município
III- Coordenadores de Núcleos,
Programa e Projetos e Servidores
Públicos de Nível Superior que
prestam Assessoria Técnica.
IV- Assistentes e Demais
Servidores
V - Profissionais, Pesquisadores e
Estudantes (Lei Municipal n
589/2019)

DENTRO DO
ESTADO (Até
180km)

DENTRO DO ESTADO
(Acima de 180Km)

OUTROS ESTADOS

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 900,00

R$ 250,00

R$ 400,00

R$ 550,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 400,00

R$ 150,00

R$ 170,00

R$ 280,00

R$ 150,00

R$ 170,00

R$ 280,00

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LEI 96/2000 –
ARTIGOS 58 e 59 (DIÁRIAS)

(...)
Art. 58 O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto
do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas
de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em
regulamento.
§ 1° A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o Município custear, por meio diverso, as despesas
extraordinárias cobertas por diárias.
§ 2° Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor
não fará jus a diárias.
§ 3° Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana,
aglomeração urbana ou micro região, constituídas por município limítrofes e regularmente instituídas,
ou em áreas de controle integrado mantidas com municípios limítrofes, cuja jurisdição e competência
dos órgãos, entidades e servidores municipais considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da
sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do
território nacional.
Art. 59 O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a
restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o
seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.
(...)

DECRETO N° 065/2019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE JIJOCA
DE JERICOACOARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os valores a serem pagos a título de diárias, em
virtude da Lei n° 096/2000 conceder o direito a tal benefício e não disciplinar os valores.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os valores a serem pagos a título de diárias para
profissionais, pesquisadores e estudantes em eventos científicos e tecnológicos relevantes no país.
DECRETA
Art. 1° Ficam estabelecidos os valores a serem pagos em virtudes de diárias do pessoal da
Administração Pública do Município de Jijoca de Jericoacoara, na forma do anexo único, parte
integrante deste Decreto.
Parágrafo único. Os pagamentos das diárias deverão seguir o que estabelece os arts. 58 e 59 da Lei
n° 096/2000.
Art. 2°. O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do Município, a serviço, fará jus
a diárias, para cobrir as despesas extraordinárias.
Parágrafo Único: A concessão da diária deverá ser autorizada pelo ordenador de despesa da pasta
responsável.
Art. 3°. As diárias serão calculadas por período de 24 horas contados a partir do momento da partida,
fato gerador do direito.
§1° Quando o servidor se afastar do município por período superior a 18 horas e inferior a 24 horas,
será devida diária integral, caso contrário, somente será concedida meia diária.
§2° A diária não é devida, quando o deslocamento do servidor durar menos de 6 horas, exceto quando
coincidir com horário de almoço, o servidor terá direito a razão de meia- diária.
§3° Compreende-se como horário de almoço o período entre 12 e 13 horas.
Art. 4°. A requisição deverá ser encaminhada ao Ordenador de Despesas para concessão de diárias,
contendo as seguintes informações:
I - Cargo ou função do beneficiário;
II - Destino, data, e dados bancários;
III - Horário da partida e retorno;
Art. 5°. Após a aprovação do ordenador de Despesas responsável pela Pasta a que o servidor seja
vinculado, os pedidos deverão ser protocolados e encaminhados para aprovação da Controladoria Geral
do Município, com antecedência mínima de 48h anterior a partida para demais procedimentos, devendo
aguardar até 24h para o deferimento ou indeferimento da solicitação, salvo situações extraordinárias
que não dispunha de tempo hábil a comunicação.

Art. 6°. O deslocamento do Município deverá ser comprovado pelo servidor no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o retorno da viagem, mediante apresentação de no mínimo um documento capaz de
comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.
Art. 7°. A Controladoria Geral do Município apreciará a legalidade da despesa e solicitará, quando
necessário, a sua regularização, inclusive reposição de importância indevidamente paga, que se deverá
ser feita pelo servidor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação.
Art. 8°. Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de afastamento, devidamente justificada,
o servidor fará jus a(s) diária(s) correspondente(s) ao período excedente.
Art. 9°. Caberá ao servidor nos casos em que a duração de afastamento for inferior ao número de dias
previstos, restituir ao erário municipal o valor das diárias que excederem o total devido, no prazo de
05 (cinco) dias a contar do retorno.
Art. 10. O beneficiário da diária que não apresentar a prestação de contas conforme estabelecido no
art. 6° deste Decreto, fica vedado a concessão de novos valores, devendo o servidor notificado pela
Controladoria Geral do Município para apresentar a prestação de contas no prazo improrrogável de 05
(cinco) dias a contar do retorno.
§ 1° Em caso de inércia do servidor, a Secretaria Municipal de Administração está autorizada a realizar
o desconto do valor pago a título de diária e/ou ajuda de custo da remuneração do servidor.
§ 2° O desconto previsto no parágrafo anterior não poderá ultrapassar, no mês de referência, ao
percentual de 30% da remuneração do servidor, podendo, portanto, ser parcelado até a totalidade do
valor pago ao servidor;
§ 3° A apresentação da prestação de contas suspende a realização dos descontos na remuneração do
servidor;
§ 4° Em caso de aprovação da prestação de contas tardiamente apresentada pelo servidor, os valores
descontados de sua remuneração deverão ser restituídos;
Art. 11. Caberá ao Controladoria Geral do Município informar qualquer pendência relacionada a
processos anteriores à Secretaria Municipal de Administração para providencias pertinentes.
Art. 12. É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição de caráter
indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem.
Art. 13. Compete ao Controladoria Geral do Município instituir e alterar, quando necessário, o
formulário de solicitação e concessão de diária e editar instrução normativa para o fiel cumprimento
deste Decreto.
Art. 14. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LINDBERGH MARTINS
Prefeito Municpal

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2019, de 19 de novembro de 2019.

DISPÕE SOBRE FLUXOS E PROCEDIMENTOS PARA
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO
JIJOCA DE JERICOACOARA.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Municipal n°. 133 de 01 de fevereiro de 2019 e art. 13 do Decreto Municipal n°
065/2019 e:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer fluxos e procedimentos necessários a
concessão de diárias;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação processual que os art. 58 e 59 da Lei
Municipal n° 096 de 18 de agosto de 2000 (regime Jurídico dos Servidores Públicos) demanda em
relação à solicitação de diárias;

RESOLVE:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art.l°. Os procedimentos operacionais para a solicitação de diárias pelos órgãos da Administração
Pública Municipal de Jijoca de Jericoacoara deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o. Identificada a necessidade de realização de viagem oficial por parte do Agente Público, este,
com base na legislação aplicada à matéria, deverá:
a) Elaborar a solicitação, mediante preenchimento de formulário ou requisição constante no anexo
I da presente Instrução Normativa, e dar entrada no órgão de origem;

b) Apresentar documentos comprobatórios da necessidade de deslocamento, tais como, ofícios de
convocação de reunião; folders informativos de cursos, congressos ou seminários; e-mails;
dentre outros.

.
Parágrafo Único - As Portarias de Designação e Concessão de Diárias serão emitidas pelos gestores
dos respectivos fundos, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II.

Art. 4°. As Portarias de Concessão de Diárias do Prefeito e Vice-Prefeito serão emitidas pelo Chefe de
Gabinete do Prefeito, e as dos Secretários Municipais, pelo secretário de Finanças do Município.
Art. 5º. A controladoria fará o controle de legalidade, verificando a documentação constante no
processo de despesa conforme disposto no art. 5º do decreto 065/2019.
CAPÍTULO II - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 6°. O servidor deverá apresentar a documentação para prestação de contas no prazo de até 5 dias
úteis após o retorno ao Município conforme estabelecido no art. 6° do decreto 65/2019.
§1° - São documentos idôneos para fins de prestação de contas:
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.
IV - Outros documentos pertinentes.
§2° Os motoristas comprovarão suas diárias através de relatório de Diário de Bordo.
Art. 7°. 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. 8°. Não haverá concessão de diárias, caso o servidor esteja com prestação de contas de diárias
anteriores pendentes.
CAPÍTULO III - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9o. Os valores das diárias de viagem são aqueles constantes no Anexo I do Decreto Municipal n°.
065/2019, cujos cargos devem guardar conformidade com a Lei Complementar Municipal n°.
133/2019, as quais dispõem sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Jijoca de
Jericoacoara.
Art. 10o. Cumpridos os procedimentos estabelecidos por esta Instrução, o Setor de Contabilidade
juntamente com a Tesouraria darão o devido encaminhamento com base na Lei n°. 4.320/64.
Art. 11o. Os procedimentos aos quais se refere esta Instrução Normativa devem ser adotados por todos

os Órgãos da Administração Pública do Município do Jijoca de Jericoacoara.
Art. 12o. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas
pertinentes que deverão ser respeitadas por exigência legal.
Art. 13°. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Jijoca de Jericoacoara, 19 de novembro de 2019

__________________________________
José Edmar Braga Carneiro Júnior

