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Instrução Normativa 01/2021. 
 

 

DISCIPLINA NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO SOBRE O DESLOCAMENTO DOS 

VEREADORES E SERVIDORES DO QUADRO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE TIGRINHOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA 

FORA DA SEDE E ESTABELECE NORMAS PARA A CONCESSÃO DE PASSAGENS 

E DIÁRIAS. 

 

 

A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos, Estado 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, em especial as 

constantes no inciso V, do art. 3º da Lei Complementar n. 18, de 21 de Setembro de 2011, vem por meio 

desta regulamentar no âmbito do Poder Legislativo municipal de Tigrinhos, a concessão de diárias aos 

vereadores e servidores que se deslocarem temporariamente da respectiva sede, para o cumprimento da 

finalidade Publica, reconhecida pelo órgão legislativo. 

 

Considerando que as ações dos agentes Políticos e Públicos devem obedecer aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elencados no art. 37 da Constituição 

da Federal; 

 

Considerando a necessidade de fortalecer o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal; 

 

Considerando que na função de controle deve assegurar que a existência de erros e riscos potenciais 

devem ser devidamente controlados e monitorados atuando de forma preventiva, concomitante ou 

corretiva;  

 

Considerando a necessidade de estabelecer normas básicas para atender ao que dispões as regras 

estabelecidas pela Instrução Normativa IN TC 14/2012, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 

especialmente no que condiz a concessão de diárias. 

 

 

RESOLVE:  

 

 

Art. 1. Estabelecer normas e procedimentos para formalização do processo de concessão e utilização de 

diárias pagas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo de Tigrinhos, que se deslocarem 

temporariamente, da respectiva sede, com finalidade publica.  

 

 

Art. 2. A concessão de diárias será prévia e formalmente autorizada pelo Presidente do Legislativo. 
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Art. 3. A autorização para deslocamento e a concessão de diária ocorrerão após a formalização do 

pedido que contenha: 

 

I - nome, matrícula, cargo, emprego ou função do servidor;  

II - justificativa do deslocamento;  

III - indicação do período do deslocamento e do destino. 

 

Art. 4º. Roteiro de viagem é um documento que antecede a viagem, e o mesmo devera estar assinado e 

contendo as seguintes informações: 

 

a) Identificação do servidor-nome matricula cargo, função ou emprego; 

b)  Sobre os deslocamentos – Data e hora de saída e chegada a origem e local de destino. 

c) O meio de transporte utilizado 

d) Descrição do objetivo da viagem, 

e) Numero de diárias e calculo do montante devido; 

f) Nome, cargo e a assinatura da autoridade concedente. 

g) O ordenador da despesa devera apresentar justificativa, da urgência, inadiabilidade. 

Ou da conveniência do uso de transporte aero ou outros meios de transportes. 

 

Parágrafo único. Destacamos que faz necessário que os horários de chegada e saída mencionados no 

roteiro de viagem, deverão sempre ser previstos, considerando para efeito de possível complementação 

ou devolução de diárias. 

 

 Art. 5. Os valores das diárias são os fixados na Resolução Nº. 007/2018. 

 

Art. 6. As diárias somente serão autorizadas mediante apresentação dos documentos constados nos art. 

3º e art. 4º corretamente redigido, dirigida, via protocolo, à Presidência da Câmara, que autorizará o 

pedido por ato específico. 

 

  

Art. 7. Após aprovado o requerimento de Diária, o processo será encaminhado ao setor de 

Contabilidade para que proceda à emissão de Nota de Empenho e Nota de Liquidação e, 

sucessivamente, que providencie o pagamento. 

  

Art. 8. Realizados os pagamentos, o processo segue para o Assessor Contábil para que receba, confira, 

cientifique a Presidência em caso de irregularidades e, ao final, mande arquivar o Processo de Diária. 

  

Art. 9. O Agente Público e Agente Político beneficiário da diária apresentarão ao Assessor Contábil, 

Relatório de Viagem /Prestação de Contas /Reembolso no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno. 

  

Art. 10. O Relatório de Viagem /Prestação de Contas /Reembolso, devidamente assinado pelo 

beneficiário, conterá todos os dados e provas que evidenciem a atividade realizada pelo mesmo. 
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Art. 11. O beneficiário deverá comprovar a efetiva realização da viagem, a estada no 

local do destino e o cumprimento dos objetivos, mediante a apresentação dos documentos 

descritos em cada um dos incisos deste artigo: 

I – A realização da viagem e da estada no local de destino. 

a) nota fiscal de hospedagem; 

b) nota fiscal de alimentação; 

c) bilhete de passagem, se o meio de transporte utilizado for o coletivo, exceto aéreo; 

d) comprovante de embarque, em se tratando de transporte aéreo; 

e) ordem de tráfego e autorização para uso de veículo, em caso de viagem com veículo 

Oficial; 

f) nota de abastecimento de veículo oficial, no caso de motorista; 

g) outros documentos idôneos capazes de comprovar a estada. 

II – Do cumprimento do objetivo da viagem: 

a) lista de freqüência ou certificado, quando se tratar de participação em evento ou 

Atividade de capacitação ou formação profissional; 

  

Art. 12. É obrigatório a prestação de contas em 5 dias úteis  

  

Art. 13. O beneficiário que não apresentar a prestação de contas no prazo legalmente estabelecido fica 

impedido de solicitar diárias até que se regularize a pendência 

  

Art. 14. O Beneficiário que indevidamente receber diárias será obrigado a restituir de uma só vez a 

importância recebida ficando sujeita à punição disciplinar. 

  

Art. 15. As propostas de concessão de diárias, cujo afastamento iniciar-se a partir de sexta-feira, ou as 

que incluam sábados, domingos e feriados, deverão apresentar clara justificativa. Neste caso, a 

autorização de pagamento, ficará condicionada à justificativa apresentada. 

  

 

Art. 16. No caso de retorno antecipado ou se, por qualquer circunstância, não tiver sido 

Realizada a viagem, o beneficiário restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar do término da viagem. 

 

Art. 17. Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão 

Obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação tributária. 

Nos documentos Fiscais devera  constar a identificação do beneficiário 

 

Art. 18.   A ausência de prestação de contas, o ordenador da despesa adotará 

Providências administrativas visando regularizar a situação, no prazo de 15 (quinze) dias do 

Término do prazo da apresentação da prestação de contas. 

 

Parágrafo único. Persistindo a ausência da prestação de contas, sob pena de 

Responsabilidade solidária. 
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Art. 19. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela Unidade de Controle Interno, 

Setor Contábil e Presidência da Câmara Municipal de Tigrinhos. 

 

 

 

  

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Tigrinhos 31/08/2021. 

 

 

 

__________________________________ 

SOLANGE SIMARA RUSCHEL 

Controle Interno 

 

 

 

 

 

  ________________________________________ 

   DEJALMA SANTOS MIORANDO 

     Presidente 


