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ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2017 

 
 
 

“Normatiza os procedimentos de solicitação, 

autorização, concessão e prestação de contas das 

diárias concedidas aos servidores públicos para 

viagens à serviço.” 

 
 
 
 
RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA, Prefeita de Muitos Capões, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas a Lei Orgânica 
Municipal; 
 

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos de solicitação, 

autorização, concessão e prestação de contas das diárias concedidas aos servidores 

públicos, nos termos da Lei Municipal nº 558/2009; 

 

CONSIDERANDO a Ordem de Serviço 01/2014, com base na sugestão de 

normatização realizada pelo Controle Interno do Município de Muitos Capões no 

referido ano; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964; 

 

 

ESTABELECE: 

 
 

Art. 1º Fica instituída, na forma desta Ordem de Serviço, a regulamentação dos 
procedimentos relativos à solicitação, autorização, concessão, pagamento, prestação 
de contas e restituição referentes à concessão de diárias e emissão de passagens no 
âmbito da administração Municipal. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A concessão e o pagamento de diárias pressupõem 
obrigatoriamente a compatibilidade dos cargos e dos motivos do deslocamento com o 
interesse público. 
 

Art. 2º O poder executivo concederá diárias aos servidores públicos nos termos da Lei 

Municipal nº 558/2009 e suas alterações; e de acordo com os procedimentos desta 

ordem de serviço. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Somente serão concedidas diárias a servidores que estejam 

no efetivo exercício dos respectivos cargos ou funções, salvo casos devidamente 

justificados. 

 

DA SOLICITAÇÃO 

 

Art. 3º O servidor deverá elaborar solicitação formal de diárias, na qual deverá constar 

a assinatura do respectivo Secretário ou Chefe do Setor, contendo a descrição do 

motivo da viagem, data de saída e retorno, conforme Anexo I desta Ordem de Serviço. 

 

Art. 4º Á fim de oferecer tempo hábil para o processo da execução de despesa, a 

solicitação de que trata o Art. 3º deverá ser encaminhada ao setor de empenho com a 

antecedência mínima de 05 dias da data da viagem, salvo em casos devidamente 

justificados. 

 

DO PAGAMENTO 

 

Art. 5º O pagamento de diárias somente ocorrerá após a assinatura no empenho do 

ordenador de despesa, obedecendo os ritos da execução da despesa pública. 

 

Art. 6º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em 

conta bancária em nome do servidor, no máximo até a data da viagem, salvo em 

casos devidamente justificados. 

 

Art. 7º O Município poderá ressarcir o servidor das despesas de transporte tais como 

taxi, ônibus, lotação e passagem aérea. 

 

§ 1°: Nos casos previstos no caput, o servidor deverá solicitar o ressarcimento em até 

05 dias úteis após o retorno da viagem, mediante documento encaminhado ao setor 

de empenhos, conforme Anexo III, acompanhado da comprovação da despesa, com a 

anexação de Nota Fiscal, passagem ou canhoto de embarque. 

 

§ 2°: O pagamento do ressarcimento será no prazo de até 10 dias após a 

solicitação, desde que cumpridos os requisitos constantes no § 1º deste artigo. 

 

Art. 8º Em casos de viagens por ônibus ou avião, o servidor poderá requisitar o 

adiantamento do valor da passagem, com a antecedência mínima de 05 dias da data 

da viagem. 

 

§ 1°: A prestação de contas dos adiantamentos previstos no Caput se dará nos 

mesmos termos do Art. 9º desta Ordem de Serviço. 
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§ 2°: Será procedido pela tesouraria o ajuste do valor recebido com o gasto 

efetivamente na passagem, ficando o servidor sujeito à restituição ou compensação do 

valor, nos mesmos prazos do Art. 11º desta Ordem de Serviço. 

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 9º A prestação de contas da viagem será feita em até 05 dias úteis da data do 

retorno, mediante o preenchimento de relatório de viagem conforme Anexo II, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

I – Nota fiscal de comprovação de despesas com alimentação; 

II – Nota fiscal de comprovação de despesas com hospedagem em hotel, pousada ou 

similar, quando for o caso; 

III – Comprovação de participação ou frequência em curso, simpósios, evento oficial 

ou congêneres, quando for o caso; e 

IV – Descrição resumida dos motivos da viagem, com hora e data de saída e retorno. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O relatório de viagem somente será válido com a assinatura do 

Servidor e do Secretário ou Chefe de Setor que autorizou a despesa. 

 

Art. 10º O relatório de viagem, acompanhado dos respectivos comprovantes 

constantes no art. 7º e 9º, deverá ser entregue na tesouraria, onde será arquivado 

junto ao empenho da despesa. 

 

DA RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS 

 

Art. 11º O servidor que tiver recebido diária e que, porventura, não houver se 

deslocado do município nas datas constantes na Solicitação de Diária, deverá restituir 

aos cofres públicos os valores recebidos, mediante depósito em conta corrente 

indicado pela Tesouraria, no prazo máximo de 10 dias à contar da data prevista da 

viagem. 

 

§1º: É responsabilidade solidária do Servidor e do Secretário ou chefe de setor 

informar à Tesouraria quando do cancelamento ou alteração da data de viagem para 

as diárias já empenhadas, pagas ou não. 

 

§2º: Nos casos previstos no Caput, não havendo a restituição das diárias recebidas 

indevidamente no prazo estipulado, será procedido o desconto em folha de pagamento 

do mês subsequente ao recebimento, sem prejuízo do respectivo Processo 

Administrativo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12º A inobservância de qualquer regra desta Ordem de Serviço deverá ser 

devidamente justificada pelo Secretário Municipal ou Chefe de Setor, sob pena de 
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devolução dos valores concedidos à título de diária e respectivo Processo 

Administrativo. 

 

Art. 13º Caberá a cada Secretaria o acompanhamento, elaboração de requerimentos 

e relatórios referentes à concessão de diárias, nos termos desta Ordem de Serviço e 

da Lei Municipal nº 558/2009. 

 

Art. 14º O Secretário ou Chefe de Setor que assinar o pedido de diária e o servidor 

favorecido responderão solidariamente pela devolução da importância eventualmente 

paga, bem como pelo custo das passagens e deslocamentos, na hipótese de 

desacordo com as normas estabelecidas nesta Ordem de Serviço. 

 

Art. 15º Esta Ordem de Serviço revoga a Ordem de Serviço 01/2014 de 03 de 

dezembro de 2014 e entra em vigor, gerando efeitos, a partir da data de sua 

publicação. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, 01 de setembro de 
2017. 
 
 
      RITA DE CASSIA CAMPOS PEREIRA 
       Prefeita Municipal.  
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