
#ffib
rpc - thtsTITLrTo DE 1=F(E\rlDÊrnrct.a ='cls sEtiR\rlÍ;;oÍitES-Éúer-lccllg E»ê ftnLrNrcíPrc! DE cAFtlAcrcA

C N P-, : Oo -444-435a(}oo1 -25

TNSTRUçÃO NORMATIVA No 00212018

RÉGULAMENTA A CO'VCESSÁO DE DIARIAS
NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNdA
DOS SERVIDORES PIJBLICOS DO MUNIC1PIO
DE CARIACICA.

A DIREToRA PREsIDENTE DO INSTITUTO DE PREUDÊNCIA DOS SERVIDORES
púBLtcos Do MUNIcíplo DE cARlAclcA, no uso das atribuições que lhe são conferidas

pelo inciso Vll artigo 78 da Lei Complementar Municipal n" 028/2009,

Considerando a necessidade de se estabelec,erem parâmetros objetivos e razoáveis para a

concessão de diárias de viagens, bem como uniformizarem os requisitos para essa

concessão, com vistas ao aprimoramento da gestão dos recursos públicos no âmbito do

lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, de acordo com o

Decreto Municipal n" 07512015

RESOLVE

AÉ. í" - Cabe ao Diretor Presidente autorizar a concessão de diárias de viagem

ou de reembolso ao servidor deste lnstituto e/ou ao servidor cedido ao lnstituto de Previdência

dos Servidores Públicos do Município de Cariacica.

servidor,," T*3"' á i:§:ilr1",1"f,,1".ãll:': i,::§l.If ffij.T'"r:l' ffiitr ::
deslocamento deste Município para outro Município fora da Grande Vitória ou Estado, no

interesse deste lnstituto, fica estabelecido por esta lnstrução Normativa, obedecendo em

valores ao Anexo I desta lnstrução Normativa e condições conforme disposto no Decreto Lei

n' 75 de 29 de Abril de 2015 e alterações posteriores.

§1o.A autoridade competente para autorização de concessão de diárias deverá

observar o disposto no "caput' deste artigo recusando as diárias indevidas em despacho
fundamentado.

§2o.4 autoridade que arbitrar ou conceder diárias em desacordo com as normas

estabelecidas, responderá solidariamente com o servidor, pela reposição imediata da

importância paga indevidamente.
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Art. 3o - Caberá ao Diretor Presidente a responsabilização administrativa,

financeira e funcional e, se for o caso penal, estabelecendo a punição disciplinar na forma da

lei, do servidor que solicitar o pagamento de diárias em excesso, do servidor que receber e

deixar de restituir as recebidas em excesso, deixar de prestar contas, em violação aos prazos

e normas estabelecidas no presente decreto.

Art. 4o - Havendo, por interesse público ou por motivo de força maior, a

autorização de prorrogação do ptazo de afastamento, o servidor fará jus às diárias

correspondentes ao período excedente, exceto as que ultrapassarem 15 (quinze) dias,

respeitado o disposto no Decreto Lei n" 75 de 29 de Abril de 2015.

Art. 5' - A solicitação de concessão de diárias deverá ser efetuada com prazo de

antecedência de 10 (dez) dias úteis, admitindo-se mais de uma solicitação em cada processo,

mediante o formulário de Solicitação de Diárias -Anexo ll, desta lnstrução Normativa.

§ 1o - A solicitaçâo deverá ser encaminhada ao DiretorAdministrativo Financeiro,
que após análise e providências pertinentes, encaminhará ao Diretor Presidente.

§ 20 - As diárias, depois de autorizadas, serão pagas antecipadamente,
ressalvado o disposto no § 4o deste artigo.

§ 30 - Caracteriza urgência, a proposição feita para deslocamentos nâo
previamente programados, devendo tal proposição ser devidamente justificada e atestada
pela autoridade competente para a concessão.

§ 4o - Na ocorrência de ptazo inferior ao disposto no "caput" deste artigo, ou

ocorrido o disposto no § 30, poderá ser concedida a solicitação, sujeitando-se o servidor,
nestes casos, ao recebimento dos valores, durante o deslocamento ou apos o regresso.

Art. 6' - O Diretor Administrativo Financeiro verificará o exato cumprimento do
disposto nesta lnstrução Normativa e, se constatado a inobservância das condições e regras
estabelecidas, denunciará o pagamento das importâncias indevidas à autoridade competente,
a qual determinará a apuração da responsabilidade.

§ í' - A prestação de contas por parte do Servidor deverá ser realizada através
do preenchimento do Relatório de Prestação de Contas -Anexo lll, que deverá ser entregue
ao setorAdministrativo e Financeiro no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de
retorno, observados a forma do disposto no Decreto Lei n' 75 de 29 da Abril de 2015.
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§ 2'- E obrigatória a devolução de eventuais diárias recebidas em excesso pelo

servidor, apos a devida prestação de contas.

Art. 70 - O Diretor Administrativo Financeiro, no cumprimento e observância das

condições e regras estabelecidas, se constatada inobservâncias aos disposto nesta lnstrução

Normativa e em desacordo com o Decreto Lei n' 75 de 29 de Abril de 2015, denunciará o

pagamento de importâncias indevidas ao Diretor Presidente, o qual determinará a apuração

da responsabilidade.

Art. 8'- Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

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

Cariacica/Es, 19 de março de 2018
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Diretora Presidente

!i Corrêa
m. Fi ceiro Di T,
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CARGOS
VALORES (R$)

FORA DO ESTADO DENTRO DO ESTADO

DIRETORIA EXECUTIVA 250,00 140,00

EFETIVOS E DEMAIS
CARGOS COMISSIONADOS 220,O0 110,00

ANEXO I
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ANEXO II
II ANEXO I. 5o

Avenida Edgar Gonçalves, s/n, L06, Q11, Alto Dona Augusta, Gariacica- ES
CEP: 29.í46-550 - Telefax: (27) 3396-2544
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCN DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA

NÂo AUToRrzo soLrcrrAÇÃo.

ENcAIVINHo SoLIcITAÇÀo À PRESIDÊNCA

AUToRIzo SoLIcITAçÃo, ENcAMINHo PARA RESERVA DE
DorAÇÁo oRÇAMENTÁRA, EMPENHo E LtoutDAÇÃo.

NÁo AUToRtzo A solrcrAçAo.

Data, AssinâtuE e Carimbo
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ANEXO lll

RELAToRTo DE PRESTAçÃo oe coNTAS

Assinatu ra do Servidor(a)

Assinatura de Chefia lmediata
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Servidor (a).

Cargo/Função: Matricula:

Processo No

Objetivo:

Data de saída: Horário de saída:

Data de retorno Horário retorno:

Atividades Desenvolvidas :

Atividades não Prevista:

Anexos
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