
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
- ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 13/2009. 

 

DISPÕE sobre o deslocamento dos 
Vereadores e Servidores do Quadro 

Pessoal da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais para fora da sede, 
estabelece normas para a concessão de 

passagens e diárias e dá outras 
providências. 

 
O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José 

dos Pinhais, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 
36/2007, de 27/02/2007, em seu art. 2º, § 1º e os artigos 31, 70 e 74 da 

Constituição Federal e; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 115 da Lei nº. 

525/2004, que aprovou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 47 de 18 de 
dezembro de 2008, que estabelece as normas para liberação de diária 
destinada a custear despesas de alimentação, hospedagem e locomoção 

urbana; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de exercer maior controle e 

celeridade na concessão de diárias aos Vereadores e servidores do quadro 
pessoal da Câmara Municipal de São José dos Pinhais; 

 
CONSIDERANDO ainda a necessidade de serem 

estabelecidos procedimentos internos para regular a tramitação dos 

processos de solicitação e concessão de diárias. 
 

  
RESOLVE: 
 

 
Art. 1° Disciplinar procedimentos para solicitação e 

concessão de diárias aos Vereadores e Servidores do quadro pessoal da 

Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 

§ 1º Estão sujeitas ao disposto nesta Instrução Normativa 
todas as atividades que demandem a concessão de diárias para participação 
em seminários, cursos de capacitação profissional, palestras, congressos, 

visitas técnicas, grupos de trabalho, reuniões de trabalho, inclusive as de 
caráter urgente e/ou emergencial, bem como as demais atividades que 
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necessitem de deslocamento intermunicipal, interestadual e internacional de 

Vereadores e Servidores deste Legislativo. 
 
§ 2° A concessão de diárias para os cursos de capacitação 

profissional somente poderão ser deferidos aos servidores vinculados 
diretamente com os setores administrativos da Câmara Municipal e 

especialmente correlatos com a sua área de atuação e competência funcional 
e profissional, e, nos casos específicos, aos vereadores.  

 

Art. 2° As diárias deverão ser solicitadas através da Ordem 
de Serviço de Diária – OSD, conforme o modelo disposto no Anexo I, 

contendo: 
 
I – Autorização da chefia imediata do servidor solicitante. 

II – Indicação de dotação orçamentária.                                                                           
III – Autorização do ordenador de despesas ou a quem for 

delegada esta competência. 

IV – No campo “Descrição das Atividades a serem 
realizadas”, deverá ser especificado claramente os serviços a serem 

executados, sendo vedada a utilização de abreviaturas e/ou siglas. 
 
§ 1º No campo “Meio de Transporte” deverá ser identificado 

o tipo de transporte a ser utilizado e requisitada a passagem, quando 
necessária. 

 
§ 2° As diárias somente serão autorizadas mediante 

apresentação da Ordem de Serviço de Diária – OSD (Anexo I), corretamente 

preenchida e será dirigido à Presidência da Câmara, que autorizara o pedido 
através de Portaria específica. 

 

§ 3º Havendo necessidade de realização de atividades em 
finais de semana, feriados, recessos e pontos facultativos, a diária deverá ser 

devidamente justificada na Ordem de Serviço de Diárias – OSD no campo 
“Outras Observações”, e processada, imediatamente, no início do expediente 
do primeiro dia útil subseqüente. 

 
§ 4° As diárias para motoristas deverão ser solicitadas 

juntamente com as diárias dos demais servidores designados para a viagem, 

observados os prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa. 
 

 
 
Art. 3º O beneficiário da diária apresentará à sua chefia 

imediata, relatório circunstanciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
retorno, conforme disposto no art. 9º da resolução nº 47, de 18 de dezembro 

de 2008. 
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§ 1º O responsável pela Unidade de lotação do servidor 

deverá remeter o relatório devidamente cientificado à Controladoria Interna 
para a devida análise, conforme o disposto no art. 25, IV, da Instrução 
Normativa nº 12/2009 de 02 de janeiro de 2009, a qual, posteriormente 

encaminhará essa análise para conhecimento e providências que se fizerem 
necessárias ao Presidente da Câmara. 

 
§ 2º O relatório circunstanciado será elaborado conforme 

modelo disposto no Anexo II, devidamente assinado pela autoridade 

designante, além de todos os dados que evidenciem a atividade realizada 
pelo servidor. 

 
§ 3º Quando a atividade realizada for destinada a cursos de 

capacitação, a aprovação da prestação de contas fica condicionada ao envio 

de cópia dos respectivos comprovantes da atividade realizada, à Divisão de 
Recursos Humanos deste Legislativo para efeito de arquivo na pasta do 
beneficiário da diária. 

 
§ 4º Considerar-se-á como comprovante para evidenciar a 

viagem, o certificado de participação, juntamente com folheto explicativo do 
evento realizado, folder, atas de reuniões, relatórios de atividades e demais 
documentos congêneres, fornecidos pelos organizadores do evento. 

 
Art. 4º O vereador ou servidor que não apresentar o 

relatório circunstanciado no prazo legalmente estabelecido fica impedido de 
solicitar diárias até que se regularize a pendência. 

 

 
Art. 5º Fica estabelecido o limite máximo de 05 (cinco) 

diárias, fora ou dentro do Estado, somadas ou não, dentro do mesmo mês, 

para cada servidor. 
 

Parágrafo único. A concessão de mais de 05 (cinco) diárias 
dentro do mesmo mês está condicionada à autorização da Presidência. 
 

Art. 6º O servidor que participar das atividades 
relacionadas a conferências, congressos, cursos, treinamentos e eventos 
similares, fica obrigado a disponibilizar todo o material didático e/ou técnico 

e, repassar todo o conteúdo do evento para os demais servidores da sua área 
de trabalho. 

 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
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 Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 

17 de fevereiro de 2009. 
 
 

 
 

Jairo Luz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno CMSJP 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em ___  de____________   de 2009 

 

__________________________ 

ASSIS MANOEL PEREIRA 

Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 

 
Ordem de Serviço de Diárias 

 

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS 

Exercício Nº. Data Local Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 
Amparo 
Legal 

      
Resolução 
nº 47, de 

18/12/2008 

BENEFICIÁRIO 

Nome do Servidor: CPF: 

Cargo/Função: Telefone: 

PROPONENTE 

Nome da Autoridade Designante:  

  
Cargo/Função:  

 
Assinatura e 

Carimbo 

META/ATIVIDADES 

Descrição das atividades a serem 
realizadas: 

  

Localidades:  

Período de Afastamento: _____/_____/_____  à  ___/_____/_____ 

Meio de Transporte: 
(     ) Aéreo                                  (     ) Terrestre - Empresa Comercial 

(     ) Oficial.  Nº. da placa: 

Outras Observações: 

 

CÁLCULO DO BENEFÍCIO 

Número de diárias: Valor Unitário:  Valor Total: 

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 

 

 

   

Presidente 
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ANEXO II 
 

Formulário de Relatório de Viagem 
RELATÓRIO DE VIAGEM 

1. No cumprimento da Ordem de Serviço nº. ____ , de ____/ ____/____ 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

Nome:  

Cargo/Função: 

Unidade/Setor de Lotação: 

3. IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO 

Percurso:  

Saída: ___/____/____   Chegada: ___/____/____ 

Meio de Locomoção: (    )  Aéreo     
                                       (   ) Comercial                      (   ) Oficial – Prefixo: 
                                       (    ) Terrestre      
                                       (    ) Ônibus  - Comercial     (   ) Oficial – Placa:             

Nº. Bilhete/Cupom de Passagem anexo 
Ida: _________________________ Volta: _______________________________ 

Empresa 
Ida: ________________________ Volta: _______________________________ 

4. DESCRIÇÃO DA(S) META(S)/ATIVIDADE(S) PREVISTA(S) REALIZADA(S) 

Data Meta(s)/Atividade(s) 

  

  

  

  

  

5. RELATO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 
 
 
 

6. OBSERVAÇÕES 

 
 

 

____________, _____/_____/_____ 
(Local e Data)  

_________________________________ 
Assinatura do Servidor 

  
                                                                                   

De Acordo:                                                                               
 

_________________________________ 
Autoridade Designante 

Nome: 
Cargo: 

 
 

 
 


