
 
DECRETO Nº. 1.174, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 

“Aprova a Instrução Normativa SFI nº 

01/2021 – versão 01.” 

 

 

Voney Rodrigues Goulart, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer 

procedimentos internos para os procedimentos de concessão de diárias no 

município de Gaúcha do Norte. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SFI nº 01/2021 – 

Versão 01. 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 

 

Gaúcha do Norte– MT, 27 de outubro de 2021. 

 

 

Voney Rodrigues Goulart 
Prefeito Municipal 

  



 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 01/2021 – Versão 01  

  

Unidade Responsável: Secretaria de Finanças – Departamentos de Tesouraria e de 

Contabilidade 

Data de Aprovação: 27/10/2021  

Ato de Aprovação: Decreto Municipal nº 1.174/2021  

  

  

Dispõe sobre a concessão e prestação de contas de 
Diárias no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Gaúcha do Norte-MT. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO 

MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO 

NORTE-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei orgânica do 

Município de Gaúcha do Norte-MT 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Estabelecer normas internas visando disciplinar a concessão e 

a prestação de contas de diárias e passagens. 

 

Art. 2° O membro e o servidor da Prefeitura Municipal de Gaúcha do 

Norte - MT que, a serviço ou por interesse desta Instituição, se afastarem do 

município, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-

grossense, para outro Estado do território nacional ou para fora do país, farão jus à 

percepção de diárias e, quando for o caso a critério do ordenador de despesa, à 

respectiva passagem. 

§ 1º O membro e/ou servidor que recebe verba indenizatória não fará 

jus à diária intermunicipal. 

§ 2º A diária será solicitada formalmente pelo membro, servidor, 

gestor ou servidor designado de cada Unidade da Instituição, e posteriormente 

autorizada pelo ordenador de despesa. 

 



 
Art. 3° A diária será concedida por dia de afastamento da sede do 

serviço, destinando-se a indenizar o membro e/ou servidor por despesas 

extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. 

 

Art. 4° O pagamento de diárias e as requisições de passagens ao 

membro e/ou servidor da Prefeitura de Gaúcha do Norte - MT só poderão ser 

efetuados e concedidos com a prévia autorização do ordenador de despesas. 

§ 1º O pagamento das diárias será efetuado por meio de ordem 

bancária na conta do beneficiado pelo numerário, obedecendo à tabela de diária, 

disposta no decreto 884 de 23 de abril de 2019. 

§ 2º Os valores da tabela de diária, poderão ser atualizados por meio 

de Decreto. 

 

Art. 5° A solicitação de diárias será efetuada por meio do Sistema 

Informatizado de Gestão e deverá especificar claramente os serviços e atividades a 

serem executados. 

§ 1° No sistema de solicitação de diária deverão constar: 

I. Matrícula ou CPF; 

II. Unidade de lotação; 

III. Cargo ou função; 

IV. Tipo de diária; 

V. Quantidade de diária; 

VI. Conta corrente para depósito; 

VII. Destino; 

VIII. Data de saída; 

IX. Data de retorno; 

X. Tipo do transporte; 

XI. Descrição e objetivo da viagem; 

§ 2° A solicitação de diárias deverá ser realizada com antecedência 

mínima de 1 (um) dia, contados da data de início do deslocamento, casos 

excepcionais serão deliberados pelo ordenador de despesas. 

§ 3º O servidor deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

seu retorno à sede, relatório de viagem com as seguintes informações: 

I. Relatório de viagem assinado pelo servidor conforme anexo I; 

II. Cópia do certificado, diploma ou atestado no caso de participação 

em cursos, congressos, notas e cupons fiscais, etc; 



 
III. Caso o retorno tenha sido antecipado, comprovante da devolução 

do valor correspondente aos dias antecipados; 

IV. Caso a viagem não tenha sido realizada, comprovante de que 

foram devolvidos os valores das diárias; 

V. O tipo de transporte: aéreo/terrestre, nº de bilhetes de passagens 

ida/volta e empresa, bem como informações sobre o veículo. 

§ 4° A não apresentação do referido relatório obrigará o servidor a 

restituir integralmente o valor das diárias aos cofres da Instituição no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados após seu retorno. 

§ 5º O servidor com prestação de contas pendente não terá outra 

solicitação de diárias e passagens aprovada, exceto se demonstrado a 

excepcionalidade e aprovada pelo ordenador de despesas. 

§ 6° Sendo autorizada prorrogação do afastamento, o servidor deverá 

receber as diárias correspondentes ao período prorrogado, formalizando-se novo 

processo, em que deverá ser juntada cópia do relatório de viagem original. 

§ 7° Na hipótese de o servidor receber diárias e não se afastar da sede, 

deverá restituí-las integralmente aos cofres da Instituição, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contados da data prevista para saída ou, caso retorne antes da data prevista, 

deverá restituir as diárias não utilizadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 

após seu retorno. 

§ 8º O Rol de documentos constantes no § 3º, II, deste Artigo 

possuem caráter exemplificativo com a finalidade de comprovar o deslocamento, 

não sendo sua apresentação vinculada ou restringida ao rol. 

 

Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 

Gaúcha do Norte– MT, 27 de outubro de 2021. 

 

 

 

Voney Rodrigues Goulart 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Cleusa Petrekic 

Secretária de Finanças 



 
Anexo I 

 

 

 
 

 

Estado de Mato Grosso 

Município de Gaúcha do Norte-MT 

Sistema de Controle Interno 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

 

Nome:  

CPF:  

Cargo:  

Matrícula:  

 

Data da Viagem: 
Início:  

Fim:  

Meio de 

Locomoção: 

 

Origem/destino:  

Valor das diárias:  

 

Serviços Executados e Pessoas Contactadas: 

 

 

Resultados Alcançados (Ações Concretizadas: e Ações Programadas para o 

Município): 

 

 

Anexos: 

 

 

 

Data:  

 

Assinatura: 

 

Instrução Normativa SFI nº 01/2021 – versão 01. 


