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1. Finalidade: 

Estabelecer normas e procedimentos para formalização do processo de concessão de passagem aérea e 
utilização de diárias pagas ao servidor do Município da Serra que se deslocar em objeto de serviço, de estudo 
ou de representação, para qualquer parte do território nacional ou do exterior. 

 

2. Abrangência: 

Todas as unidades internas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS. 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 

Lei Orgânica do Município de Serra 

 
4. Conceitos: 
 
Diária - indenização que faz jus o servidor ou agente político que se deslocar, temporariamente, da respectiva 

localidade onde tem exercício, a serviço ou para participar de evento de interesse da administração pública, 

prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de despesas, destinada a cobrir as despesas de 

alimentação, hospedagem e locomoção urbana (realizada por qualquer meio de transporte de cunho local). 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete ao Departamento Administrativo Financeiro controlar e acompanhar a execução da presente Norma 

de Procedimento.  

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

6. Procedimentos: 
6.1. Servidor interessado: 
6.1.1.  Protocola Comunicação Interna (CI) justificando a necessidade da participação do curso/evento, anexa 

o cronograma, bem como solicita autorização da inscrição, diárias e passagens caso necessário no 
prazo de até 20 dias do curso/evento. 
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6.1.2. Protocolo do IPS 
6.1.2.1.   Protocola Comunicação Interna (CI) emitida pelo servidor interessado; 
6.1.2.2.  Encaminha para Diretor Administrativo e Financeiro. 

 
 
6.1.3. Diretor Administrativo e Financeiro;  
6.1.3.1. Profere despacho autorizando ou não a cotação de passagem e cálculo de diárias:  
a) Se não autorizado, dá ciência ao servidor requisitante e arquivamento;  
b) Se autorizado, encaminha os autos do processo para Unidade Apoio Administrativa. 

 
6.1.4. Unidade Apoio Administrativo  
6.1.4.1.  Recebe os autos do processo; 
6.1.4.2. Dá ciência ao Diretor Presidente para autorizar ou não a participação do servidor, cotação de 
passagens e cálculo das diárias; 
a) Se não autorizado, encaminha os autos ao Diretor Administrativo e Financeiro para ciência e arquivamento 
do processo;  
b) Se autorizado, profere despacho para prosseguimento e encaminha o processo ao Departamento de 
Contabilidade. 
 
6.1.5. Departamento de Contabilidade 
6.1.5.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.5.2. Informa dotação orçamentária e/ou saldo de empenho disponível para diárias; 
6.1.5.3. Encaminha para Departamento Administrativo. 
 
6.1.6. Departamento Administrativo 
6.1.6.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.6.2. Providência o cálculo de diária e a cotação das passagens considerando: 
a) O melhor e menor preço; 
b) O horário e o período de participação no evento; 
c) O tempo de traslado, priorizando a escolha em percurso de menor duração, com os horários de partida e de 
chegada no período entre 6h e 23h; 
d) Sempre, que possível, trechos sem escalas e conexões; 
e) Preferencialmente, que o horário de chegada e partida anteceda em no mínimo 3 horas do início e término 
previsto dos trabalhos, evento ou missão e deslocamento do servidor até o local de embarque; 
6.1.6.3. Informa aos servidores indicados, as opções de horários, permitindo escolha somente entre os 
cotados que se enquadrem no item 6.6.3. 
6.1.6.4. Providencia a reserva da passagem; 
a) Anexa cópia da cotação e da reserva da passagem no processo solicitante; 
b) Anexa demonstrativo de cálculo de diárias (requisição); 
6.1.6.5.   Encaminha os autos dos processos para ao Diretor Administrativo e Financeiro.  
 
6.1.7. Diretor Administrativo Financeiro 
6.1.7.1. Recebe os autos dos processos.  
6.1.7.2. Profere despacho autorizando ou não a aquisição de passagem e concessão de diárias; 
6.1.7.3. Se autorizado, profere despacho: 
a) autorizando a concessão da diária e emissão de reserva, empenho, liquidação e pagamento das diárias; 
b) autorizando aquisição das passagens. 
c) Encaminhando o processo a Unidade Apoio Administrativo. 
6.1.7.4. Se não autorizado, dá ciência ao servidor requisitante e arquivamento;  
 
6.1.8. Unidade Apoio Administrativo  
6.1.8.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.8.2. Dá ciência ao Diretor Presidente para autorizar a concessão da diária, a emissão de reserva, 
empenho, liquidação e pagamento das diárias. Bem como, autorizar aquisição das passagens, encaminhando 
o processo ao Departamento Administrativo. 
 
6.1.9. Departamento Administrativo 
6.1.9.1. Recebe os autos do processo; 
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6.1.9.2. Solicita a reserva, empenho, liquidação e pagamento das diárias no sistema informatizado de 
materiais e encaminha para o departamento de contabilidade. 
 
6.1.10. Departamento de Contabilidade 
6.1.10.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.10.2. Providencia a reserva, empenho e liquidação no sistema informatizado; 
6.1.10.3. Encaminha para Diretor Administrativo e Financeiro. 

 
6.1.11. Diretor Administrativo e Financeiro 
6.1.11.1. Recebe os autos dos processos;  
6.1.11.2. Assina a nota de reserva e empenho; 
6.1.11.3. Encaminha o processo a Unidade Apoio Administrativo. 
 
6.1.12. Unidade Apoio Administrativo  
6.1.12.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.12.2. Dá ciência ao Diretor Presidente para assinatura da nota de reserva e empenho; 
6.1.12.3. Encaminhando o processo ao Departamento Administrativo. 
 
6.1.13. Departamento Administrativo 
6.1.13.1. Recebe os autos do processo; 
6.1.13.2. Emite ordem de serviço para aquisição das passagens junto à empresa contratada; 
6.1.13.3. Concretiza a aquisição da passagem; 
6.1.13.4. Encaminha cópia da passagem ao servidor solicitante ou indicado; 
6.1.13.5. Encaminha o processo ao Tesoureiro/a, solicitando providências quanto ao pagamento das diárias. 
 
6.2. PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

 
6.2.1. Tesoureiro/a 
6.2.1.1 Confere os valores da diária, fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação, sendo vedado o 
pagamento parcial de crédito (Decreto Municipal nº 5025/2019, Art.8º); 
6.2.1.2 Agenda o pagamento no sistema bancário na conta corrente da taxa de administração, comunica via 
e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, solicitando autorização; 
6.2.1.3 Encaminha e-mail ao Departamento financeiro informando os valores para resgate; 
 
6.2.2 Departamento Financeiro 
6.2.2.1 Existindo saldo na conta corrente encaminha e-mail ao Tesoureiro/a informando que os valores foram 
resgatados. 
6.2.2.2 Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento seguindo os procedimentos da Norma de 
Aplicação e Resgate. 
 
6.2.3 Tesoureiro/a 
6.2.3.1 Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado; 
6.2.3.2  Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo; 
6.2.3.3  Emite Nota de Pagamento; 
6.2.3.4 Encaminha o processo ao Departamento Administrativo para aguardar a realização do evento, solicitan-
do ao participante anexar certificado e relatório do conteúdo abordado. 
 
6.2.  PAGAMENTO DE PASSAGENS  
 
6.2.1. Departamento Administrativo 
6.2.1.1. Apensa ao processo de contratação anual o processo de participação do evento/curso; 
6.2.1.2. Anexa ao processo Fatura ou Nota Fiscal, de acordo com processo de licitação da contratação; 
6.2.1.3.  Anexa as certidões negativas e documentações pertinentes; 
6.2.1.4. Encaminha o processo ao fiscal do contrato; 
a) Fiscal do Contrato 
6.2.1.5. Recebe os autos dos processos; 
6.2.1.6. Analisa o processo e afere a regularidade da prestação do serviço; 
a) Havendo regularidade: Atesta a Fatura e/ou Nota Fiscal;  
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b) Não havendo regularidade: aponta individualmente as irregularidades apuradas detalhadamente, 
justificando-as e indicando as medidas a serem tomadas; 
c) Encaminha para do Departamento Administrativo. 
 
6.2.2. Departamento Administrativo 
6.2.2.1. Recebe os autos dos processos; 
6.2.2.2. Adota as providencias para regularização, se necessário: 
a) Se regular, insere as informações no sistema informatizado de material e solicita a liquidação e pagamento; 
6.2.2.3. Encaminha os autos do processo ao Diretor Administrativo e Financeiro. 
 
6.2.3. Diretor Administrativo e Financeiro 
6.2.3.1. Recebe os autos dos processos; 
6.2.3.2. Profere despacho autorizando a liquidação e pagamento da passagem; 
6.2.3.3. Encaminha o processo para Unidade Apoio Administrativo.  
 
6.2.4. Unidade Apoio Administrativo  
6.2.4.1. Recebe os autos do processo; 
6.2.4.2. Dá ciência ao Diretor Presidente que autoriza a liquidação e pagamento da passagem; 
6.2.4.3. Encaminha ao Departamento de Contabilidade. 
 
6.2.5. Departamento de Contabilidade 
6.2.5.1. Recebe os autos dos processos; 
6.2.5.2. Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e emite e assina a nota de liquidação; 
6.2.5.3. Encaminha o processo ao Tesoureiro/a. 

 
6.2.6. Tesoureiro/a 
6.2.6.1 Confere os valores da fatura e/ou nota fiscal e da nota de liquidação, sendo vedado o pagamento 
parcial de crédito (Decreto Municipal nº 5025/2019, Art.8º); 
6.2.6.2 Agenda o pagamento no sistema bancário na conta corrente da taxa de administração, comunica via 
e-mail ao Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, solicitando autorização; 
6.2.6.3 Encaminha e-mail ao Departamento financeiro informando os valores para resgate; 
 
6.2.7 Departamento Financeiro 
6.2.7.1 Existindo saldo na conta corrente encaminha e-mail ao Tesoureiro/a informando que os valores foram 
resgatados. 
6.2.7.2 Na ausência de saldo, consulta o Comitê de Investimento seguindo os procedimentos da Norma de 
Aplicação e Resgate. 
 
6.2.8 Tesoureiro/a 
6.2.8.1 Confere via sistema bancário se o pagamento foi efetivado 
6.2.8.2  Emite comprovante de pagamento e extrato bancário anexando ao processo 
6.2.8.3  Emite Nota de Pagamento 
6.2.8.4 Encaminha o processo ao Departamento Administrativo. 
 
6.2.9. Departamento Administrativo 
6.2.9.1. Recebe os processos e aguarda novas solicitações de compras de passagens ou remete para 
arquivamento. 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.2. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de 
Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas 
instituídas. 
7.3. A inobservância desta Norma de Procedimento constitui omissão de dever funcional e será punida na 
forma prevista em Lei. 
7.4. Aplica-se, aos instrumentos regulamentados por esta Norma de Procedimento as demais legislações 
pertinentes. 
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7.5. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade de 
Controle Interno do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra (IPS). 
 
7.6. Ocorrendo a exoneração ou demissão do servidor e existindo valores a serem restituídos ao Instituto 
referente a taxa de remarcação e/ou a taxa de cancelamento de passagem, estes valores serão descontados 
dos direitos a serem recebidos pelo servidor, desde que este tenha dado causa a remarcação e ou ao 
cancelamento da passagem. 
 
7.7. Ocorrendo a exoneração ou demissão do servidor e existindo valores a serem restituídos ao Instituto 
referentes a diárias recebidas e não utilizadas, estes valores serão descontados dos direitos a serem recebidos 
pelo servidor. 
 
7.8. Nos casos de ausências afastamento ou impedimentos legais do Diretor Presidente ou do Diretor 
Administrativo e Financeiro, a ordem de pagamento será assinada pelo Diretor de Benefícios Previdenciário em 
substituição àquele que estiver ausente. 
 

7.9. A presente Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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