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operacionalização das atividades, identifi cando os respectivos 
responsáveis e prazos.

Deverá conter, porém, os detalhamentos necessários 
para a clara compreensão de tudo que deverá ser observado 
no dia-a-dia, em especial quanto aos procedimentos de con-
trole cuja especifi cação não consta do fl uxograma. Incluem-se 
neste caso, por exemplo:

• especifi cação dos elementos obrigatórios em cada do-
cumento;

• destinação das vias dos documentos;

• detalhamento das análises, confrontações e outros proce-
dimentos de controle a serem executados em cada etapa 
do processo;

• relação de documentos obrigatórios para a validação da 
operação;

• aspectos legais ou regulamentares a serem observados;

• os procedimentos de segurança em tecnologia da infor-
mação aplicáveis ao processo (controle de acesso lógico às 
rotinas e bases de dados dos sistemas aplicativos, crítica 
nos dados de entrada, geração de cópias back-up, etc.).

Quando aplicáveis, os procedimentos de controle poderão 
ser descritos à parte, na forma de check list, que passarão a ser 
parte integrante da Instrução Normativa como anexo. Neste caso, 
a norma deverá estabelecer qual a unidade responsável pela sua 
aplicação e em que fase do processo deverá ser adotado.

No emprego de abreviaturas ou siglas, deve-se iden-
tifi car o seu signifi cado, por extenso, na primeira vez que o 
termo for mencionado no documento e, a partir daí, pode ser 
utilizada apenas a abreviatura ou sigla, como por exemplo: 
Departamento de Recursos Humanos – DRH; Secretaria de 
Controle Interno - SCI.

Uma vez concluída a versão fi nal da Instrução Norma-
tiva ou de sua atualização, a minuta deve ser encaminhada à 
unidade responsável pela coordenação do controle interno, que 
aferirá a observância desta norma e avaliará os procedimentos 
de controle, podendo propor alterações, quando cabíveis.

Devolvida a minuta pela unidade de coordenação do 
controle interno à unidade responsável pela Instrução Norma-
tiva, esta a encaminhará para aprovação e, posteriormente, 
providenciará sua divulgação e implementação.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento poderão ser obtidos junto à Unidade de Controle 
Interno que, por sua vez, através de procedimentos de au-
ditoria interna, aferirá a fi el observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

2. Esta instrução entra em vigor a partir da data de 
sua aprovação.

Petrolina - PE, 22 de dezembro de 2009.

Nadielson Barbosa da França

Coordenador do Sistema de Controle Interno

Instrução Normativa 001/2010-SCI, 
de 12 de janeiro de 2010

Disciplina os procedimentos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta, para fi ns 
de concessão de diárias e de passagens 
a servidores e a colaboradores eventuais 
referentes a deslocamento em serviço

O Coordenador do Sistema de Controle Interno, no 
uso de suas atribuições, e considerando a necessidade de 

estabelecer os Procedimentos para Concessão de Passagens 
e Diárias,

RESOLVE:

Orientar quanto às normas e procedimentos a serem 
adotados para a solicitação, autorização, concessão e pres-
tação de contas de diárias, passagens para servidor e/ou 
colaborador eventual, no âmbito da Administração Municipal 
Direta e Indireta, bem como para a concessão de hospedagem 
para colaboradores eventuais.  

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:

I – Servidor: pessoa legalmente investida em cargo, emprego 
ou função pública, vinculada à Administração Pública Municipal 
sob o regime jurídico estatutário, especial ou celetista;

II – Colaborador eventual: pessoa que, sem vínculo com o 
Serviço Público, seja convidado a prestar serviços ou participar 
de eventos de interesse dos órgãos ou entidades do Município 
de Petrolina.

III – Passagens: documentação que viabiliza o deslocamento 
do benefi ciado entre o local de exercício e/ou residência e a 
localidade em que se realizará o objeto do serviço e/ou evento.

IV – Diárias: indenizações de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, concedidas por dia 
de afastamento, em virtude do serviço de caráter eventual ou 
temporário, a ser executado em localidade fora da cidade sede 
da unidade organizacional, onde efetivamente tem exercício o 
servidor ou, se colaborador eventual, fora da cidade onde reside.

Capítulo II

DAS DIÁRIAS

Art. 2° – Os Servidores que, em caráter eventual ou transitório e por 
interesse do serviço, necessitarem se deslocar da sede onde exerçam 
suas atividades, bem como os Colaboradores Eventuais, quando 
tiverem que, no interesse da Administração, deixar a cidade onde 
residem, terão direito a diárias.

Parágrafo único – O disposto no caput também se aplica aos 
Servidores que demonstrem a necessidade de participação em 
evento, curso, palestras, simpósios, seminários, congressos ou 
similares.

Art. 3º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento, incluindo 
o da partida, sendo devidas pela metade nos seguintes casos:

I – nos deslocamentos dentro do território nacional: 

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia correspondente ao retorno à sede de serviço; 

c) quando o Município custear, por meio diverso, as des-
pesas de pousada; 

d) quando o servidor ou o colaborador eventual fi car hospe-
dado em imóvel pertencente ao Município; ou 

e) quando designado para compor equipe de apoio às via-
gens do Prefeito ou do Vice-Prefeito, hipótese em que a base 
de cálculo será o valor atribuído a titular de cargo de diretor; 

 II – nos deslocamentos para o exterior: 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia da partida do território nacional, quando houver 
mais de um pernoite fora do país; 

c) no dia da chegada ao território nacional; 

d) quando o Município custear, por meio diverso, as despe-
sas de pousada; ou

e) quando governo estrangeiro ou organismo internacional 
custear as despesas com pousada.

Parágrafo único. Será devida meia diária quando não houver 
necessidade de pernoite e a natureza do deslocamento não 
justifi car a necessidade de hospedagem em hotel.
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Art. 4º – É vedada a concessão de diárias:

I – a servidores que estejam em gozo de férias, licenças, 
afastamentos ou qualquer outra situação incompatível com a 
concessão de diárias;

II – quando o deslocamento ocorrer às sextas-feiras, sábados, 
domingos, feriados ou dias de ponto facultativo, salvo quando 
devidamente justifi cado pelo solicitante e autorizado pelo 
ordenador de despesas, nos seguintes casos:

a) se o benefi ciário demonstrar que o motivo da viagem é 
congresso ou outro evento a se realizar nos dias ali referidos;

b) no caso de o curso, evento ou trabalho se iniciar logo 
cedo, no dia seguinte;

c) quando não houver disponibilidade de vaga para o dia 
solicitado.

III – Acima do limite de 10 (dez) diárias integrais por mês ou 
120 (cento e vinte) diárias integrais por ano, salvo em casos 
excepcionais e especiais, e com prévia e expressa autorização 
do ordenador de despesas. 

IV – Com efeito retroativo.

Art. 6º – Não será devida diária:

I – quando o servidor não se deslocar para desempenhar a 
atividade a que se propôs ou, se deslocando, não a cumpra 
injustifi cadamente;

II – para pagamento em exercício fi nanceiro posterior ao vigente 
à época do deslocamento; 

III – quando o deslocamento da sede constituir em exigência 
permanente do cargo;

IV – quando o servidor se deslocar dentro da mesma 
região metropolitana, assim como aglomeração urbana ou 
microrregião, constituída por municípios limítrofes.

Parágrafo único - É vedado todo e qualquer ressarcimento de 
despesas com pousada, alimentação, adicional de transporte, 
realizadas por iniciativa do servidor, do contratado, ou do 
colaborador eventual.

Art. 7º – As diárias serão pagas antecipadamente, no máximo 02 
(dois) dias antes do início do deslocamento, de uma só vez, exceto 
nas seguintes situações:

I – em casos de emergência ou de motivo relevante, casos 
em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento;

II – quando o afastamento compreender período superior a 10 
(dez) dias, hipótese em que poderão ser pagas parceladamente, 
por períodos não superiores a este.

Art. 8º – Em caso de interrupção ou cancelamento de viagem, é de 
responsabilidade do benefi ciário tomar as providências para a devo-
lução das diárias não utilizadas.

Parágrafo único – Os cancelamentos de viagens serão efetuados 
quando comunicados ofi cialmente, por memorando ou por ofício, 
pela unidade solicitante à Secretaria de Administração (ou órgão 
equivalente na Administração Indireta), no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da ocorrência do motivo do cancelamento. 

Art. 9º – As diárias recebidas em excesso serão restituídas, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de retorno da viagem.

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se mesmo 
nos casos em que, por qualquer motivo ou circunstância, o 
deslocamento vier a ser cancelado.

Art. 10 – Nos casos em que o servidor se afastar da sede do serviço, e 
o colaborador eventual, de onde resida, acompanhando o Prefeito ou o 
Vice-Prefeito, serão devidas diárias em seus valores correspondentes 
àqueles pagos aos cargos em comissão de Diretor.

Art. 11 – Os valores das diárias dos servidores e colaboradores 
eventuais serão estabelecidos por decreto. 

Parágrafo único – Deverão ser descontadas das diárias as 
importâncias percebidas pelo servidor como Auxílio-Alimentação e 
Auxílio-Transporte, relativos aos dias úteis, inclusive o de retorno. 

CAPÍTULO III

DAS PASSAGENS

Art. 13 – As passagens destinam-se a atender ao deslocamento de 
magistrados, servidores ou colaboradores eventuais, entre o local de 
exercício e/ou residência e a localidade em que se realizará o objeto 
do serviço e/ou evento.

Art. 14 – A reserva deverá ser realizada tendo como parâmetro o 
horário e o período de participação do benefi ciado no evento ou ser-
viço, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir 
condição laborativa produtiva.

Art. 15 – As passagens devem ser emitidas com trechos de origem 
e destino previamente marcados, não sendo permitida a emissão de 
trechos com datas em aberto. 

Parágrafo único. Na viagem com percepção de diárias é obrigatória 
a devolução do canhoto do cartão de embarque, de modo que 
seja possível verifi car as datas, os números e os horários de 
deslocamento.

Art. 16 – É vedada:

I – toda e qualquer aquisição direta de passagem pelo servidor 
ou colaborador eventual, para posterior ressarcimento pelo 
Município;

II – a alteração de trechos previamente marcados e seus 
respectivos horários de vôos, exceto em estrita necessidade 
do serviço ou circunstância que o justifi que.

Art. 17 – No caso de cancelamento da viagem ou da não realização 
de percurso, o benefi ciário devolverá o comprovante de passagem à 
Secretaria de Administração (ou órgão equivalente na Administração 
Indireta) para que se possa proceder ao estorno do montante pago 
ou reserva do trecho para outro benefi ciado ou ocasião.

CAPÍTULO IV

DA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E CONCESSÃO DE 
DIÁRIAS E PASSAGENS

Art. 18 – O pedido de concessão de diárias e passagens, contendo o 
número de ordem em série anual, dar-se-á através de preenchimento 
do formulário constante no anexo I, devendo-se obedecer ao prazo 
mínimo de 10 (dez) dias antecedentes à data provável do afastamento.

§ 1º – O procedimento de concessão de diárias e passagens será 
iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado.

§ 2º – Serão de preenchimento obrigatório todos os campos do 
formulário.

§ 3º – Além das providências dos parágrafos anteriores, aos 
Solicitantes cabe: 

I - anexar os documentos que evidenciem a realização do 
evento, tais como: folderes, agendas, convites, programações, 
e quando se tratar de colaborador eventual deverão ser 
inseridos esclarecimentos relacionados com a razão pela 
qual o mesmo foi selecionado, qual a contribuição para a 
Administração resultante da atividade a ser desenvolvida, qual a 
vinculação do objeto da viagem com a Ação Governamental na 
qual sejam empenhados os recursos e outros esclarecimentos 
considerados importantes e pertinentes, bem como o 
comprovante de escolaridade do colaborador. 

 II - realizar pesquisas nas companhias aéreas e nas empresas 
de transporte terrestre, anexando-as ao pedido; 

 III - dar preferência às viagens nos horários de expediente 
ou no dia anterior, observada a opção mais vantajosa para a 
Administração; 

IV - definir a reserva da passagem, considerando-se o 
horário e o período da participação do proposto no evento, 
a pontualidade, a economicidade, o tempo de traslado e a 
otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa 
produtiva; 

§ 4º – Nos processos de concessão de diárias e passagens a 
colaboradores eventuais devem constar: a identifi cação completa 
do benefi ciário, qualifi cação, endereço residencial, descrição do 
trabalho a ser desenvolvido, interesse e contribuição para os 
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objetivos do Município. (Acórdão 401/2006 – Plenário AC-0401-
12/06-P/TCU) 

§ 5º – A convocação de colaborador eventual deverá ser restringida 
às situações em que, comprovadamente, não houver no quadro 
do Município de Petrolina pessoal qualifi cado para o desempenho 
da atividade, seja por conta da natureza da atividade ou do nível 
de especialização exigidos para bem desempenhá-la. (Acórdão 
2.308/2007 – TCU – 1ª Câmara) 

 Art. 19 – Após solicitação para a concessão de diárias e passagens, o 
superior imediato do benefi ciário deverá proceder à análise e, no caso 
de autorizá-la, dará seguimento ao trâmite para a fase de verifi cação 
da existência de dotação orçamentária.

Art. 20 – Diante da informação de existência de dotação orçamentária, 
o Ordenador de despesas, se for o caso, concederá as diárias, ao 
tempo em que assinará a portaria e autorizará a emissão de nota de 
empenho e o respectivo pagamento.

§ 1º – Sendo autorizada a despesa, o processo seguirá para 
a Secretaria de Administração (ou Órgão equivalente na 
Administração Indireta), que solicitará, junto à empresa emissora 
de passagens contratada, através de ofício, a emissão dos bilhetes 
em nome do benefi ciário.

§ 2º – Ato contínuo, o processo será encaminhado para a Secretaria 
de Finanças (ou Órgão equivalente na Administração Indireta), que 
realizará o correspondente empenho e pagamento das diárias.

§ 3º – Realizado o pagamento, o Ordenador de Despesas 
encaminhará, via memorando, cópia da portaria de concessão de 
diárias à Assessoria de Comunicação (ou Órgão equivalente na 
Administração Indireta) para que esta proceda à sua publicação.

Art. 21 – A emissão de passagens em nome do benefi ciário estará 
atrelada às informações contidas no formulário Requisição de Viagem, 
confrontadas com a disponibilidade de vôos das companhias aéreas 
que fazem rota para o local pretendido.

Art. 22 – Fica vedada a escolha da companhia aérea ou de horário 
comprovadamente mais caro para os órgãos e entidades da Admi-
nistração direta ou indireta, salvo justifi cativa de impossibilidade de 
viagem em horário com tarifas mais vantajosas, devidamente justifi -
cada pelo ordenador da despesa.

Parágrafo único – Não serão admitidas justifi cativas baseadas na 
atribuição de vantagens pessoais pela escolha da companhia aérea 
tais como milhagens,  bônus, dentre outros benefícios.

Art. 23 – A fatura emitida pela empresa emissora das passagens 
será atestada pelo gestor do contrato fi rmado, sendo em seguida 
encaminhada à Secretaria de Finanças (ou Órgão equivalente na 
Administração Indireta) para pagamento.

Parágrafo único. Os comprovantes de pagamento das faturas 
referentes às passagens emitidas serão arquivados na Secretaria 
de Finanças (ou Órgão equivalente na Administração Indireta). 

Art. 24 – O trâmite estabelecido nos artigos anteriores também será 
observado em caso de solicitação de prorrogação e/ou complemen-
tação de diárias, devendo haver justifi cativa prévia para a concessão 
das mesmas.

Parágrafo único – O pedido de prorrogação e/ou complementação 
de diárias correrá sob número distinto do de concessão de diárias 
que lhe deu origem, fazendo referência ao original.

CAPÍTULO V

DA PRORROGAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO

Art. 25 – A prorrogação se caracteriza pela necessidade do benefi ciário 
em estender o tempo de permanência no local de destino, fi cando 
condicionada ao preenchimento de novo formulário Requisição de 
Viagem, para fi ns de mudança da data do bilhete de retorno e con-
cessão de nova(s) diária(s), com a devida justifi cativa e autorização.

Parágrafo único – A complementação de diárias se dará ao término 
do período inicialmente solicitado e no decorrer do afastamento.

Art. 26 – A complementação da viagem se caracteriza pela necessi-
dade de se emitir um novo trecho de viagem com o benefi ciado já em 
deslocamento, condicionada ao preenchimento de novo formulário 
Requisição de Viagem, com a devida justifi cativa.

Art. 27 – São vedadas a prorrogação e a complementação de viagens 
por iniciativa do servidor ou colaborador eventual, sem prévia anuência 
do Ordenador de Despesas.

CAPÍTULO VI

DAS REMARCAÇÕES, REEMISSÕES, MULTAS E NÃO 
COMPARECIMENTO AOS VÔOS

Art. 28 – A geração de despesas adicionais para os órgãos e entida-
des da Administração direta e indireta proveniente de remarcações, 
reemissões, multas, bem como as situações de não comparecimento 
aos vôos quando já existir bilhete emitido, devem ser justifi cadas 
pelo Ordenador de Despesa do órgão no respectivo processo de 
pagamento.

Parágrafo único – Nas situações a que se refere este artigo, será 
apurado quem deu causa à ocorrência de despesas adicionais, 
devendo ser imputado ao servidor público ou ao colaborador 
eventual o ressarcimento dos valores pagos por motivos que 
decorram de situação em que ele poderia ter agido para evitar o 
surgimento de tal despesa.

CAPÍTULO VI

DO RELATÓRIO DE VIAGEM

Art. 29 – O benefi ciário de diárias e/ou passagens encaminhará à 
Secretaria de Finanças, até o 5º (quinto) dia útil após seu regresso 
ou cancelamento da viagem, o Relatório de Viagem devidamente 
preenchido.

Art. 30 – Do relatório de viagem constará, obrigatoriamente, as datas 
e horários de saída e chegada, os trechos percorridos, o motivo da 
viagem (trabalho, congresso, treinamento etc.), bem como os resul-
tados alcançados em benefício do Município.

§ 1º – O benefi ciário deverá requerer a juntada de cópia do 
comprovante de passagem (cartão de embarque, bilhete etc.) a 
seu processo de concessão de diárias, na hipótese de recebimento 
delas, bem como comprovará sua participação em congresso, 
treinamento e cursos em geral mediante a apresentação de cópia 
do certifi cado.

§ 2º – Caso o benefi ciário de passagens não tenha recebido diárias, 
prestará contas da viagem realizada mediante apresentação do 
comprovante de passagem (cartão de embarque, bilhete etc.), bem 
como comprovará sua participação em congresso, treinamento e 
cursos em geral mediante a apresentação de cópia do certifi cado.

§ 3º – A elaboração de Relatório de Viagem é obrigatória, podendo, 
no entanto, ser dispensada ao Prefeito Municipal.

§ 4º – A não apresentação do Relatório de Viagem resultará no 
impedimento do benefi ciado de perceber novas diárias, exceto em 
casos emergenciais e aqueles previstos nos artigos 25 e 26 desta 
Instrução Normativa, desde que em ambas as hipóteses haja a 
aprovação do Ordenador de Despesas.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 – As diárias de viagens para o exterior serão tratadas indivi-
dualmente e autorizadas apenas pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único – É vedada a concessão de diárias para o exterior 
a pessoas sem vínculo com a administração pública Municipal, 
ressalvadas aquelas designadas ou nomeadas pelo Prefeito.

Art. 32 – Fica a Secretaria de Finanças (ou Órgão equivalente na Ad-
ministração Indireta) responsável pelas informações relativas a diárias, 
a serem registradas mensalmente em Relatório Circunstanciado.

Parágrafo único – As informações relativas a passagens será 
de responsabilidade da Secretaria de Administração (ou Órgão 
equivalente na Administração Indireta).

Art. 33 – O benefi ciário de diárias e/ou passagens e sua chefi a ime-
diata responderão administrativa e, se for o caso, penalmente, de 
forma solidária, pelos atos praticados em desacordo com as normas 
estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Art. 34 – O processo de concessão de passagens e diárias deverá ter 
suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.
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Art. 35 – No caso de extravio do cartão de embarque, o Proposto 
deverá adotar providências junto à empresa visando obter a segun-
da via do cartão de embarque ou declaração quanto à realização 
da viagem, cuja documentação deverá ser apresentada para fi ns 
prestação de contas. 

 Parágrafo único – Em caráter excepcional, desde que comprovada 
a adoção das providências determinadas no “caput” deste artigo, 
admitir-se-á a apresentação de declaração de extravio do canhoto 
do cartão de embarque, conforme modelo especifi cado no anexo III. 

Art. 36 – A prestação de contas deverá ser aprovada pela autoridade 
proponente.

Parágrafo único – É vedada a aprovação de despesa com 
aquisição de passagens e pagamento de diárias em favor de 
servidor/colaborador pendente de apresentação de prestação 
de contas. 

Art. 36 – Os atos de concessão de diárias deverão ser publicados, no 
mínimo, no sítio da Administração direta ou indireta. 

 Art. 37 – Os casos omissos ou supervenientes serão decididos pela 
Controladoria Geral do Município.

Art. 38 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Petrolina - PE, 12 de janeiro de 2010.

Nadielson Barbosa da França

Coordenador do Sistema de Controle Interno

ANEXOS: 

 I – Proposta de concessão de passagens e diárias;

II – Relatório de Viagem Nacional/Internacional; 

III – Justifi cativa (extravio do cartão de embarque);

IV – Modelo da portaria

ANEXO I

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS  
No _____/___ - (Nome da Secretaria) 

BENEFICIÁRIO: (     ) Servidor   (    )  Colaborador Eventual    

Nome:                                                                                                           Telefone:  

Endereço: 

Cargo/Função:                                                                                           MATRÍCULA:  

Lotação:  

Banco:                                       Agência:                            Conta Corrente: 

MOTIVO DA VIAGEM 

Objetivo/Assunto a ser tratado/Evento: 

BILHETE DE PASSAGEM:

(   ) Emissão local                                  (   ) PTA: _____________________ 

Data e Horário:                          Ida:                              Volta:                                    Número de diárias: 

Valor das diárias (em moeda nacional ou internacional e por extenso): 

___________________________________________________________________________________________________ 

Trechos:                                       Vôo:                     Código de Reserva: 

Valor da passagem (numérico e por extenso): R$ _____________________________________________________ 

Reserva efetuada com o menor preço: 

                                                                        ____/___/____                 ______________________________ 

                                                                                Data                                  Assinatura e carimbo

Autorização da Chefia:

Nome do Chefe:                                                                                                     

                                                                                                     _________________________________

                                                                                                                   Assinatura e carimbo 

AUTORIDADE FINANCEIRA:

Na qualidade de ordenador de despesa, autorizo emissão da requisição de transporte: 

                                                                     __________________________________    

                                                                                        Assinatura e carimbo  

Anexo II 
Relatório de Viagem Nacional/Internacional 

1. Relatório de viagem nacional/internacional No _____/2010 

2. Beneficiário (  ) Servidor     (    ) Colaborador eventual 
Nome:                                                                                                                                  
Lotação:                                      CPF:  
3. Afastamento da sede  
Ida (data/hora):                                          Volta (data/hora):   
Portaria que autorizou o afastamento:  
Percurso com as cidades onde o servidor/colaborador eventual pernoitou:  
4. Descrição sucinta do afastamento da sede  

Período Evento 

5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:  

(    ) na data prevista.  

(    ) em ___/___/____, havendo necessidade da restituição do valor recebido a mais.  

(    ) em __/___/_____, havendo necessidade de complementação das diárias.  

(    ) não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade da restituição da restituição na 
integralidade das diárias.  

g

6. Diárias:  

Portaria que autorizou o afastamento:  

Nº de dias de afastamento:                   Valor total das diárias recebidas: R$  

Valor total das diárias recebidas (por extenso): 

7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque:  

(   ) não foi utilizado veículo oficial.  
(   ) foi utilizado veículo oficial.  
(   ) foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.  
(   ) foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede.  

8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado:  

Anexos a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:  

Nº bilhete Data Trecho Cia/Transportadora Nº vôo Horário 

            
            
            

Justificativa:  

9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados:  

Anexos a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque e/ou bilhetes, 
a seguir relacionados:  

Data Trecho Cia/Transportadora Nº vôo Horário  

10. Beneficiário 

Petrolina - PE, ____ de __________ de 2010. 

_________________ 
Nome 

Anexo III
JUSTIFICATIVA

(EXTRAVIO DO CARTÃO DE EMBARQUE)

Informo que o Cartão de Embarque referente à minha 
viagem no Trecho         /         , do dia   /    /    , conforme PCDP 
nº ____, foi extraviado. 

Dessa forma, declaro junto ao Município de Petrolina que realizei a 
viagem no trecho acima especifi cado, estando ciente da penalidade 
prevista no art. 342, do Decreto – Lei nº 2.848 - Código Penal Brasi-
leiro, de 07 de dezembro de 1940.   

 Petrolina - PE,    /    /    .

 ___________________________________________

ASSINATURA

NOME:

CARGO:

MATRÍCULA:

Anexo IV
Modelo da portaria

Portaria XX/XXXX

O Secretário de _____________, no uso de suas 
atribuições,

Resolve:

Art. 1º - Fica autorizada a concessão de diárias e/ou emissão de 
passagem(ns) em favor do(s) servidor(es) abaixo discriminado(s), 
tendo em vista o deslocamento para a cidade de (destino), com a 
fi nalidade de (justifi car), cujos encargos serão atendidos pelo Pro-
jeto Atividade _______, Elemento de Despesa _________, Fonte 
____________: 

I – (nome do servidor)

a) Período:

b) Total de diária:

c) Valor unitário da diária:

d) Valor das diárias:

Art. 2º - Dê ciência e publique-se.

Petrolina – PE, _____ de _______________ de _________

________________________

Ordenador de Despesa


