
SENAR
Maranhão

Instrução Normativa N" 001/2019/SENAR-AR-MA

Regulamenta, no âmbito do Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural Administração Regional do

Maranhão - SENAR-AR/MA, o procedimento de

concessão de diárias, e emissão de passagens e outras

providências.

O Presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - Administração Regional do SENAR-AR/MA, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com a aprovação do Conselho Administrativo RESOLVE:

Art. 1® Regulamentar os procedimentos para a concessão de diárias e a

emissão de passagens e outras providências, no âmbito do SENAR-AR/MA, em consonância com
a Resolução n°. 001/2019, Regulamento de concessão de diárias e passagens do SENAR Central
e a Instrução de Serviços n. 009 de 04 de julho de 2014.

CAPÍTULO I - DAS DIÁRIAS

Art. 2® O Presidente, Superintendente, Conselheiros e colaboradores

efetivos/comissionados eventuais (com devida justificativa) que se deslocarem a serviço, em

caráter eventual ou transitório, para outra localidade do território nacional ou municipal, fará jus,
sem prejuízo das passagens ou indenização de transporte, à percepção de diárias.

Parágrafo único. Não será autorizado o pagamento de diárias e de

despesas com o deslocamento, a emissão de passagens e o ressarcimento de desembolso com
transporte do Presidente, Superintendente, Conselheiros e colaboradores efetivos/comissionados
eventuais (com devida justificativa), por comparecimento a evento alheio, salvo quando a título
de representação institucional delegada pela Presidência, à vista de convite dirigido ao SENAR-
AR/MA.

Art. 3® As diárias serão concedidas por ato do Presidente e do

Superintendente, na sua ausência por ato do Gerente de FPR que deverá ser designado por Portaria.
A concessão será por dia de afastamento da sede do serviço, incluindo-se a data de partida e a de

Página I de 7

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR
Administração Regional do Maranhão

CNPJ N" 04.298.388/0001-00

Sede: Rua Humberto de Campos, n° 185, Altos - Centro
CEP 65.010-270 - São Luís - MA

Fones: (098) 3232-4452/3221-4438 - e-mail: senar@senar-ma.org.br



SENAR
Maranhão

chegada, e destinam-se a indenizar o Presidente, Superintendente, Conselheiros e colaboradores
efetivos/comissionados e eventuais (com devida justificativa) das despesas extraordinárias com

alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Art. 4® As diárias serão concedidas por ato do Presidente, por dia de

afastamento da sede do serviço, incluindo-se a data de partida e a de chegada, e destinam-se a
indenizar o Superintendente das despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e
locomoção urbana.

Parágrafo único. Somente será permitida a concessão de diárias nos

limites dos recursos orçamentários disponíveis no exercício do afastamento, ressalvada a hipótese
em que este se estender até o exercício subsequente, caso em que a despesa recairá no exercício
em que se iniciou.

Art. 5® O processo de concessão das diárias e passagens será instruído com

a solicitação formal de solicitação de diárias e passagens (anexo I).

Art. 6® O pagamento das diárias deverá ser efetuado antes do início da
viagem quando o formulário de solicitação de diárias e passagens (anexo I), for encaminhado ao
financeiro em tempo hábil, sendo necessário a abertura de processo junto ao Protocolo.

Parágrafo único - As propostas de concessão de diárias que incluam
sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas pelo solicitante e previamente
autorizadas pelo Presidente ou Superintendente ou pelo Gerente de FPR na ausência dos dois
primeiros.

Art. 7® - A concessão e o pagamento de diárias pressupõem

obrigatoriamente:

SENAR-AR/MA;

§ 1° - Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse do

§ 2® - Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do
cargo efetivo/comissionados ou as atividades desempenhadas no exercício da função ou do cargo
em comissão ou ainda colaboradores eventuais quando devidamente autorizado pela Presidência
ou pela Superintendência;

§ 3° - Comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada;
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§ 4® - O valor da diária é definido em tabela aprovada pelo Conselho
Administrativo.

Art. 8° Nas viagens aéreas ou terrestres, com ou sem percepção de diárias,

com aquisição de passagens, é obrigatória a devolução da última via do cartão de embarque ou
equivalente, no prazo de cinco dias úteis, contados do retomo à sede, de modo que seja possível
verificar as datas, o número e os horários dos deslocamentos.

Parágrafo único. Não sendo possível cumprir a exigência da devolução
do comprovante do cartão de embarque, por motivo justificado, a comprovação da viagem poderá
ser feita com a segunda vida do Check-in.

Art. 9® A comprovação da atividade desempenhada poderá ser feita por

uma das seguintes formas:

§ 1° - Ofícios, memorandos ou atos que comprovem a participação em
eventos ou ações, e/ou ata de reunião ou declaração emitida por parceiros legais, prefeituras e
outros, no caso de reuniões de Conselhos, de Grupos de Estudos, de Comissões ou assemelhados,
em que conste o nome do beneficiário como presente; ou

§ 2® - Certificado, programação, folder, convite, comprovantes de
hospedagem, bilhetes de passagem, convocação ou lista de presença de seminários, treinamentos
ou assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente, palestrante ou
coordenador.

Parágrafo Primeiro. Esses documentos deverão ser anexados ao
Relatório de Viagem (Anexo II).

Parágrafo Segundo. Na inexistência dos documentos indicados nos
parágrafos T 2®, a comprovação da atividade desempenhada ocorrerá mediante apresentação de
declaração individual do colaborador com anuência do Superintendente ou Presidente do conselho.

Art. 10® As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto

nas seguintes situações:

§ 1® - Em casos de urgência, em que poderão ser processadas no decorrer
do afastamento; e
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§ 2® - Quando o afastamento abranger período superior a 10 dias, caso em
que poderão ser pagas de forma parcelada.

Art. 11® Considera-se equipe de trabalho a instituída por ato do Presidente,

ou do Superintendente, para trabalhos institucionais específicas.

Art. 12® Sempre que houver autorização do Superintendente ou

Presidente, para prorrogação de prazo de afastamento, o favorecido fará jus às diárias
correspondentes ao período excedente, observados os requisitos da concessão inicial.

Art. 13® O valor da diária será reduzido à metade nas seguintes hipóteses:

§ 1° - Quando se tratar de viagem a municípios ou distritos próximos a
sede do SENAR-AR/MA;

§ 2° - Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

§ 3® - No dia do retomo à sede;

Art. 14® Quando o afastamento exigir pernoite em território
nacional/estadual, fora da sede, será concedida diária integrai, conforme valores constantes da
tabela de diárias.

Art. 15® Não serão devidas diárias quando:

§10-0 favorecido não estiver no exercício do respectivo cargo ou função
ou não estiver em missão representativa da instituição devidamente autorizado;

§ 2® - O deslocamento constituir exigência permanente do cargo;

Art. 16® As diárias serão restituídas nas seguintes hipóteses:

percebido;

percebido;

§1® - Não realização do deslocamento, com devolução integral do valor

§2® - Retomo antecipado, com devolução proporcional do valor
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§3° - Outras hipóteses que não justifiquem o pagamento da verba
indenizatória.

§ 4® Quando houver percepção de diárias e o beneficiário não se afastar da
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir os respectivos valores, integralmente, no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da data prevista para o início do afastamento.

§ 5° Serão igualmente restituídas, em 05 (cinco) dias contados da data do
retomo à sede originária de serviço, as diárias recebidas em excesso.

§ 6° A restituição será efetivada em conta corrente do SENAR-AR/MA,
por meio de depósito bancário, devendo o comprovante de depósito ser entregue ao departamento
Administrativo e Financeiro.

§ T Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no
prazo de 05 (cinco) dias, o beneficiário estará sujeito ao desconto do respectivo valor no crédito
correspondente a eventuais diárias imediatamente subsequentes ou impedido de viajar.

CAPÍTULO II - DAS PASSAGENS

Art. 17" Receberão passagens, sem prejuízo das diárias, o Presidente,
Superintendente, Conselheiros, colaboradores efetivos/comissionados ou eventuais (com devida
justificativa) que, a serviço, se deslocarem da sua residência, em caráter eventual ou transitório,
conforme procedimentos a seguir:

§r. A área demandante preencherá o formulário de solicitação de diárias
e passagens (anexo I), com antecedência de até 05 (cinco) dias da realização do evento/ação, salvo
comprovada a necessidade de urgência para não acarretar ausência da Instituição ou negligência
na ação.

§2". Caso não seja possível o cumprimento do prazo estabelecido no §1" a
área demandante deverá fazer constar na solicitação de diárias e passagens a devida justificativa.
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§3®. Após autorização da chefia da área demandante e abertura de Processo
no Protocolo, o formulário de solicitação de diárias e passagens deverá ser encaminhada ao

superintendente para autorização ou ao seu substituto nomeado em Portaria.

§4®. Após autorização, a área demandante deverá encaminhar ao setor
financeiro para o pagamento da diária, com cópias para o Setor de Recursos Humanos, para o
abono da freqüência, e para emissão do bilhete de passagem.

§5®. Salvo casos excepcionais, a emissão de passagem deverá ser com a

maior antecedência possível, visando a economicidade.

§6®. Caso a solicitação não seja deferida pelo Superintendente, o
formulário retorna a área solicitante para ciência e posteriormente encaminhada para arquivo do
controle de diárias.

Art. 18® O deslocamento por meio terrestre deverá ser, prioritariamente,
em veículo pertencente a frota do SENAR-AR/MA. Caso não seja possível, deverá ser em veículos
locados de empresa formalmente contratada pelo SENAR-AR/MA ou por veículos de parceiros, a
exemplo: FAEMA, Sindicatos, Governo do Estado e etc.

§ 1® - Da remarcação da passagem aérea, deverá ocorrer com antecedência
necessária para a tramitação e o processamento do pedido, de acordo com a disponibilidade e a
política de remarcação das companhias aéreas e a apresentação de justificativa por escrito,
referendada pelo proponente, a ser submetida à consideração do ordenador de despesas.

Art. 19® Nos deslocamentos a serviço em que seja necessária a aquisição

de passagens aéreas, rodoviárias, ou hidroviárias, esta será feita por meio de empresa que presta
serviços transportes de passageiros ao SENAR-AR/MA.

Parágrafo único: Salvo em caso excepcional, o pagamento das passagens
poderá ser por suprimento de fundos ou por ressarcimento ao colaborador efetivo/comissionado e
eventuais (com devida justificativa), mediante apresentação dos bilhetes, observada a legislação
vigente.
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CAPÍTULO III - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 20® A prestação de contas após a conclusão da viagem, deverá ser

feita no período de 05 (cinco) dias, encaminhada ao setor de Protocolo, deverão ser acompanhados
dos formulários de solicitação de diárias e passagens (Anexo I), relatório de viagem (Anexo II),

relatório fotográfico, notas, comprovantes de abastecimento, passagens áreas, aquáticas ou
terrestres se for o caso, após esse trâmite, os documentos serão arquivados.

Parágrafo Único - O não envio do Processo formalizado com todos
documentos comprobatórios necessários no prazo estabelecido, impedirá o recebimento de novas
diárias para o colaborador inadimplente.

Parágrafo Único - Todas as prestações de contas das viagens deverão ser
arquivadas, em ordem cronológica da numeração do formulário.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21® O ordenador de despesas e o beneficiário das passagens e diárias

responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Instrução
Normativa.

Superintendente.

assinatura.

Art. 22® Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente e/ou pelo

Art. 23® Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua

São Luís, 29 de março de 2019

lU^ÍMUNDG GÕeOÍO de SÒUSA
Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/MA
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