
 
 

 

 

Circular nº 008/2014 – ASPLAN/PROAD 

Vitória da Conquista, 06 de outubro de 2014. 

A 
Todos os setores 
 

Assunto: Comprovação de diárias 

 

Em observância às orientações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), em visita realizada a 

UESB e com base no Decreto nº 13.169, de 12/08/2011, quanto a comprovação de diárias, Art. 13: 

 

“Art. 13 – O beneficiário de diárias deverá apresentar ao superior hierárquico, até o quinto dia útil após seu retorno à 

sede onde tem exercício, relatório circunstanciado da execução do serviço de que foi incumbido ou comprovação de 

sua freqüência e participação em evento para o qual tenha sido designado, contendo: 

I – o dia e a hora da partida e chegada à sede; 

II – o local para onde se deslocou e o número de dias que permaneceu fora da sede; 

III - a quantidade de diárias percebidas, o valor unitário e a importância total; 

IV - o número do processo de concessão das diárias e o empenho da despesa; 

V – o saldo a receber ou o valor restituído ao erário estadual.” 

 

Sendo assim, os formulários preenchidos via sistema LUPUS de Solicitação de Diárias e Comprovação de 

Diária/Relatório de Viagem, obrigatoriamente, devem ser preenchidos detalhadamente, inclusive, o campo destinado 

as “atividades diárias”, que compõem este último, independentemente do percentual percebido (40%, 60% ou 

100%). 

 

Também será necessário para fins de comprovação, anexar bilhetes de passagens (ida-volta) ou cópia do diário 

de bordo, bem como “relatório circunstanciado da execução do serviço de que foi incumbido ou comprovação de 

sua freqüência e participação em evento para o qual tenha sido designado”, podendo apresentar para tanto: 

 

ATIVIDADE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Atividades a serviço da Instituição (viagens ou visitas 
administrativas a outros órgãos; reuniões fora da 
sede; participação em bancas, comissões, comitês, 
etc). 

1. Cópia da lista de presença; ou,Cópia da ata; ou, 
Declaração de comparecimento emitida pelo 
promotor da atividade; ou, Formulário “Ata de 
Reunião” (formulário em anexo); 

2. Bilhetes de passagens terrestre e aérea (ida/volta) 
ou cópia de diário de bordo (uso de veículo 
institucional), conforme o caso. 

Participação em eventos (treinamento, conclave, 
curso, seminários, oficinas, etc). 

1. Certificado de participação; 
2. Bilhetes de passagens terrestre e aérea (ida/volta) 

ou cópia de diário de bordo (uso de veículo 
institucional), conforme o caso. 

Aulas de campo e/ou outras atividades ensino. 1. Relatório da aula de campo e lista de presença 
alunos; 

2. Bilhetes de passagens terrestre e aérea (ida/volta) 
ou cópia de diário de bordo (uso de veículo 
institucional), conforme o caso. 

Coleta de dados e/ou outras atividades de pesquisa. 1. Relatório da coleta e lista de presença dos 
participantes; 

2. Bilhetes de passagens terrestre e aérea (ida/volta) 
ou cópia de diário de bordo (uso de veículo 
institucional), conforme o caso. 
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Lembramos a importância de atentar para as observações, abaixo: 

 

 A percepção de diárias tem o objetivo de atender às despesas com alimentação e hospedagem, quando 

houver a necessidade do servidor se deslocar “... da sede onde tem exercício para outro ponto do 

território nacional ou para o exterior, em caráter eventual ou transitório, e no interesse público...” (art. 1º 

do Decreto nº 13.169, de 12/08/2011); 

 

 Não é permitido o pagamento de diárias a prestadores de serviços, em razão de inexistência de 

amparo legal; 

 

 Obrigatoriedade de devolução do valor recebido relativos a diárias em até 05 (cinco) dias, a saber: 

a. Devolução do valor total, em caso de não afastamento da sede, por qualquer que seja o motivo; 

b. Devolução parcial, na hipótese do beneficiário retornar à sede antes da data prevista, devendo 

restituir o valor correspondente as diárias recebidas em excesso. 

 

 Encaminhar comprovação de diárias no prazo de 05 (cinco) dias: 

a. A não apresentação da documentação neste prazo configurará a ”não comprovação da viagem, 

ficando o beneficiário impedido de receber novas diárias por antecipação, cumprindo-lhe devolver 

aos cofres públicos os valores referentes às diárias e passagens recebidos” (§2º, art. 13 do Decreto 

nº 13.169, de 12/08/2011); 

b. Conforme Art. 14 do Decreto nº 13.169, de 12/08/2011: “A inobservância dos prazos estabelecidos 

nos artigos 12 e 13 deste Decreto autorizará a Administração a proceder ao desconto compulsório 

em folha de pagamento, para restituição da importância devida ao erário estadual”. 

Continuam válidas as Circulares que tratam de diárias: Circular nº 002/2014 – ASPLAN/GEFIN (14/02/2014), 

Circular nº 007/2012 – ASPLAN/GEFIN (17/05/2012) e Circular 013/2012 – ASPLAN/GEFIN (29/10/2012). 

Em tempo, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que, ainda, se fizerem necessários e/ou sugerimos 

consulta ao Decreto nº 13.169, de 12/08/2011, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração 

Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, publicado no DOE de 13/08/2011. 

 

 

Certos de contarmos com a colaboração de todos, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Andréia Ruas Yano 
Assessora Técnica de Finanças e Planejamento 

 

 Adriano Rodrigues Brandão Correia 
    Pró Reitor de Administração 

 

 


