
 

Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS 

Unidade de Recursos Humanos 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2019- SIMS 

Dispõe sobre os procedimentos normativos para a concessão de diárias, 

passagens e pagamento de taxas de inscrição em eventos, no âmbito da 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS. 

  

A Secretária de Estado de Inclusão e Mobilização Social- SIMS, no uso das suas atribuições que lhe fora 

outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 

do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005, 

RESOLVE  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Para fins desta Instrução Normativa consideram-se: 

I - PROPOSTO: pessoa que viaja e presta contas da viagem realizada; 

II - SOLICITANTE: Responsável pela solicitação da viagem no setor de origem, pela análise de pertinência 

da missão e pela avaliação dos dados e documentação das viagens; 

III - ORDENADOR DE DESPESAS: É o responsável pela aprovação da viagem e pela autorização da 

despesa relativa a diárias e passagens no âmbito da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social e 

pela aprovação das viagens urgentes em que a data de solicitação seja inferior a 10 (dez) dias da viagem; 

V - COLABORADOR EVENTUAL: toda pessoa que, sem vínculo com o Serviço Público Estadual do 

Amapá, seja convidada a prestar colaboração de natureza técnica especializada ou participar de evento de 

interesse dos órgãos ou das entidades vinculadas à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, 

em caráter esporádico. 

Art. 2º Os valores das diárias adotados seguirão os Decretos: 1472, de 04 de abril de 2002 e suas alterações, 

e 1744, de 11 de junho de 2008 e suas alterações; bem como outros atos administrativos emanados de 

autoridades competentes. 

Art. 3º- Fará jus somente à 50% do valor unitário das diárias, os deslocamentos para o interior do Estado, 

nos seguintes casos: 

I. Quando a despesa não exigir pernoite fora da sede; 

II. No dia do retorno a sede; 

III. Quando oferecido alojamento ou outra forma de pousada em órgão ou entidade da administração 

pública; 

Art. 4º - Não fará jus às diárias: 
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I. O servidor que se deslocar de sua sede para localidades que distam, no máximo, 50 km; 

II. O servidor cujo deslocamento da sede constituir exigência do próprio cargo: 

III. Quando o envio da requisição de diárias e passagens for efetuado fora dos prazos estipulados neste 

normativo, sem justificativa, e sem autorização do Ordenador de despesas.  

Art. 5º A emissão de diárias e passagens, no âmbito da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização 

Social, ocorrerá, exclusivamente, após a autorização da chefia imediata do setor ao qual o servidor é lotado, 

e do Ordenador de despesas. 

CAPÍTULO II 

DA INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS 

 

Art. 6º Todas as propostas de concessão de diárias, passagens e pagamento de taxa de inscrição deverão ser 

encaminhadas via expediente próprio ao Gabinete Executivo, juntamente com o Plano de Viagem (anexo I) 

devidamente preenchido, indicando-se, com clareza: 

I - o objeto da viagem; 

II - a vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou ações em andamento ou planejados na 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social; 

III - a relação de pertinência entre a função ou o cargo do proposto com o objeto da viagem; 

IV - a relevância da prestação do serviço ou da participação do servidor para as finalidades da Secretaria de 

Estado da Inclusão e Mobilização Social; 

Parágrafo Único - Para a adequada análise do disposto no caput deste artigo, o solicitante deverá prestar 

todas as informações necessárias à perfeita descrição das viagens, incluindo os dados relativos à justificativa 

dos deslocamentos, às datas, aos locais e aos horários dos compromissos assumidos, assim como quaisquer 

documentos que possam vir a comprovar o deslocamento do servidor, tais como: Fotos, convites, e-mails, 

programações, certificados ou "folders". 

Art. 7º As propostas de concessão de diárias, passagens e pagamento de taxa de inscrição em viagens 

internacionais deverão ser acompanhadas de autorização favorável do (a) Secretario (a) de Estado da 

Inclusão e Mobilização Social, além de todas as informações constantes do art. 6º desta Instrução 

Normativa. 

Parágrafo Único - Caberá ao proposto instruir o pedido com todos os dados, informações e documentos 

necessários a formalização do processo, observando-se os prazos fixados nos art. 15, 16, 17 e 18 § 1º, 

especialmente, no que diz respeito aos seguintes aspectos: 

I - a pertinência da viagem com os interesses da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, ou 

da Secretaria vinculada a que pertence o proposto; 

II - a economicidade da viagem; 

III - a compatibilidade do trajeto proposto com o evento; 
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Art. 8º As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira, bem 

como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, detalhando-se a 

necessidade da participação pessoal do beneficiado. 

Parágrafo Único - Não serão acolhidas propostas em que o interesse público não esteja objetivamente 

demonstrado. 

Art. 9º Para instruir o pedido de pagamento de taxa de inscrição em eventos, faz-se necessário anexar 

documento comprobatório do evento. 

Art. 10 As solicitações de pagamento serão avaliadas, considerando-se: 

I - a manifestação favorável da Chefia Imediata, com base na relevância do curso ou evento de curta duração 

para a capacitação profissional do servidor requerente e que coadune com as necessidades específicas da 

unidade/cargo; 

II - a situação fiscal da pessoa física ou jurídica que está promovendo o curso ou evento; 

III - a disponibilidade orçamentária. 

Art. 11 A pessoa física ou jurídica que estiver promovendo o curso ou evento a ser pago deverá atender as 

seguintes condições: 

I - Pessoa Jurídica: 

a) comprovar regularidade fiscal junto ao FGTS, Previdência Social, Receita Federal e Dívida Ativa da 

União através da apresentação das Certidões Negativas de Débitos (CNDs); 

b) apresentar nota fiscal eletrônica, boleto ou recibo com o CNPJ da empresa, no valor da inscrição e com 

data posterior à data da nota de empenho emitida pelo Departamento competente. 

II - Pessoa Física: 

a) apresentar as certidões negativas de débito da Receita Federal e da Dívida Ativa da União; 

b) apresentar cópia PIS/ PASEP; 

c) apresentar nota fiscal eletrônica avulsa, no valor da inscrição, emitida pelo órgão competente, com data 

posterior à emissão da nota de empenho gerada pelo Departamento competente. 

Parágrafo Único - As condições estabelecidas neste artigo são indispensáveis para o deferimento de qualquer 

solicitação de pagamento, mesmo que os itens I, II e III do Artigo 10 desta Instrução Normativa tenham sido 

atendidos. 

Art. 12 No caso de indeferimento da solicitação em razão da empresa promotora do curso ou evento estar 

irregular em relação aos órgãos citados no Artigo 16, alínea a, o servidor poderá solicitar reavaliação do 

pedido de pagamento, até a data do início do curso, se a empresa vier a se regularizar. 

Art. 13 As solicitações de pagamento de taxa de inscrição deverão dar entrada no Gabinete/Executivo, no 

mínimo, 30 (trinta) dias antes do início do evento de curta duração. 
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CAPÍTULO II 

DA SOLICITAÇÃO 

 

Art. 14- As solicitações de diárias, passagens e taxas de Inscrição, por se tratarem de despesas distintas, 

deverão ser encaminhadas separadamente, através de expediente próprio, direcionado ao Gabinete 

Executivo/SIMS, contendo: 

I. Diárias: 

a. Plano de viagem, (anexo I), devidamente preenchido e assinado pelo Proposto e pelo 

Solicitante; 

b. Documentos relativos ao objetivo dos deslocamentos, tais como: convites, programações, 

Ofícios, comprovantes de inscrição "folders", etc. 

 

 

II. Passagens: 

a. Plano de viagem, (anexo I), devidamente preenchido e assinado pelo Proposto e pelo 

Solicitante; 

b. Documentos relativos ao objetivo dos deslocamentos, tais como: convites, programações, 

Ofícios, comprovantes de inscrição "folders", etc. 

 

III. Taxas de Inscrição: 

a. Plano de viagem, (anexo I), devidamente preenchido e assinado pelo Proposto e pelo 

Solicitante; 

b. Boleto, comprovante de inscrição, dados Bancária da Instituição, etc. 

 

Art. 15 As propostas de concessão de pagamento de taxa de inscrição deverão ser encaminhadas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data limite de pagamento ou de início do evento. 

Art. 16 As propostas de concessão de diárias para deslocamentos dentro do Estado deverão ser 

encaminhadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

Art. 17 As propostas de concessão de diárias, passagens, referente deslocamentos para fora do Estado, 

dentro do território nacional, deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Art. 18 As propostas de concessão de diárias e passagens em viagens internacionais serão precedidas de 

autorização para afastamento do país concedida pelo (a) Secretario (a) de Estado da Inclusão e Mobilização 

Social, através de portaria publicada no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º As propostas de que trata o caput devem ser encaminhadas ao Gabinete Executivo/SIMS com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, considerando-se a data do afastamento. 
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§ 2º O prazo estipulado no parágrafo anterior deverá ser rigorosamente cumprido, acarretando sua 

inobservância à restituição do pedido ao proponente. 

§ 3º Os valores das diárias no exterior são os constantes no anexo do decreto nº 1744 de 11 de junho de 

2008, e o dólar norte-americano será a moeda de referencia para o pagamento das diárias. 

 

Art. 19 As propostas de concessão de diárias a servidores das Secretarias Extraordinárias vinculadas a 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, obedecerão ao disposto neste normativo. 

 

Art. 20 A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social poderá custear a taxa de inscrição em 

eventos de curta duração, tais como, simpósios, congressos, encontros, conferências, seminários, fóruns, 

oficinas, mesas redondas, palestras e similares, apenas para os seus técnicos efetivos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 21 Para realização da prestação de contas é necessário enviar a Unidade de Recursos Humanos: 

I. O relatório de viagem padronizado (anexo II) fornecido pela Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social devidamente preenchido e assinado pelo proposto e solicitante; 

II.  Certificado de participação no evento realizado sob qualquer condição (se ouvinte, ou ministrante, 

ou participante, etc). Nos casos em que o deslocamento for para participar de evento que emita tal 

certificado.  E nos "tickets" de embarques de todos os trajetos feitos. 

III. Em se tratando de viagens dentro do Estado, para eventos afins à Secretaria de Estado da Inclusão e 

Mobilização Social e Secretarias extraordinárias ligadas a esta SIMS, em que não seja possível a 

emissão de "tickets" de embarque de viagens aéreas, terrestres ou fluviais, apresentar, ao menos 01 

(uma) foto do evento, com a participação do beneficiado pela diária ou passagem. 

 

§ 1º A apresentação dos "tickets" de viagem é necessária quando o deslocamento for aéreo, ainda que o 

mesmo tenha sido custeado pelo proposto. 

Art. 22 O servidor, seja ele, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social ou de Secretarias 

Extraordinárias, que se beneficie de diárias e passagens concedidas no âmbito desta SIMS deverá prestar 

contas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno a sua sede, na Unidade de Recursos 

Humanos/SIMS, no caso de viagens nacionais, e 03 (três) dias úteis no caso de viagens internacionais. 

§ 1º Na impossibilidade do servidor apresentar a prestação de contas de que trata o caput, a responsabilidade 

será do Solicitante. 
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§ 2º O não atendimento ao disposto neste artigo ou a prestação de contas incompleta impossibilitará a 

concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida prestação de contas. 

Art. 23 A prestação de contas inadequada ou sua não realização obriga o beneficiário de diárias e passagens 

à devolução dos recursos aos cofres da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, ou aos Cofres 

do Governo do Estado do Amapá, quando, neste último caso, as diárias forem pagas pela Conta Única, no 

prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da notificação da pendência pelo setor responsável, sob pena de 

sanções cabíveis. 

§ 1º Decorridos os 05 (cinco) dias da notificação de prestação de contas inadequada ou sua não 

realização, o servidor terá que fazer a devolução dos recursos, obrigatoriamente.  Podendo entrar com 

requerimento, posterior, para receber os recursos devolvidos. 

§ 2º O não atendimento ao disposto neste artigo ou a prestação de contas incompleta impossibilita a 

concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida devolução. 

Art. 24 O custeio pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, do pagamento de taxa de 

inscrição gera a necessidade da prestação de contas completa, conforme dispõe o artigo 21. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 A participação de servidores em feiras, fóruns, seminários, congressos, simpósios, grupos de trabalho 

e outros eventos serão de, no máximo: 

I - eventos no país: dois representantes por unidade; 

II - eventos no exterior: um representante por unidade. 

Parágrafo Único - Somente em caráter excepcional e quando houver necessidade devidamente justificada, 

por meio de exposição de motivo dos dirigentes das unidades, o número de participantes poderá ser 

ampliado, mediante autorização prévia do (a) Secretario (a) de Estado da Inclusão e Mobilização Social, no 

caso de viagens nacionais e internacionais. 

 

Art. 26 Não são devidas diárias quando as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção forem 

custeadas pela organização do evento ou do serviço a ser realizado. 

 

Art. 27 O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-

la integralmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos após o seu recebimento. 

§ 1º Na hipótese de o servidor retornar a sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, 

restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo. 

§ 2º O servidor que indevidamente receber diárias será obrigado a restituir, de uma só vez a importância 

recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar, se de má-fé. 
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§ 3º Em caso de cancelamento do pedido de passagens aéreas, deverá o proposto comunicar à Unidade 

competente o mais breve possível a fim de que os procedimentos administrativos sejam feitos. Caso a 

comunicação ocorra antes da data da viagem e o cancelamento tenha se dado por fatos alheios ao proposto a 

multa incidente deixa de ser aplicada a esse. Caso a comunicação ocorra após a data da viagem e tenha 

restado configurado inércia do proposto, a multa incidente deverá ser aplicada nos valores e prazos a serem 

informados pela unidade competente. 

Art. 28 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Instrução 

Normativa a autoridade proponente, a autoridade concedente, o ordenador de despesas e o servidor que 

houver recebido as diárias, passagens e inscrições. 

 

Art. 29 O dispositivo nesta Instrução Normativa aplica-se às despesas efetuadas com recursos gerenciados 

pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social. 

Art. 30 Utilizar-se-á subsidiariamente legislação do Estado do Amapá para decidir os casos omissos. 

Art. 31 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Macapá-AP, 27 de agosto de 2019. 

 

 

 

ALBA NIZE COLARES CALDAS 

Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social/SIMS 

Decreto nº 0333/2019 
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ANEXO I 

PLANO DE VIAGEM 

    

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Servidor 

Cargo/Setor:  

Banco:                                              Agência:                        Conta Corrente:      

RG:                                                   CPF: 

 

DESTINO 

País(es):  

Estado(s):  

Município(s 

Localidade(s): 

 

OBJETIVO 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

Data de Saída:                                                               Data de Retorno:  

Horário de Saída:                                       Horário de Retorno:  

Total de Dias de Afastamento:   

Meio de Transporte:         Aéreo         Rodoviário    Fluvial        Ferroviário 
 

OBSERVAÇÃO 

 
 
 

 

______________________________________                DATA: ___/___/___  
             AUTORIZAÇÃO DO (A) CHEFE      
     
 
______________________________________                DATA: ___/___/___  
              ASSINATURA DO SERVIDOR1 
 

                                                           

 1 Anexar documentos relativos ao objetivo dos deslocamentos, tais como: convites, e-mails 

programações, Ofícios, comprovantes de inscrição "folders", etc. 
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ANEXO II 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

 

 

2 

 

                                                           
2 Apresentar este relatório em no máximo 05 (cinco) dias após o retorno a sede, em caso de viagens nacionais, e 
03 (três) dias em viagens internacionais, juntamente com tickets de embarque, ida e volta, e certificado, quando 
houver. 
 

Nome do Servidor:  
 
 

Cargo / Função:  

Órgão:  Portaria nº: 
 
Processo:  

Período: Destino:  

Objetivo:  
 
 
 
 
 

Descrição Sucinta das Atividades Desenvolvidas:         
 
               

Assinatura do Servidor 
 
 
 

Local e Data 
   

Chefe Imediato 
 
 
 

Gerência NAF 


