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CHECK-LIST 

DIÁRIAS 

Lei 8.666/93, Lei 2.258/15 e Lei 4.320/64 

(Concessão de Diárias para Agentes Políticos e Públicos que se deslocarem do 

Município de Porto Nacional para cumprimento de Missão Oficial). 

ITEM DOCUMENTO BASE LEGAL SIM NÃO 

01 

CAPA 

 Capa deverá conter número do 
protocolo do processo; 

 Capa deverá conter objeto da 
contratação; 

 Capa deverá conter 
andamento do processo; 

Art. 38, caput, da Lei 
nº 8.666/93 c/c. art. 3º, 

III, da Lei 10.520/02 
c/c. 

 
Art. 5º, III, do Decreto 

7.892/13. 

  

02 

PROTOCOLO:  

 O processo foi devidamente 
autuado e protocolado, com a 
numeração das páginas, 
contendo carimbo do órgão e 
visto do responsável? 

 Se houve apensamento de um 
novo volume, obedeceu à 
quantidade máxima de folhas, 
mediante termo de 
encerramento e abertura? 

Art. 38, caput, da Lei 
nº 8.666/93 c/c. art. 3º, 

III, da Lei 10.520/02 
c/c. 

 
 Art. 5º, III, do Decreto 

7.892/13. 

  

03 

REQUISIÇÃO 

 Consta requisição de 
compras/serviços, autorizados 
pelo ordenador de despesa? 

 Descreve com clareza o nome 
e cargo do servidor e a 
finalidade da viagem? 

 A requisição está devidamente 
preenchida com programa 
orçamentário especifico para a 
diária?  

 A requisição possui 
classificação da despesa 
conforme ementário de 
despesa elaborado pelo 
TCE/TO? 

 A fonte de despesa está 
correta para o pagamento da 

Art. 38, caput da Lei 
nº 8.666/93. 

 
Art. 40, inc. I da Lei nº 

8.666/93. 
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diária? 

 Consta a discriminação da 
diária na requisição? (quantas 
diárias com pernoite e quantas 
sem pernoite); 

04 

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 
E CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

 Consta Formulário de 
Afastamento e Concessão de 
Diárias, com todos os campos 
preenchidos? 

 A quantidade de diárias, ao se 
verificar o dia da saída e o dia 
de chegada ao município, está 
em conformidade com a 
legislação municipal?  

 Consta justificativa da viagem 
devidamente fundamentada e 
coerente com a quantidade de 
diárias solicitadas? 

 O valor está em conformidade 
com a legislação municipal 
para o cargo exercido pelo 
servidor? 

 O formulário está devidamente 
assinado pelo servidor 
requisitante e autorizado pelo 
gestor da pasta? 

 Consta no formulário 
justificativa para atribuição de 
diária em final de semana ou 
feriado? 

   

05 

DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA 
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO 
DA VIAGEM PELO SERVIDOR 

 Constam documentos que 
comprovem a real necessidade 
do servidor realizar a viagem? 

   

06 

DOCUMENTOS DO SERVIDOR E 
QUE COMPROVEM QUEM É O 
SERVIDOR E SE O MESMO POSSUI 
VÍNCULO COM O MUNICÍPIO OU 
SE É COLABORADOR EVENTUAL 
CONVIDADO PELO PREFEITO 

   



 
 

Estado do Tocantins 
Prefeitura Municipal de Porto Nacional 

Controladoria Geral do Município 
 

Página 3 de 5 
 

 Existe Cópia de RG e CPF do 
servidor requisitante? 

 Existe documento que 
comprove que o requisitante da 
diária é servidor público do 
munícipio de Porto Nacional e 
atua na secretaria solicitante? 

 Existe documento que 
comprove que o requisitante da 
diária é colaborador eventual 
para exercer atribuição, 
solicitado pelo prefeito? 

 Na concessão de diária para 
colaborador eventual, está 
sendo observado o nível de 
escolaridade do beneficiário? 

07 

DECLARAÇÃO DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO 

 Consta documento da 
Secretaria de Planejamento 
informando que os recursos 
orçamentários previstos na 
requisição de compras/serviços 
estão identificados pelos 
códigos dos créditos próprios 
da classificação e da categoria 
de programação e são 
suficientes para realização da 
despesa? 

 
Lei nº 8.666/93, art. 
7º, § 2º, III, art. 14, 

caput e art. 38, caput. 

  

08 

ATESTADO DA SECRETARIA DA 
FAZENDA 

 Existe nos autos Atestado da 
Secretaria da Fazenda quanto 
a existência de previsão de 
recursos financeiros para 
realização da despesa? 

   

09 

PORTARIA DE CONCESSÃO DA 
DIARIA 

 Consta Portaria devidamente 
preenchida e assinada 
concedendo as diárias 
solicitadas? 

   

10 
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE 
DIÁRIAS 

   

11 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Lei nº 8.666/93, art.   
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 Consta nos autos, autorização 
de empenho preenchida 
conforme requisição e 
formulário de afastamento? 

 Autorização de empenho se 
encontra devidamente 
preenchida com o nome do 
servidor requisitante? 

38, caput. 

12 

EMPENHO 

 Consta nos autos empenho 
preenchido em conformidade 
com os documentos anteriores 
e devidamente assinado por 
emitente e autorizado pelo 
secretário(a) da pasta? 

Lei nº 8.666/93, art. 
38, X. 

  

13 

LIQUIDAÇÃO 

 A liquidação foi feita 
corretamente, de acordo com o 
Formulário de Afastamento? 

   

14 

PAGAMENTO 

 A diária está sendo paga 
inteira e antecipadamente? 

 O pagamento foi feito 
corretamente, de acordo com o 
Formulário de Afastamento? 

   

15 

DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA 
REALIZAÇÃO DA DESPESA 

 Consta os respectivos 
relatórios das viagens 
realizadas, comprovando que o 
servidor viajou nos dias e 
horários estipulados no 
formulário de afastamento? 

 O relatório de viagem relata as 
atribuições do servidor nas 
viagens realizadas? 

 Em caso de curso, seminários 
e afins, consta certificado da 
participação do servidor nos 
mesmos, nos dias solicitados e 
conforme documentos 
comprobatórios da 
necessidade da viagem? 
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16 

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO 
DE RECURSO EM CASO DE 
FRUSTAÇÃO 

 Em caso de frustração do 
afastamento o regresso 
antecipado, o recurso foi 
devolvido no prazo estipulado 
em legislação?   

   

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo NÃO ESTÁ em conformidade. 

 Declaro que foram conferidos os itens descritos neste check-list e que o 
processo ESTÁ em conformidade, podendo seguir o fluxo adotado pela 
administração para seu devido pagamento/arquivamento. 

Observações: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Servidor: _______________________________ 

Matrícula: ________________________ 

Data: _____/_____/________ 

 


