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Ementa: Possibilidade de concessão de diárias autorizada pelo próprio servidor, na
ausência do superior imediato, a quem é designada a prerrogativa para concessão
de diárias.

Processo nº 10166.006862/2005-20
Interessado: Ministério da Fazenda
Assunto: Concessão de diárias

DESPACHO

Por intermédio do processo acima epigrafado, a Coordenação-Geral de Recursos
Humanos do Ministério da Fazenda solicita orientação sobre a possibilidade de na ausência do
superior imediato do servidor a quem foi designado à prerrogativa para a concessão de diárias da
repartição, possa ele mesmo autorizar a própria concessão.

2. A concessão de diárias no serviço público federal é regulamentada pelo Decreto nº
343, de 19 de novembro de 1991, que em seu art. 6º, § 2º, prevê que:

“Art. 6º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas
seguintes situações, a critério da autoridade concedente:

(...)

§ 2° As diárias, inclusive as que se referem ao seu próprio afastamento, serão
concedida pelo dirigente da repartição a que estiver subordinado o servidor, ou a
quem for delegada tal competência. (Redação dada pelo Decreto nº 1.656, de
3.10.1995).”

3. Infere-se que o § 2º cria uma exceção ao princípio da segregação de funções - que
é o princípio básico de um sistema de controle interno que consiste na separação das funções de
autorização, aprovação, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa
detenha competência e atribuições em desacordo com este princípio – neste caso, o próprio
dirigente do órgão poderia aprovar a sua concessão de diárias.

4. O Tribunal de Contas da União já apreciou, em alguns julgados, a segregação de
funções na concessão de diária, entretanto, ainda não pacificou um entendimento. No julgado
mais recente o TCU determinou ao órgão que observasse o princípio da segregação de funções
na concessão de diárias, Relação nº 7/2004 – Gabinete do Ministro Guilherme Palmeira –
Primeira Câmara – TCU:
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“31. observe a segregação de funções no processo de concessão de diárias,
alertando para que o proponente das concessões não seja o ordenador de despesas,
conforme previsto no art. 7º, incisos I e VII, do Decreto nº 343/1991;” (grifo nosso)

5. Assim, entende esta COGES que na ausência do superior imediato do servidor a
quem foi designado à prerrogativa para a concessão de diárias, não poderá ele mesmo autorizar a
própria concessão, por ir de encontro ao princípio da segregação de funções.

6. Com estes esclarecimentos, encaminho o presente processo à Coordenação-Geral
de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda, para ciência.

Brasília, 09 de novembro de 2006.

VÂNIA PRISCA DIAS SANTIAGO CLETO
Coordenadora Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas
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