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Da:  SECRETARIA GERAL 
Para: Todos os setores do CBMGO
Assunto: Procedimentos para solicitação de diárias

 
Informo a todos os militares do CBMGO que, quando da utilização do Sistema de

Solicitação de Diárias do Estado, deverá ser observado o seguinte:
I - o documento a ser anexado à solicitação de diária deverá ser gerado no Sistema

Eletrônico de Informações, nos termos do art. 10, II, "e", da Norma Administrativa - NA 10, e conter a
assinatura eletrônica do respectivo Chefe/Comandante, conforme Memorando Circular n. 24/2018 SEI -
SG (2109827); 

"Art. 10. Os procedimentos para a concessão de
diárias atenderão ao seguinte:
II–na Solicitação de Diárias deverão ser
preenchidos os campos com as seguintes
informações:
e) documento que deu origem ao deslocamento,
tais como: ordem de serviço (conforme modelo
vigente na Corporação), convocação, plano de
ação, diretriz, determinação, designação etc."

II - para solicitação referente a cursos no interesse da Corporação, atentar-se ao disposto
no art. 10, III, da NA-10;

"III–as solicitações de diárias para realização de
cursos no interesse da Corporação devem atender
o seguinte:
a) nos cursos realizados fora do Estado a solicitação de diárias deverá ser
mensal,
devendo esse pedido iniciar às 8h do primeiro dia de aula do
mês e finalizar às 7h59 do primeiro dia do mês posterior, caso
haja virada de mês; e
b) nos cursos realizados dentro do Estado a solicitação de
diárias deverá ser realizada semanalmente;"

 
III - no tocante a inspeção técnica com duração superior a 1 dia, bem como demais

situações envolvendo diárias de forma contínua, deverá ser observado o art. 8º da NA-10; e
"Art. 8º No interesse do serviço e dadas a
relevância, a peculiaridade e a abrangência
territorial do trabalho a ser desenvolvido,



excepcionalmente poderão ser concedidas diárias
de forma contínua desde que devidamente
justificadas e autorizadas pelo Comando Geral,
para o exercício das atividades de:
I–campanhas de combate e controle de endemia,
epidemia ou pandemia;
II–inspeção, auditoria ou fiscalização;
III–acompanhamento técnico-pedagógico;
IV–pesquisa, investigação, diligências e ações
policiais ou correicionais;
V–instalação e manutenção de sistemas, redes,
equipamentos,especialmente os elétricos,
eletrônicos, de telefonia e de informática, bem
como os relacionados com a comunicação de
dados, sons, imagens e outras atividades
vinculadas à tecnologia da informação;
VI–programas de Governo; e
VII–treinamento e capacitação de pessoal,
representação judicial e extrajudicial e atividades
de apoio administrativo às unidades localizadas
fora da sede.
Parágrafo único. O disposto no inciso anterior
aplica-se também ao militar que atuar diretamente
no apoio às atividades nele descritas.

IV - quando necessário anexar relatórios de ocorrência, deverá ser priorizado o relatório
obtido através do RAI.

Doravante, as solicitações de diárias encaminhadas em desacordo com os apontamentos
acima estarão sujeitas a reprovação neste Comando ou no Comando de Gestão e Finanças.

 
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO RIBEIRO LOPES, Subcomandante Geral do
CBMGO, em 25/05/2018, às 15:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2641237
e o código CRC B065350D.

 

 
SECRETARIA GERAL 

AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/
AVENIDA C-231 (62)3201-2004

 

Referência: Processo nº 201800011014527 SEI 2641237

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=2641237&crc=B065350D

