Prezado Cidadão(ã),
O município de Londrina disponibiliza no Portal da Transparência, as informações relacionadas
com as Despesas de Viagens(REGIME DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS), cumprindo com o dever
constitucional
de
Transparência
através
do
link:
https://www.londrina.pr.gov.br/index.php/despesas-de-viagens. O principal objetivo é ser uma
ferramenta que permita ao cidadão conhecer, questionar e atuar, também, como fiscal da
aplicação de recursos públicos. O controle social das ações governamentais é importante para
assegurar que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da sociedade.

Através deste ícone, você poderá visualizar o nome do beneficiário, cargos/funções,
número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento,
motivo/justificativa de afastamento, local de destino, tabela ou relação que explicite os
valores das diárias dentro do estado, fora do estado e fora do país, conforme legislação
local; Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa, em versão em tempo
real, Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos); Existência de
ferramenta de pesquisa que permita a exportação de dados (ex: .xlsx, .rtf.xls. A pesquisa
irá trazer além das informações acima elencadas, o número do empenho, data, funcional
programática, conta, fonte de recurso, natureza de despesa, dados da viagem, liquidação
e data da liquidação, bem como seu pagamento e data.

LEGISLAÇÃO
DECRETO
299/2019
Clique e conheça a
integra

Valor de cada diária
conforme a
localidade

Você terá um relatório
de empenho de diárias
concedidas em tempo
real.

Para facilitar a busca ou uma pesquisa, adotamos alguns procedimentos(passo a passo)
que passamos a elucidá-los, referente ao Sistema adotado pelo município: Em
http://portaltransparencia.londrina.pr.gov.br:8080/transparencia/empenhosDiariasCon
cedidas, você pode pesquisar os empenhos das Diárias Concedidas, inserindo a entidade,
exercício, período de empenho (inicial) e período de empenho (final) e clicar em
visualizar.
A Entidade a ser filtrada pode ser a Entidade(Prefeitura do Município de Londrina), o
exercício deve ser o ano de 2020 como exemplo, o período de e empenho pode ser de
01.01.2020 até a data atual da pesquisa. Depois de inseridas estas informações você pode
gerar em formato de arquivo: PDF, RTF e XLS, e clicar em Visualizar, o sistema efetuará a
pesquisa desejada.

Vale lembrar, que você pode pesquisar o exercício que desejar, bem como seu período
de empenho inicial e final e gerar o relatório por período.

Através da nota de empenho, você poderá visualizar o nome do beneficiário,
cargos/funções, número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento,
motivo/justificativa de afastamento, local de destino, tabela ou relação que explicite os
valores das diárias dentro do estado, fora do estado e fora do país, conforme legislação
local; Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa, em versão em tempo
real, Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos); Existência de
ferramenta de pesquisa que permita a exportação de dados (ex: .xlsx, .rtf.xls).

Além deste relatório de empenhos de diárias concedidas, você também poderá pesquisar
através do Sistema SEI(consulta pública)

Você coloca o cursor em Tipo de Processo, CGM: Execução de Despesa-Adiantamentos e
Diárias, pode inserir o período explícito, 30 dias, 60 dias por exemplo, após inserir o
código de captcha do lado direito e pesquisar.

A pesquisa vai gerar a Execução de despesa – Adiantamentos e Diárias por unidade
geradora, trazendo inclusive, o Plano de Viagem ou Solicitação de Adiantamento.

No Plano de Viagem constam: o número, dados do solicitante, matrícula do servidor,
órgão de lotação, cargo e em alguns casos, os acompanhantes. Constam também os
dados necessários da viagem, como: quantidade de diárias, valor das diárias, decreto
municipal, data de saída, horário de saída, data de retorno, horário de retorno(previstos),
destino/cidade, órgão visitado, assunto/justificativa, transporte utilizado, dotação
orçamentária e outras informações.

No caso de Adiantamentos, traz as informações como Solicitação de Adiantamento,
número, data, solicitante,cargo ou função, órgão/unidade administrativa, código do
projeto ou atividade, valor, prazo de aplicação, finalidade, nota de empenho, ratificação
de empenho, nota de liquidação, ratificação da nota de liquidação, bem como outras
informações adicionais de cada caso.

O Portal da Transparência traz também o Acesso ao Sistema de Consulta de Diárias do
TCE-PR – Portal de Informação Para Todos(PIT), através do link :
http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Diarias, onde são importadas as
informações do município, para a Corte de Contas, através do Sistema SIM-AM(Sistema
de Informações Municipais). Esse sistema permite a Administração exerça suas atividades
de forma racional, ordenada, honesta, equilibrada sob a égide dos princípios da
administração, da legalidade, legitimidade e publicidade, constituindo-se ainda, em
eficiente mecanismo auxiliar as atividades de Controle Interno.

O Portal da Transparência traz também por exercícios, relatórios de gastos com diárias,
passagens aéreas e terrestres atualizado até o mês anterior; relatório de despesas de
adiantamentos de viagem, relatório de estorno de adiantamentos de viagens e planilha
individualizada de passagens aéreas e rodoviárias.

O Portal da Transparência traz também um relatório de despesas de viagens do Prefeito
até o dia 15 do mês seguinte à viagem por exercício.

Contato e maiores informações podem ser direcionadas á Controladoria-Geral do Município,
através do e-mail: controladoria@londrina.pr.gov.br ).
Localização: Centro Administrativo- Av. Duque de Caxias, 635 – Jardim Mazzei
CEP: 86015-901 Londrina-PR

