
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEA/SEF Nº 001/10,  de 31 de março 
de 2010. 
  
Estabelece normas e procedimentos relativos à concessão e pagamento de diárias para 
os contadores da Fazenda Estadual, do Quadro de Pessoal Civil da Administração 
Direta, com lotação na Secretaria de Estado da Fazenda, pelo deslocamento temporário 
da localidade onde tem atribuição de exercício. 
  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em conjunto com o 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, usando da competência atribuída pelo 
art. 7º, incisos I a X da Lei Complementar 381, de 07 de maio de 2007, e tendo em vista 
o disposto no artigo 21, inciso I, do Decreto nº 1.127, de 05 de março de 2008, 
  
Considerando que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual tem 
como órgão central a Secretaria de Estado da Fazenda, conforme disposto no artigo 150 
da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007; 
  
Considerando que, tendo em vista as especificidades do Sistema de Controle Interno, 
em cada órgão ou entidade da administração pública estadual poderão ter exercício um 
ou mais servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de Contador da Fazenda 
Estadual, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda (artigo 
22, do Decreto nº 2.056, de 20 de janeiro de 2009); 
  
Considerando ainda a possibilidade de designação desses Contadores da Fazenda 
Estadual para substituírem temporariamente outros contadores da Fazenda Estadual nos 
casos de afastamentos; 
  
RESOLVEM 
  
Art. 1º Os contadores da Fazenda Estadual que se deslocarem temporariamente da 
localidade onde têm exercício, para substituírem outros contadores da Fazenda Estadual, 
nos casos de afastamento, terão suas diárias concedidas e pagas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
  
Art. 2º Os contadores da Fazenda Estadual que se deslocarem da localidade onde têm 
exercício, quando convocados pela Diretoria de Contabilidade Geral, para reuniões de 
trabalho, cursos e treinamentos, terão suas diárias concedidas e pagas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
  
Art. 3º Esta instrução normativa conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Florianópolis, 31 de março de 2010. 
  
PAULO ELI 
Secretário de Estado da Administração 
  
Cleverson Siewert 
Secretário de Estado da Fazenda 
 


