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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como tema a análise do modelo de gestão para as solicitações de 
diárias e ressarcimento de despesas para os examinadores de trânsito do DETRAN- 
RS. O objetivo geral é propor um modelo de gestão para as diárias e ressarcimento 
de despesas. Como objetivos específicos, o trabalho verifica e analisa a gestão das 
solicitações das diárias e ressarcimento de despesas, apresenta a legislação 
relevante sobre o assunto e propõe um modelo que atenda as necessidades da 
Autarquia. Os resultados desta pesquisa sugerem o desenvolvimento de um novo 
sistema que melhore o fluxo dos processos para que ocorra uma tramitação mais 
ágil, eficiente e com economia de recursos humanos e financeiros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

Uma gestão pública deve primar por melhores práticas e estar em constante 

desenvolvimento. Com esse intuito o presente trabalho apresenta a forma que é 

realizada as solicitações de diárias e ressarcimento de despesas na unidade de 

despesas da Coordenadoria de Apoio Operacional (CAO) da Divisão de Exames 

Teóricos e Práticos de Habilitação (DIVEX) do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado do Rio Grande do Sul (DETRAN-RS), e sugere uma proposta para que de 

forma mais ágil e eficiente consiga atender as necessidades da instituição. 

O  objetivo  geral  desse  trabalho  é  propor  um  modelo  de  gestão  para  os 

pagamentos das diárias e ressarcimento de despesas realizadas pelo DETRAN-RS. 

Como objetivos específicos, o trabalho pretende: verificar e analisar as solicitações 

de diárias e ressarcimento de despesas realizadas pela CAO da DIVEX; apresentar 

a legislação relevante das diárias e ressarcimento de despesas e propor um modelo 

que satisfaça as necessidades da Autarquia em relação ao pagamento das diárias e 

ressarcimento  de  despesas,  assim  contribuindo  para  a  gestão  dos  recursos 

financeiros e humanos do Departamento. 

Justifica-se a realização deste trabalho, primeiro, por sugerir uma nova gestão 

para as rotinas da unidade de despesa da Coordenadoria de Apoio Operacional. 

Segundo, por possibilitar confrontar a prática com o referencial teórico, contribuindo 

para um desenvolvimento acadêmico e profissional do autor. 

E por fim, em função da repercussão que o referido modelo pode ter para a 

sociedade, especialmente no que se refere à proposta de melhoria nos processos 

adotados no serviço público. 

Os   procedimentos   metodológicos   utilizados   nessa   pesquisa   envolvem 

análises qualitativas, o qual não existe a necessidade de métodos estatísticos para a 

comprovação dos dados. 

A técnica de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica e documental. A estrutura 

do trabalho está constituída, além desta parte de introdução, por mais três capítulos 

e as considerações finais. 

O próximo capítulo trata sobre a instituição DETRAN-RS, sua estrutura e 

organograma. No segundo capítulo, será feita apresentação de pontos da 

Administração Pública brasileira ligada ao foco da pesquisa, além da legislação e 
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estudos referentes às diárias e ressarcimento de despesas; a importância da gestão 

de processos; da melhor organização dos formulários utilizados, bem como a 

importância dos sistemas de informação para obtenção de melhores resultados na 

gestão dos processos propostos. 

O terceiro capítulo faz a apresentação do problema que apresenta a atual 

sistemática dos processos da unidade de despesas. Já na discussão dos resultados 

confronta a proposta apresentada com a atual sistemática fundamentadas em bases 

teóricas. 

Finalizando o trabalho, com uma revisão dos conceitos apresentados e a 

exposição dos limites desta pesquisa. 
 
 
 
 
1.1   DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 
 
 
 
 

O DETRAN-RS desde 2009 assumiu a responsabilidade da aplicação das 

provas teóricas e práticas de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Com isso foi 

necessário criar sistemas para realizar o gerenciamento e controle das diversas 

áreas envolvidas nos exames. Dentre estas atividades foi criada uma unidade de 

controle das despesas com diárias e ressarcimentos. No ano de 2014 foram 

nomeados em concurso público 188 novos servidores que foram alocados nos 

exames e na fiscalização e atualmente existem no quadro de servidores 342 

examinadores de trânsito. Ainda, com a operação Teseu deflagrada pela Polícia Civil 

em 2013, a distribuição das rotas passou de mensal para quinzenal. Operação essa 

que conforme sitio do DETRAN-RS, iniciou as investigações pela autarquia em 

novembro de 2011, por meio de cruzamento e análise de dados do sistema 

informatizado, gerando suspeitas de possíveis fraudes. Os indícios somados às 

denuncias foram encaminhadas à Polícia Civil para investigação, tendo o DETRAN- 

RS colaborado permanentemente com a Polícia Civil em todo o processo 

investigatório e seguirá enviando seus melhores esforços para o esclarecimento dos 

fatos e a responsabilização das condutas indevidas. 

Sendo assim, a rotina da unidade de despesas teve seu fluxo de processos 

aumentado, porém, os métodos antes executados permanecem iguais. Observa-se 



10  
 
 
 
 
com isso uma carência no estudo de um método que atenda a Autarquia de maneira 

mais eficiente, além de contribuir para uma racionalização dos gastos públicos. 

Nesse sentindo entende-se que existem três pontos importantes a serem 

abordados: primeiro referente ao fluxo dos processos, que conforme o objetivo da 

mudança pode ser trabalhado de forma gradual, no qual o risco é mais baixo, 

sobretudo quando os responsáveis pela melhoria do processo também são 

responsáveis pela sua administração e execução. Porém, quando a mudança for 

radical, o processo deve ser definido da maneira mais ampla possível (CURY 2013, 

p, 327 apud DAVENPORT). 

O segundo ponto aborda o estudo dos formulários, que conforme Cury (2013, 
 

p. 371 e 372): 
 

“as organizações modernas, que dependem de processos otimizados de 
funcionamento, como condições indispensáveis para sua sobrevivência e 
desenvolvimento, sentiram a necessidade de tratar da papelada com maior 
lucidez, introduzindo métodos adequados de implantação, supressão e 
racionalização  de  formulários,  reduzindo,  dessa  forma,  os  custos 
operacionais  e  tornando  mais  simples  os  fluxos  de  trabalho  e  de 
manipulação de informações”. 

Para finalizar, outro ponto importante é o desenvolvimento da gestão da 

informação através da Tecnologia da Informação (TI), que pode ser vista como um 

conjunto  estruturado  de  atividades  que  incluem o  modo  como  as  organizações 

obtêm, distribuem e usam a informação. Portanto, caracteriza-se como um processo 

que necessita de suporte e dever ser constantemente aperfeiçoado e monitorado 

(CAIÇARA JÚNIOR 2011, p. 25 apud DAVENPORT, 1998). 

Logo,  com  o  aprofundamento  no  assunto  buscar-se-á  a  resposta  para 

questão de pesquisa: 

De que forma a Coordenadoria de Apoio Operacional unidade de 
despesas pode desenvolver um sistema mais eficaz e eficiente na solicitação, 
gerenciamento e controle referente às diárias e ressarcimentos de despesas 
dos examinadores de trânsito do DETRAN-RS? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 

Diante do cenário em que se encontra o DETRAN-RS, o qual foi resumido 

anteriormente, vislumbra-se desenvolver um sistema mais eficaz e eficiente na 

solicitação,  gerenciamento  e  controle  das diárias  e  ressarcimento  de  despesas. 

Trata-se de um modelo de gestão, voltado para a nova concepção da Administração 

Pública, de caráter gerencial, promotora de maior efetividade, objetivando maior 

racionalidade na prestação de serviços públicos, conjuntamente com benefícios para 

os seus recursos humanos. 

Considerando que a autarquia vem aumentando consideravelmente o seu 

quadro de  pessoal,  assumindo  a realização  direta  de novas atribuições 

anteriormente terceirizadas, e ampliando a importância do seu papel junto à 

sociedade, uma nova realidade surge e para tanto se faz necessária uma 

reestruturação organizacional, com a revisão dos seus processos de trabalho. Nesse 

sentido, a introdução de um modelo de gestão que possibilite a adoção de 

concepções gerenciais e visando ao alcance de maior efetividade dos seus 

resultados. 

Quanto à viabilidade de aplicação no DETRAN-RS, faz-se necessária uma 

análise prévia das características e variáveis pertencentes ao caso específico, ou 

seja, uma análise da aplicabilidade da adoção de um modelo de gestão nos 

processos da unidade de despesas da CAO DIVEX. Através deste trabalho busca-se 

fazer uma investigação de como aplicar o modelo de gestão de modo que haja maior 

possibilidade de sucesso com tal mudança de concepção administrativa, para que 

também possa sensibilizar e mobilizar o seu capital humano, alavancando melhores 

resultados para a autarquia e para toda a sociedade. 

Foi escolhido o DETRAN-RS, órgão no qual trabalha o autor, de maneira que 

o mesmo, além de poder melhor aplicar os conhecimentos adquiridos na 

Especialização em Gestão Pública, possa contribuir para o desenvolvimento e a 

efetividade dos resultados da autarquia, gerando inclusive benefícios para a 

sociedade. 

Também, há que se ressaltar que este trabalho pode servir de contribuição 

para outras entidades públicas e até mesmo para outros Departamentos Estaduais 
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de Trânsito, considerando-se que poderão aplicar os resultados e questões aqui 

gerados. Assim, através deste estudo espera-se estimular que outras entidades 

públicas possam melhor cumprir seus papéis e adotar um entendimento gerencial. 
 
 
 
 
1.3   OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

Este capítulo apresenta os objetivos gerais e específicos do trabalho. 
 
 
 
 
 
1.3.1  Objetivo Geral 

 
 
 
 
 

Propor um modelo de gestão para os pagamentos das diárias e ressarcimento 

de despesas realizadas pelo DETRAN-RS. 
 
 
1.3.2  Objetivos Específicos 

 
 
 
 
 

A fim de atingir o objetivo geral, decorrem como necessários os seguintes 

objetivos específicos: 
 
 
•         verificar e analisar as solicitações de diárias e ressarcimento de despesas 

realizadas pela Coordenadoria de Apoio Operacional da Divisão de Exames Teóricos 

e Práticos de Habilitação; 
 
 
•         apresentar a legislação relevante das diárias e ressarcimento de despesas; 

 
 
 
• propor um modelo que satisfaça as necessidades da Autarquia em relação ao 

pagamento das diárias e ressarcimento de despesas, assim contribuindo para um 

melhor gerenciamento dos recursos financeiros e humanos do Departamento. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
 
 

Sobre a abordagem do problema, a pesquisa enquadra-se como qualitativa 

que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizada pela não 

utilização de instrumentos estatísticos (ZANELLA, 2009). É qualitativa pela utilização 

da forma básica de interpretação e atribuição de significados aos fenômenos 

estudados, na qual o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave, não existindo a necessidade de aplicação de 

métodos estatísticos para a sua comprovação (LIMA e SANTOS, 2009). 

Um estudo de caso é quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento 

(GIL, 1999). Pesquisa que se concentra no estudo de caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente que nas 

pesquisas de campo em geral (SEVERINO, 2007). 

Em relação aos seus objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória que 

segundo Gil (2007, p.41) ”tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e 

documental. Conforme Gil (2007, p. 68), a pesquisa bibliográfica “se fundamenta a 

partir do conhecimento disponível em fontes bibliográficas, principalmente livros e 

artigos científicos”. Sobre a pesquisa documental, Gil (2007, p. 68) afirma que 

“semelhante à pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental se utiliza de fontes 

documentais, isto é fontes de dados secundários”. Dados esses, que segundo 

Zanella (2009, p. 83), “que já foram coletados, tabulados, sistematizados e, algumas 

vezes já analisados”. A pesquisa foi desenvolvida através da coleta de dados, a 

adequação da situação em relação à legislação e doutrina e a aplicabilidade prática 

na instituição. Para tanto, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas não 

estruturadas aos servidores da Coordenadoria de Apoio Operacional da Divisão de 

Exames Teóricos e Práticos de Habilitação, e também, via acesso ao sistema 

operacional e ao banco de dados da entidade, sendo realizado um paralelo entre a 

prática da entidade, a legislação e o modelo proposto. 
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A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, sendo fundamentada em 

análises qualitativas. Os dados foram coletados através de pesquisas bibliográficas 

e documental, além de entrevistas não estruturadas aos servidores da CAO. 
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3 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

Este capítulo destina-se à apresentação da organização foco do trabalho, 

destacando sua visão, missão, valores, negócios, principais clientes, órgãos 

reguladores, órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários, sua 

competência e por fim seu organograma. 
 
 
 
 
3.1 DETRAN-RS 

 
 
 
 
 

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-RS constitui-se numa 

entidade Autárquica, vinculada à Secretaria da Administração e dos Recursos 

Humanos. Criado pela Lei nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e quadro de pessoal próprio, o DETRAN-RS é 

representado pelo cargo de Diretor-Geral e tem por finalidade gerenciar, fiscalizar, 

controlar e executar, em todo o território do Estado, as atividades de trânsito, nos 

termos da legislação própria. 

O DETRAN-RS iniciou suas atividades em 01 de julho de 1997. A partir desta 

data, o até então, Departamento de Trânsito da Polícia Civil assumiu status de 

entidade  Autárquica  dotada  de  autonomia  administrativa  e  financeira,  fruto  do 

Projeto Novo DETRAN-RS. Com a mudança, os serviços realizados anteriormente 

por servidores da Polícia Civil da Secretaria da Justiça e Segurança passaram a ser 

exercidos por servidores concursados do quadro de pessoal próprio. As antigas 

autoescolas tornaram-se Centros de Formação de Condutores (CFCs). Os serviços 

referentes a veículos, realizados pela Circunscrição Regional de Trânsito 

(CIRETRANS), passaram a ser realizados pelos Centros de Registro de Veículos 

Automotores (CRVAs), os quais funcionam vinculados a Cartórios de Registro Civil 

das Pessoas Naturais. Posteriormente, o serviço de remoção e depósito de veículos 

passou para os Centros de Remoção e Depósito (CRDs), com a publicação da 

Portaria DETRAN-RS nº 35, de 27 de março de 2002. Os CFCs, CRVAs e CRDs são 

entes  credenciados  pelo  DETRAN-RS,  que  seguem  normas  e  orientações  da 
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autarquia e são fiscalizados pela mesma. Ainda, em 1° de julho de 2008, por meio 

da Portaria DETRAN-RS no 350/07 do DETRAN-RS, também passaram a ser 

credenciados   pelo   DETRAN-RS   as   Fábricas   de   Placas   e   Tarjetas   (FPTs). 

Inicialmente a instituição autárquica foi vinculada à Secretaria da Justiça e da 

Segurança, e posteriormente foi transposta a vinculação para a pasta da Secretaria 

da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos (SMARH) no dia 07 de 

maio de 2007, com a publicação do Decreto Estadual no 45.039, de 04 de maio do 

referido ano. O Projeto Novo DETRAN foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Justiça e da Segurança (SJS) sob a chefia do então Secretário José Fernando Cirne 

Lima Eichenberg, com base na Resolução n.o 734 de 31/07/89, do CONTRAN. 

O DETRAN gaúcho foi o primeiro, em todo o País, a implantar a estrutura 

apresentada no Código de Trânsito Brasileiro, antes mesmo da sua publicação, 

servindo de exemplo aos demais Departamentos de Trânsito da Federação. 

O Novo DETRAN trouxe avanços importantes nos sistemas de habilitação de 

condutores e registro de veículos, com foco na segurança e a transparência do novo 

sistema implantado. Isto foi possível graças às ferramentas de informática 

desenvolvidas pela PROCERGS especialmente para o novo modelo de gestão 

descentralizado. 

Tem como visão ser reconhecido pela excelência na gestão de trânsito e na 

prestação  de  serviços,  com  responsabilidade  socioambiental.  Sua  missão  é 

promover a gestão do trânsito com qualidade, ética e transparência, educando os 

cidadãos e fazendo cumprir as normas em defesa da vida; e seus valores são: a 

confiabilidade e segurança dos registros, a agilidade e qualidade na prestação do 

serviço, a responsabilidade social, a transparência, os serviços terceirizados e 

qualificados, o desenvolvimento tecnológico, a melhoria continua e qualificação 

profissional, o respeito ao individuo e a preservação do meio ambiente. 

Seus negócios são gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo o 

território do Estado, os serviços de trânsito. Tem como principais clientes os 

condutores, proprietários de veículos e usuários de via pública. 

Os órgãos que regulamentam o DETRAN são: 
 

- Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): Coordenador do Sistema e 

órgão  máximo  normativo  e  consultivo.  É  responsável  pela  regulamentação  do 

Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. 
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- Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRANs) e Conselho de Trânsito do 

Distrito Federal (CONTRANDIFE): Órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 

Respondem consultas relativas à aplicação das leis; 

- Órgãos e entidades executivos de trânsito: 
 

• da União: Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) - tem como 

obrigação supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar a política do Programa 

Nacional de Trânsito. Estão sob seu controle os Detrans dos Estados e do Distrito 

Federal. 

•  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal:  Departamento  Estadual  de  Trânsito 
 

(DETRAN-RS) 
 

• dos Municípios: Secretarias de Transporte e, em Porto Alegre, Empresa 

Pública de Transporte e Circulação (EPTC); são responsáveis pela fiscalização das 

infrações de circulação, parada e estacionamento, assim como pela construção, 

manutenção e sinalização das vias urbanas. 

- Órgãos e entidades executivos rodoviários: 
 

• da União: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER); tem a 

responsabilidade de construir, manter e sinalizar as rodovias federais e fiscalizar 

aquelas concedidas à iniciativa privada. 

• dos Estados e do Distrito Federal: Departamento de Estradas e Rodagem 

(DER) e, no Rio Grande do Sul, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem 

(DAER); responsável pela construção, manutenção e sinalização das rodovias 

estaduais e tem como agentes as Polícias Rodoviárias Estaduais. 

- Polícia Rodoviária Federal: Tem a responsabilidade de fiscalizar o 

cumprimento das normas de trânsito pelo patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais; 

- Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal: São responsáveis por 

executar a fiscalização de trânsito. Isto a partir do momento em que é firmado 

convênio, e de acordo com este, como agentes do órgão ou entidades executivas de 

trânsito ou executivas rodoviárias, concomitantemente com os demais agentes 

credenciados; 

- Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARIs): São órgãos de 

proteção dos direitos do cidadão, possibilitando-lhes a defesa nos casos em que 

estes se sentirem inconformados com as infrações que lhes são atribuídas. 
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A  administração  da  Autarquia  compete  à  Diretoria  e  ao  Conselho  de 
 

Administração. De acordo com o Art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL; 
 

1997), compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
 

Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 
 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito 
das respectivas atribuições; 
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 
reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 
Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 
mediante delegação do órgão federal competente; 
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 
registrar,  emplacar,  selar  a  placa,  e  licenciar  veículos,  expedindo  o 
Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 
órgão federal competente; 
IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito; 
V  -  executar  a  fiscalização  de  trânsito,  autuar  e  aplicar  as  medidas 
administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas 
aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do 
Poder de Polícia de Trânsito; 
VI  -  aplicar  as  penalidades  por  infrações  previstas  neste  Código,  com 
exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando 
os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos; 
VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a 
cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação; 
IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito 
e suas causas; 
X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas 
na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN; 
XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito; 
XII  -  promover  e  participar  de  projetos  e  programas  de  educação  e 
segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; 
XIII  -  integrar-se  a  outros  órgãos  e  entidades  do  Sistema  Nacional  de 
Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na 
área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários 
de condutores de uma para outra unidade da Federação; 
XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários municipais, os dados cadastrais dos v eículos registrados e dos 
condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades 
e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências; 
XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no 
art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos 
órgãos ambientais locais; 
XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. 

 
 
 

Atualmente o organograma do DETRAN-RS é o seguinte: 
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Figura 1 - O Organograma do Departamento Estadual de Trânsito do Rio 
 

Grande do Sul. 
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4 PROCESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 
 
 
 
 

A partir da proposta a ser investigada, foi realizada uma revisão dos principais 

conceitos ligados à pesquisa. 

A revisão teórica foi construída primeiramente com uma abordagem sobre a 

Administração Pública no Brasil, expondo os princípios que regem a administração 

pública brasileira, as categorias das instituições públicas e os tipos de organizações 

da administração indireta. 

Na sequência, é descrito os conceitos relacionados ao desenvolvimento de 

um modelo, considerando a importância de uma gestão dos processos, propondo 

um ajuste dos formulários em conjunto de um sistema de informação que atenderá 

de forma segura e eficiente às necessidades da instituição. 

Para finalizar, apresentaram-se as principais legislações e o Manual do 

Ordenador de Despesas do Conselho do Ministério Público referente às diárias e 

ressarcimentos de despesas. 

Os três temas supramencionados servem para construção de um modelo de 

gestão para as diárias e ressarcimentos de despesas dos examinadores de trânsito 

do DETRAN RS 
 
 
 
 
4.1 ADMINISTAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 
 
 
 
 

Com a globalização e seus atuais cenários dinâmicos, que exigem agilidade 

por parte das organizações públicas e privadas, houve profundas transformações 

quanto ao modo de administração e gestão. As organizações têm buscado iniciativas 

para  mudanças, porém na  maioria das  vezes,  não chegam a  ser  efetivadas e, 

quando aplicadas, seus resultados raramente são avaliados de forma objetiva e 

clara (BRASIL, 2013). 

A Administração Pública no Brasil passou por diversas reformas no plano 

administrativo, e os modelos adotados refletem o momento histórico e políticos em 

que o país vivia naquela época. Identificam-se três modelos administrativos adotado 
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no Brasil:  Administração  patrimonialista,  Administração  Pública burocrática e 

 

Administração Pública gerencial. 
 

A Administração patrimonialista, também conhecida como clientelista é 

caracterizada pela Administração do Estado português e brasileiro, na troca de 

favores, o qual é marcado pelo prevalecimento do interesse privado em detrimento 

do bem público. 

O Plano Direto da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) é um documento 

orientador da reforma gerencial da Administração Pública brasileira na década de 

1990. 
 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do 
poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de 
nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é 
diferenciada das res principis. Em consequência, a corrupção e o nepotismo 
são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o 
capitalismo  e  a  democracia  se  tornam  dominantes,  o  mercado  e  a 
sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento 
histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência 
inaceitável (BRASIL, 1995, p. 15). 

A Administração Pública burocrática surgiu na metade do século XX, na época 

do Estado liberal exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o 

patrimonialismo. 
 

Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 
profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 
impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal. Os 
controles  administrativos  visando  evitar  a  corrupção  e  o  nepotismo  é 
sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores 
públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre 
necessários  controles  rígidos  dos  processos,  como  por  exemplo,  na 
admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas (BRASIL, 
1995, p. 15). 

Visto  que  o  Estado  assumia  a  responsabilidade  pela  defesa  dos  direitos 

sociais e crescia em dimensão, foi-se percebendo que os custos dessa defesa 

podiam ser mais altos que os benefícios do controle. Assim, as práticas burocráticas 

vêm sendo substituídas por um novo tipo de administração: a administração 

gerencial. 

A Administração Pública gerencial é um avanço e até certo ponto um 

rompimento com a Administração Pública burocrática, mas mantém um apoio nela. A 

principal diferença é o controle, que passa a se basear nos resultados e não mais 

nos processos. A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de 

impostos e como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são 

considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e 
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são  seguros,  como  quer  a  administração  pública  burocrática,  mas  porque  as 

necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas (BRASIL, 1995, p. 17). 

Desde a Revolução Industrial, os gestores têm se preocupado em organizar o 

processo produtivo. Anteriormente, haviam apenas iniciativas isoladas, normalmente 

relacionadas a um projeto específico. Atualmente, considerando o resultado positivo 

alcançado com ações pontuais, os gestores passaram a adotar a Gestão por 

Processos como um instrumento contínuo de gestão (BRASIL, 2013). 

Os princípios que regem a Administração Pública brasileira, em todas as suas 

esferas, segundo Coelho (2009, p. 52) encontra-se consagrados pelo Direito Público 

em quase todo o mundo. São eles a: legalidade; a impessoalidade; a moralidade; e 

a publicidade. Em 1998, por meio da Emenda Constitucional n. 19, foi acrescentado 

à Constituição brasileira mais um princípio: a eficiência. Eficiência por definição é “a 

capacidade de obter uma maior quantidade de saídas/produtos (outputs), utilizando 

a menor quantidade de recursos/entradas (inputs). Trata-se da boa gestão dos 

recursos públicos, sejam eles materiais, humanos, tecnológicos e etc. Assim, uma 

tarefa será eficiente quando for realizada da melhor maneira possível” (BRASIL, 

2013). 
 

Sendo o DETRAN-RS uma autarquia, e na Administração Pública brasileira, 

os órgãos que integram a administração indireta, como autarquias e fundações, 

estão legalmente investidas de autonomia patrimonial, financeira e administrativa em 

relação aos órgãos centrais do governo, aos quais se encontram formalmente 

vinculados (COELHO, 2009, p.19). Ainda, Coelho (2009, p.19) menciona que as 

organizações do Estado podem ser classificadas em duas categorias: as que 

compõem a Administração direta; e as que integram a Administração indireta. 
 
 
 
 

Tabela 1 – Diferenças entre as duas categorias de Instituições Públicas. 
 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
 
 
Administração direta 

Serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 
República e dos Ministérios (no caso da administração federal) e 
dos governos e secretarias (nos casos das administrações 
estaduais, municipais e do Distrito Federal). 

 
Administração indireta 

Organizações dotadas de personalidade jurídica e patrimônio 
próprio, que gozam de autonomia administrativa e financeira e se 
encontram vinculadas aos ministérios ou secretarias. 

Fonte: Coelho (2009, p.19). 
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As  organizações que integram a Administração indireta são  de diferentes 

tipos.  Na  tabela  2  uma  breve  descrição  e  alguns  exemplos  dos  tipos  de 

organizações da Administração indireta 
 
 
 
 

Tabela 2 – Tipos de organizações da Administração indireta. 
 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS 
 
 
Autarquias 

Pessoas jurídicas de direito público, criadas 
por lei, incumbidas de serviço público típico 
exercido de forma descentralizada, cujo pessoal se 
encontra regido pelo regime jurídico previsto pela 
lei da entidade-matriz. 

Banco Central Inmetro 
– Instituto Nacional de 
Metrologia, 
Normalização e 
Qualidade Industrial 

 
 
 
Fundações 

Pessoas jurídicas de direito público, criadas 
por lei, destinadas a realizar atividades não 
lucrativas e atípicas do setor público, mas de 
interesse coletivo, cujo pessoal pode tanto ser 
regido pelo regime jurídico previsto pela lei da 
entidade-matriz, quanto pela CLT. 

 
Universidades Públicas, 
Fundação de Amparo 
ao Trabalhador Preso 
de São Paulo. 

 
 
Empresas públicas 

Pessoas jurídicas de direito privado, 
criadas por lei, de patrimônio público, destinadas a 
realizar obras e serviços de interesse público, cujos 
empregados têm suas relações de trabalho regidas 
pela CLT. 

 
 
Caixa Econômica 
Federal, BNDES 

 
 
Sociedades de 
economia mista 

Pessoas jurídicas de direito privado, com 
participação do poder público e de particulares no 
seu capital e na sua administração, que realizam 
atividades econômicas outorgadas pelo poder 
público e cujos empregados têm suas relações de 
trabalho regidas pela CLT. 

 
 
Petrobras, Banco do 
Brasil 

Fonte: Coelho (2009, p.20). 
 
 
 
 
 

Como a Administração Pública só age por intermédio de seus servidores, 

conclui-se, logicamente, que são estes que, de fato, exercem os poderes de polícia 

e discricionário do Estado. Investidos desses poderes, os agentes públicos 

encontram-se igualmente submetidos a alguns deveres, sem os quais seus poderes 

seriam abusivos, tais como: o dever de agir; o dever de prestar contas; o dever de 

eficiência; e o dever de probidade (COELHO, 2009, p.63). 

Os processos de diárias estão diretamente relacionados com o dever de 

prestar  contas,  que  é  derivado  da  aplicação  do  princípio  constitucional  da 

publicidade e da responsabilidade de todo servidor público por seus atos 

administrativos. Sendo assim, não basta ao servidor agir, conforme mandam a lei, os 

regulamentos e os superiores hierárquicos aos quais ele se encontra submetido, 
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mas é também necessário que o agente público se responsabilize por seus atos e 

que estes sejam publicamente sustentáveis (COELHO, 2009, p.63 e 64). 

Kohama (2006, p. 09), expressa que "no setor estatal, administrar é gerir 

recursos públicos. Ou seja, significa não só prestar serviço e/ou executá-lo, como 

também, dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado 

útil para a sociedade". 

Este capítulo procurou apresentar um breve histórico sobre a Administração 

Pública brasileira, mostrando alguns dos principais pontos como suas reformas, 

categorias das Instituições Públicas, tipos de organizações indiretas, princípios e 

deveres do servidor público. 
 
 
 
 
4.2 CONCEITOS À NOVA PROPOSTA DE MODELO 

 
 
 
 
 

Para elaboração de um modelo de gestão das diárias e ressarcimentos de 

despesas buscou-se fundamentação nos conceitos de gestão de processos, 

formulários e na gestão de informações. 
 
 
 
 
4.2.1  Gestão dos Processos 

 
 
 
 
 

Toda organização desenvolve diversas atividades que levam à produção de 

resultados. Essas atividades em conjunto podem ser enquadradas como processos, 

que, de forma integrada, trabalham para atingir os objetivos principais do órgão, 

diretamente relacionados à sua missão institucional (BRASIL, 2013). 

Para entender melhor o significado da expressão gestão de processos Araujo 

(2011, p. 25 apud DAVENPORT, 1994), destaca processos sendo uma ordenação 

específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço, portanto, devem ter 

começo, fim, insumos e resultados claramente identificados. Outra forma de 

conceituar  processos Araujo  (2011;  p.  5  apud  GONÇALVES,  2000)  define  que 
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“processo  é  qualquer  atividade  ou  conjunto  de  atividades  que  toma  um  input 

 

(entrada), adiciona valor a ele e fornece um output (saída) a um cliente específico”. 
 

Já gestão consiste num “conjunto de esforços que tem por objetivo: planejar, 

organizar, dirigir ou liderar, coordenar e controlar as atividades de um grupo de 

pessoas que se associam para atingir um resultado comum” (ARAUJO, 2011; p. 26 

apud LACOMBE, 2004). 

Maximiano (2014; p. 192) define organizar sendo um processo de dividir 

tarefas segundo algum critério, atribuindo a pessoas e criando uma estrutura 

organizacional para coordenar os grupos resultam da divisão. Além de autoridade e 

responsabilidades a estrutura organizacional define as linhas de comunicação entre 

as pessoas e grupos. 

Ainda, sobre importância da orientação dos recursos humanos Cury (2013, 

p.104) aborda que quanto mais orientados para o enfoque da organização, tanto 

mais eficientes eles serão. Os problemas das organizações modernas é como 

constituir agrupamentos humanos tão racionais quanto possível e, ao mesmo tempo, 

produzir o mínimo de efeitos indesejáveis e um máximo de satisfação. 

Sendo assim, um aspecto importante a ser abordado é o ciclo de gestão das 

ações operacionais e suas etapas, que tem grande importância: a etapa de 

planejamento para atender o aumento das demandas com recursos limitados; a 

etapa de execução que realizam todas as ações; etapa de avaliação que identificam 

ajustes dos cursos de ação; e a etapa de controle em que se decidem e se 

implementam  ações  corretivas  e  preventivas  nos  processos  de  prestação  de 

serviços públicos (MALMEGRIN, 2010). 

Outro   ponto   importante   a   observar   é   sobre   a   cultura   e   mudança 

organizacional. Reconhecer uma organização pública como uma estrutura sistêmica 

significa admitir que a mudança é um fenômeno a ela inerente e que serve como 

condição para que consiga sobreviver a essas mudanças, conforme Bergue (2010, 

p.70) : 
 

São diversas as expressões dos fenômenos mais visíveis de mudança no 
setor público. Dentre as possibilidades podemos destacar as reformas 
(administrativas, previdenciárias, tributária etc.); as alterações na legislação 
afetam à gestão de pessoas; a introdução de tecnologias gerenciais que 
modificam a organização; e, por último, objetivos e critérios de avaliação do 
trabalho no âmbito de um poder ou órgão público em particular. Todos 
esses vetores de mudança são de amplitude geral, mas impactam de 
diferentes formas em contextos distintos. 
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Já  Cruz  (2009,  p.  116  apud  PROF.  SCHEIN)  define  cultura  sendo  “um 

conjunto de eventos misteriosos ou não bem entendidos desenvolvidos pelas 

sociedades, e para entendê-la não podemos ser simplistas ao defini-la. Precisamos 

constituir modelos mais elaborados. Cultura será mais útil como um conceito se isso 

ajudar-nos a melhor entender os aspectos complexos e escondidos da vida 

organizacional”. 

Isso mostra que o foco da qualidade e da melhoria não parte apenas da 

competência e da vontade dos profissionais, mas de uma série de fatores 

estratégicos que contribuem de fato para a mudança. No âmbito público, deve-se 

sempre pensar na pergunta “como podemos melhorar?” e, desse modo, encontrar o 

caminho para se alcançar o resultado desejado, ou seja, o método adequado de 

gerir processos (BRASIL, 2013). 

No capítulo foram apresentados alguns referenciais sobre a importância da 

gestão dos processos e de um dos principais problemas enfrentados quando a 

sugestão de mudanças, principalmente, quando já existe uma forma de realizar 

determinada tarefa que já está subentendida nas atividades cotidianas do local 

estudado. 
 
 
 
 
4.2.2  Formulários 

 
 
 
 
 

Fator  que  deve   ser  observado  é  a  importância  dos  formulários  das 

solicitações. Cury (2013, p.371) fala da importância dos formulários como um 

excelente veículo de transmissão das informações que se tornam indispensáveis 

para o planejamento, execução e controle das diferentes atividades desenvolvidas. 

Ainda, resalta que poucas organizações preocupam-se com estudo prévio de sua 

real necessidade, utilidade, características básicas, unidades desenvolvidas em sua 

manipulação, seu fluxo, número de vias necessário, tamanho, layout e outros 

aspectos relevantes. Sendo que a forma de tratamento desse papelório onera os 

custos operacionais, forçando o aumento de quadros de pessoal e criando, por outro 

lado,  uma  série  de  atividades  paralelas,  controles  em  duplicatas,  métodos  e 
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processos de trabalhos complicados, inadequados e redundantes, gerando entropia 

na organização. 

Outro fator importante nessa reestruturação dos processos e formulários é na 

questão ambiental, onde com uma possível inclusão de, por exemplo, assinaturas 

eletrônicas, acarretariam numa grande diminuição do fluxo de papel, gerando 

economia financeira para o estado e ajudando ambientalmente pela economia de 

papel. 
 

Este capítulo aponta algumas das importâncias dos formulários na 

reestruturação dos processos de uma instituição. 
 
 
 
 
4.2.3  Gestão da Informação 

 
 
 
 
 

O início do século XXI é marcado de forma importante pelo avanço das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A popularização do computador e, 

mais recentemente, da Internet (conglomerado de redes em escala mundial) tornou 

a sua influência nas mais variadas atividades humanas um fator quase constante 

(CASTELLS, 1999). No contexto das organizações, a TIC ocupa um espaço cada 

vez mais importante nas principais áreas estratégicas. Sendo assim, a rede mundial 

tornou-se uma ferramenta imprescindível permitindo maior eficiência e eficácia nos 

processos administrativos e organizacionais das instituições. Assim, a TIC tornou-se 

um dos principais ativos para criar valor e viabilizar a estratégia competitiva das 

empresas. Desta forma, a Governança de Tecnologia da Informação (GTI) é um dos 

fatores mais importantes para geração de valor de negócio, estimulando 

comportamentos desejáveis de uso da TIC (WEILL; ROSS, 2006). 

Caiçara Júnior (2011, p.85-86), resalta alguns pontos importantes do Sistema 

de Informação na busca de aumento do controle e produtividade no controle dos 

processos. 
 

Os sistemas de informação tem o objetivo de automatizar diversos 
processos,  visando  aumentar  o  controle  e  produtividade,  bem  como 
fornecer suporte à decisão. Porém em muitos casos os bancos de dados 
não possuem integração entre si, cada processo ficando isolado. Disso 
decorrem diversos problemas como a redundância de dados, o retrabalho e 
a falta de integridade das informações. 
- redundância da dedados: quando possuímos diversas bases de dado, é 
comum  que,  em  algumas,  eles  sejam  repetidos,  pois vários  processos 
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podem fazer uso do mesmo dado. Por exemplo, as informações a respeito 
de  um  funcionário  estão  contidas  na  base  de  dados  dos  sistemas 
financeiros, recursos humanos. 
-retrabalho: consiste em lançar ou atualizar um mesmo dado em mais de 
um sistema. Tem como uma das suas consequências mais graves a perda 
de produtividade por parte do usuário do sistema, pois estes, ao invés de 
centralizarem seus esforços em atividades que agregam valor, ocupam-se 
em digitar dados repetidos. 
- falta de integridade de informações: por consequência dos dois problemas 
anteriores, surge o mais critico a falta de integridade de informações, ou 
seja, a informação fornecida pelo sistema pode não ser verdadeira. Existe a 
possibilidade de isso acontecer quando dados deixam de ser atualizados 
em uma ou mais base de dados. 
Uma sugestão para solução dos problemas apontados anteriormente seria 
buscar a integração por meio da construção de interfaces entre os sistemas 
existentes. 

No  processo  decisório,  segundo  Moresi  (2000,  p.  18),  o  volume  de 

informações e dados colocados à disposição do decisor deve ser na medida certa. 

Se este volume for excessivo, os dados e informações pertinentes à solução do 

problema serão mascarados por aqueles considerados expúrios. Para resolver este 

problema, é necessário escalonar a informação em uma hierarquia capaz de 

diferenciar as necessidades nas diversas situações, o que reforça a importância de 

reconhecer que a informação possui valor. 

Para Cury (2013, p. 105) as organizações desenvolvem em virtude de 

mudanças tecnológicas, leis econômicas e procura de padrões mais elevados de 

vida. As organizações caracterizam-se por: 
- Divisão do trabalho, do poder e das responsabilidades de comunicação, 
divisão essa que não é obra de casualidade nem obedece a um esquema 
tradicional, senão que tem sido deliberadamente planejada, para favorecer 
a realização de fins específicos. 
- Presença de um ou mais centros de poder que controlam os esforços 
concentrados da organização e os dirigem até seus fins; estes centros de 
poder, ademais, revisam continuamente a atuação da organização e 
remodelam sua estrutura, onde se tornar necessário, para aumentar sua 
eficiência; 
-  Substituição  de  pessoal,  isto  é,  que  as  pessoas  que  não  satisfazem 
possam ser dispensadas e suas tarefas atribuídas a outras. A organização 
pode também mudar seu pessoal por meio de transparência e promoção. 

Nesse capítulo buscou-se montar a importância da inclusão de sistemas de 

informação que é de essencial importância para a obtenção de êxito no que está 

sendo proposto. Pois, com o desenvolvimento de uma interface, conforme já 

abordado acima por Caiçara Júnior (2011) buscar-se a corrigir a redundância de 

dados, retrabalho e falta de integridade das informações. 
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4.3 DIÁRIAS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 

 
 
 
 
 

O Departamento tem diversas competências conforme o artigo 22 do Código 

de Trânsito Brasileiro, dentre eles o de realizar, fiscalizar e controlar o processo de 

formação,  aperfeiçoamento,  reciclagem  e  suspensão  de  condutores,  expedir  e 

cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de 

Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Sendo assim, em 16 

de outubro de 2009 o DETRAN RS assumiu através de servidores contratados 

emergenciais a aplicação dos exames teóricos e práticos de habilitação que antes 

eram realizados pela Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), de Santa Maria, substituída 

devido ao vencimento do contrato. 

Na sua maioria, os examinadores de trânsito são lotados na sede em Porto 

Alegre, porém são os responsáveis pelos exames em todo estado. Atualmente 

existem também três regionais nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. 

Conforme Lei n.º 10.098 de 03 de fevereiro de 1994 que dispõe sobre o estatuto e 

regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. 
Art. 95 - O servidor que se afastar temporariamente da sede, em objeto de 
serviço, fará jus, além das passagens de transporte, também a diárias 
destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. 
§ 1º - Entende-se por sede a localidade onde o servidor estiver em exercício 
em caráter permanente. 
§ 2º - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela 
metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 
§ 3º - Não serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido, nem nas 
hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em exigência 
permanente do serviço. 
Art. 96 - O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo não se 

afastar da sede, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 
(cinco) dias. Parágrafo único - Na hipótese de o servidor retornar à sede, 
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir 
as diárias recebidas em excesso, no período previsto no "caput". 
Art. 97 – As diárias, que deverão ser pagas antes do deslocamento, serão 

calculadas sobre o vencimento, acrescido das vantagens permanentes, 
percebido pelo servidor que a elas fizer jus, na forma do regulamento. 

A lei que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores 

públicos civil do Estado do Rio Grande do Sul dispõe no capitulo das vantagens, 

seção I indenizações, subseção I e II, o seguinte: 
Da Ajuda de Custo 
Art. 90 - A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de 
instalações do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício 
em  nova  sede,  com  mudança  de  domicílio  em  caráter  permanente. 
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Parágrafo único - Correm por conta da Administração as despesas de 
transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagens, 
bagagens e bens pessoais. 
Art. 91 - A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, 
conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância 
correspondente a 3 (três) meses de remuneração. 
Art. 92 - Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do 
cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. 
Art. 93 - Será concedida ajuda de custo ao servidor efetivo do Estado que 
for nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada, 
com  mudança  de  domicílio.  Parágrafo  único  -  No  afastamento  para 
exercício de cargo em comissão, em outro órgão ou entidade da União, do 
Distrito Federal, dos estados ou dos municípios, o servidor não receberá 
ajuda de custo do Estado. 
Art. 94 - O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 
injustificadamente, não se apresentar na nova sede, no prazo de 30 (trinta) 
dias. Subseção II Das Diárias 
Art. 95 - O servidor que se afastar temporariamente da sede, em objeto de 
serviço, fará jus, além das passagens de transporte, também a diárias 
destinada à indenização das despesas de alimentação e pousada. § 1º - 
Entende-se por sede a localidade onde o servidor estiver em exercício em 
caráter permanente. § 2º - A diária será concedida por dia de afastamento, 
sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora 
da sede. § 3º - Não serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido, 
nem nas hipóteses em que o deslocamento da sede se constituir em 
exigência permanente do serviço. 
Art. 96 - O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo não se 
afastar da sede, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 
(cinco) dias. Parágrafo único - Na hipótese de o servidor retornar à sede, 
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir 
as diárias recebidas em excesso, no período previsto no "caput". 
Art. 97 – As diárias, que deverão ser pagas antes do deslocamento, serão 
calculadas sobre o vencimento, acrescido das vantagens permanentes, 
percebido pelo servidor que a elas fizer jus, na forma do regulamento. 

Com base no Manual do Ordenador de Despesa do Conselho do Ministério 

Público, em relação à concessão de diárias, é importante que o órgão efetue e 

controle algumas informações essenciais para que o órgão comprove a efetividade 

nas atividades finalísticas e administrativas do órgão, é necessário que sejam feitos 

levantamentos periódicos do volume de deslocamentos realizados por tipos de 

motivação do deslocamento. Conforme a Resolução/CNMP nº 86 deverá constar no 

portal da transparência as despesas com passagens e diárias, discriminando nome 

e cargo do beneficiário, origem e destino de todos os trechos, período e motivo da 

viagem, meio de transporte e valor da passagem ou fretamento, bem como 

quantidade e valor das diárias concedidas. Ressalte-se que o valor da diária deve 

ser proporcional ao cargo e à complexidade e natureza do serviço a ser realizado. 

Outro ponto importante a ser observado é referente à segregação de função 

dentro  do  serviço  público.  Segundo  o  Manual  do  Ordenador  de  Despesa  do 

Conselho do Ministério Público não há, especificamente, uma lei que regulamente o 
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princípio da segregação de funções sendo o mesmo derivado do Princípio da 

Moralidade Administrativa,  ínsito  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal.  De 

acordo com o princípio da segregação de funções, nenhum servidor ou seção 

administrativa deve participar ou controlar todas as fases inerentes a uma despesa 

(Empenho - Liquidação - Pagamento), ou seja, cada fase deve, preferencialmente, 

ser executada por pessoas e setores independentes entre si, possibilitando a 

realização de uma verificação cruzada. Dessa forma, os agentes responsáveis pela 

realização da despesa (Empenho - Art. 58 da Lei nº 4.320/64: "o empenho da 

despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição"); (Liquidação 

- Art. 63 da Lei nº 4.320/64: " consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito"); 

(Pagamento - Art. 64 da Lei nº 4.320/64 : "é o despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a despesa seja paga"), não devem participar, 

individualmente e excludentemente, das comissões instituídas para licitar, 

recebimento de bens, elaborar os inventários físicos, pois este procedimento visa 

atestar que os dados constantes no sistema de controle e pagamento refletem a 

verdadeira existência e localização dos bens. 

Para atender as solicitações de diárias e ressarcimento de despesas dos 

servidores examinadores da Divisão de Exames Teóricos e Práticos de Habilitação, 

observando a segregação necessária para atendimento do principio da segregação 

de  funções,  a  importância  no  desenvolvimento  de  uma  melhor  gestão  dos 

processos, para que de forma mais ágil e eficiente possa ter um maior controle dos 

gestores nos processos da Coordenadoria de Apoio Operacional. 
 
 
 
5    APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 
 
 
 
 

Atualmente a unidade de despesas da Coordenadoria de Apoio Operacional 

conta com três servidores. Suas atribuições são: referente às solicitações de diárias; 

alocar examinadores às respectivas rotas conforme relatório recebido da agenda; 

calcular quantidade de diárias para cada rota; preencher requerimento por rota com 

a quantidade de diárias; encaminhar via SPD para Diretoria Técnica para assinatura 
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do Diretor Técnico; responder a questionamento acerca de diárias;  impressão e 

envio de relatórios estatísticos à Contabilidade para prestação de contas das diárias; 

solicitar diárias para rotas extras e volantes; solicitar diárias vencidas; receber 

prestação de contas de diárias dos examinadores, protocolar e enviar para a 

contabilidade; cobrar pendências dos examinadores mediante relatório recebido da 

contabilidade. Já referente aos ressarcimentos de Alimentação e Pedágio dos 

examinadores de trânsito, as atribuições são: receber comprovação de despesas 

dos examinadores; conferir formalística das notas ou cupons fiscais; conferir rota se 

é  passível  de ressarcimento;  alimentar  sistema  BRR  do  Banrisul,  creditando  as 

contas correntes dos examinadores; emitir relatório de créditos ativos e conferir, 

gerar arquivo contas a pagar; transmitir arquivo Banrisul; receber arquivos retorno 

Banrisul; apropriação de arquivos Banrisul; planilhar notas fiscais de alimentação e 

pedágio; numerar folhas de comprovação de despesas; arquivar formulários de 

comprovação no processo SPI; administrar prazos do processo de adiantamento; 

gerenciar conta do adiantamento; encaminhar via SPD solicitações referentes a 

pedágios e alimentação a Contabilidade, com intuito de dar andamento ao processo; 

encaminhar via SPD solicitações referentes a consertos de veículos oficiais a 

Infraestrutura e Engenharia para ciência do coordenador da área; responder 

eventuais  questionamentos  da  Coordenadoria  de  Contabilidade  e  dos 

examinadores. 

Atualmente existem 342 examinadores de trânsito entre servidores efetivos e 

emergenciais, que trabalham em rotas para atender todo o estado do Rio Grande do 

Sul. A designação das rotas que os examinadores irão trabalhar na quinzena é feito 

através de um programa PRV que foi desenvolvido pela PROCERGS. Dessas rotas 

existem aquelas que trabalham somente em Porto Alegre e que não fazem jus a 

ressarcimento  e  nem  diárias  por  trabalhar  na  sede  da  instituição,  outras  que 

atendem a região metropolitana que tem ressarcimento das despesas, algumas que 

referente às diárias e ressarcimento são mistas e algumas que os examinadores 

recebem diárias durante toda semana. Após o setor de agenda realizar os sorteios 

das rotas, é comunicado através de um e-mail por uma planilha de Excel quais as 

rotas que os examinadores foram designados. Com essa informação a unidade de 

despesas faz o levantamento da quantidade de diárias que cada examinador de 

trânsito faz jus naquele período. Realiza o lançamento de cada servidor no sistema 
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FPE da Secretaria da Fazenda, que após o término extrai um relatório da quantidade 

de diárias e valor total solicitado para montagem de um SPD (Sistema de Protocolo 

do DETRAN-RS). Com essas informações monta-se uma folha de informação e 

encaminha-se esse processo para assinatura do coordenador da CAO. Após 

conferência do processo e liberação no sistema FPE encaminha para assinatura do 

Chefe da Divisão de Exames. O chefe da divisão de exames encaminha o processo 

para assinatura do Diretor Técnico. Atualmente a DIVEX e Diretoria técnica estão em 

prédios diferentes, sendo assim, o processo saí da divisão, vai para o protocolo do 

prédio  da  Secretaria  da  Justiça  e  Segurança,  que  depois  encaminha  para  o 

protocolo do prédio Cosmopolitan, que após fará o encaminhamento para a diretoria. 

Da diretoria técnica, respeitando a hierarquia da instituição, conforme organograma 

já apresentado é encaminhado para diretoria administrativa e financeira. Que envia 

para a coordenadoria financeira e contábil. Repassa o processo para o setor da 

contabilidade que com o SPD monta um SPI (Sistema de Protocolo Integrado) para 

realizar o empenho e a liquidação e posterior encaminhamento para o setor 

financeiro. Chegando ao setor financeiro o SPI, é feito uma programação de 

pagamento para o dia seguinte e encaminhado ao Diretor Administrativo. Após 

autorização do Diretor Administrativo é que o processo retorna ao setor financeiro 

para realizar o pagamento das diárias aos examinadores. 

Esse procedimento relatado é referente às diárias das rotas normais das 

quinzenas, porém ainda existem as rotas extras e os servidores que são volantes 

que tem seus locais de atendimento definido poucos dias antes da realização da 

rota. Por isso, para esses servidores são feitas solicitações manuais que realizam a 

mesma tramitação descrita anteriormente. Em decorrência disso algumas dessas 

diárias   são   solicitadas   de   maneira   vencidas,   que   é   quando   necessita   da 

comprovação antes do pagamento das diárias que o servidor realizou aquela 

determinada rota. Isso no DETRAN é realizado através dos relatórios das provas 

lançadas pelos examinadores e suas comprovações de despesas que são entregues 

na CAO com notas fiscais que comprovam que o servidor deslocou-se até 

determinada cidade para realização das rotas, porém pelo deslocamento naquele 

dia não conseguiu realizar a aplicação de exames. 

Já referente aos ressarcimentos de despesas, que é devido ao servidor que 

se  desloca  da  sede  até  50  km  de  distância,  existem  duas  maneiras  para  o 
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pagamento. Uma através de adiantamento de numerário que dois servidores têm em 

seus nomes, e a outra é através de encaminhamento por SPI para pagamento direto 

na contabilidade. As solicitações de ressarcimentos são entregues pelos 

examinadores na CAO, que encaminha para o setor de unidade de despesas que 

realiza as conferências das formalidades exigidas, bem como se o examinador fora 

designado para aquela rota e se trabalhou na rota naquele dia. Após conferencia são 

tabeladas em Excel as solicitação. Os que serão atendidas através do adiantamento 

de numerário dos servidores da coordenadoria são feito o lançamento no sistema 

BRR do BANRISUL, que gera um arquivo que é pago diretamente no site do Banco 

e após emitisse um relatório e monta-se um processo que é encaminhado para a 

contabilidade com a prestação de contas do servidor. Já quando os servidores não 

possuem adiantamento ou se esgotou os recursos é montado processo, anexando 

todas as notas entregues, sempre com uma capa de apresentação da solicitação, 

devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo examinador. Encaminhasse 

para  o  coordenador  da  CAO  assinar  e  encaminha  para  a  contabilidade.  Que 

empenha e liquida e faz o mesmo encaminhamento que é dado para as diárias. 
 
 
 
 
5.1     DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
 
 
 

Para entender o processo, Cury (2013, p. 329), afirma que “é indispensável 

fazer  um  completo  levantamento  de  tudo  o  que  acontece  em  suas  diversas 

atividades e tarefas. Um bom levantamento deve ser realizado pela equipe 

responsável junto aos usuários diretamente envolvidos com a realização no trabalho, 

no próprio local em que este é realizado”. 

Com isso, apresenta-se o fluxo dos processos das diárias e dos 

ressarcimentos de despesas da unidade de despesas da Divisão de Exames Prático 

e Teóricos de Habilitação (DIVEX). 
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Figura 2 – Fluxo atual dos processos de diárias da DIVEX. 
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Já para os ressarcimentos de despesas existem dois fluxos. O primeiro é 

quando o servidor realiza o pagamento do ressarcimento com o adiantamento de 

despesas que tem em seu nome. O segundo é quando não é possível realizar o 

pagamento pelo adiantamento, e as solicitações são encaminhadas para a 

contabilidade processar o pagamento. 
 

 
 
 

Figura 3 – Fluxo atual dos processos de ressarcimento de despesas pagos na DIVEX através 
de adiantamento de numerário. 
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Figura 4 – Fluxo atual dos processos de ressarcimento de despesas encaminhados para 
 

pagamento na Contabilidade. 
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Com o desenvolvimento do referencial teórico analisado observa-se que 

podem ser realizadas algumas modificações nos fluxos dos processos para melhoria 

das atividades da Coordenadoria de Apoio Operacional na unidade financeira. 

Essa análise do processamento do trabalho, conforme Cury (2013, p.412) 

“tem como objetivo o estudo das várias fases integrantes do trabalho, considerando 

em seu conjunto, e dos fluxos dos documentos submetidos ao mesmo 

processamento, visando à racionalização do respectivo fluxo”. 

A primeira proposta é a diminuição no fluxo de tramitação das diárias. Já foi 

desenvolvido pela PROCERGS o PRV que realiza através de sorteio a distribuição 

das rotas. Após a realização do sorteio e algumas correções realizadas pelos 

servidores da agenda da CAO, em decorrência de particularidades como 

inconsistência de alguma informação referente conhecimento e/ou comunicação de 

Licenças Saúde, Férias não lançadas no sistema, folgas, gera-se um arquivo e com 

aval do coordenador através do encaminhamento do arquivo ou até mesmo da 

criação de assinatura eletrônica, encaminha-se a solicitação das diárias e 

ressarcimentos de forma eletrônica diretamente para a contabilidade. Que realiza o 

empenho e liquidação, imprimindo somente o relatório sintético e encaminha para o 

financeiro realizar o pagamento Após a tramitação final o processo retorna para a 

contabilidade que não mais realiza a impressão dos relatórios de provas dos 

examinadores envolvidos, e sim vai gerar relatórios eletrônicos. Com essas atitudes 

haverá uma melhor fluidez no processo, as diárias serão sempre depositadas para 

os  examinadores  antes  do  inicio  das  rotas,  além  de  gerar  uma  economia 

considerável de papel. Ainda, como o processo será encaminhado eletronicamente 

diminui o tempo gasto com as tramitações dos protocolos dos prédios diferentes que 

se encontram os setores envolvidos. O novo fluxo dos processos ficaria assim: 
 
 
 
 

Figura 5 – Novo fluxo proposto para os processos para pagamento das diárias. 
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Outra proposta é a criação de uma comissão de servidores da unidade de 

despesas com o setor de informática do DETRAN-RS para o desenvolvimento de 

uma interface para unificar as planilhas utilizadas na unidade de despesas da CAO 

para que se possa realizar uma melhor gestão das atividades realizadas no setor, 

utilizando tecnologias livres de licença, sem custos para o Departamento. Nesse 

sentido, Cury (2013, p.329), entende que “tendo sido selecionado um processo, seja 

para a reengenharia, melhoria e/ou redesenho, deve ser designada uma equipe para 

a realização do trabalho”. Com a unificação através desse novo sistema é possível 

realizar novos estudos para eficiências de todas as atividades envolvidas no 

processo, para que de maneira simplificada ter controle e relatórios gerenciais de 

todo processo. Como por exemplo, qual o custo de determinado examinador, custo 

de determinada rota, verificar se algum período os gastos ficaram fora de uma curva 

normal realizada ao longo do tempo. Acabaria com as diversas tabelas em Excel 

que atualmente são utilizadas. 

Nesse sentido Cury (2013, p. 329 apud LIMA GONÇALVES E DREYFUSS) 
 

“que se tratando de redesenho ou de melhoria de processos, a TI deverá 
ser utilizada, seja qual for o nível. Ainda, esclarece que a TI muda os 
processos por meio das características da informação, podendo-se 
considerá-la um recurso de projeto organizacional. Eles concluem que, na 
visão de processos de negócio, cabe à TI agregar explicitamente valor ao 
longo do processo e, assim, contribuir decisivamente para os processos de 
negócio, assumindo um papel estratégico nas organizações”. 

Com a reestruturação dos fluxos de trabalho, poderá os servidores que estão 

na unidade de despesas, além das rotinas normais, ficar responsáveis pelo estudo 

continuo do planejamento e melhoria dos processos da unidade de despesas em 

conjunto com a agenda. Sendo assim, 
“a gestão por processos surge como uma metodologia consolidada tanto na 
iniciativa privada como nas organizações públicas, que visa alcançar 
melhores resultados através do aperfeiçoamento dos processos de trabalho. 
Desempenhado por todos os servidores e de forma contínua, envolve 
conhecer, analisar, mudar e monitorar as rotinas de trabalho. Por isso, é 
necessária a conscientização e a mobilização de todos os servidores” 
(BRASIL, 2013). 

Com a reorganização dos processos em conjunto com outras atitudes adotas 

na DIVEX, como por exemplo, o sistema de informação, que já está em fase final 

para implementação, que realiza o cálculo da gratificação dos examinadores 

(GRAEX), de forma mais ágil, já que antes era feita de forma manual através de 

tabelas de Excel e levava 15 dias para ser realizada e com o novo sistema passa a 

ser feito no tempo de selecionar qual informação é desejada. 
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Além disso, já estão sendo feitas reuniões para o estudo de novas 

distribuições das rotas e tramita nas Diretorias um processo que fixa os 

ressarcimentos de diárias em um quarto da diária, não sendo mais necessária sua 

comprovação através de notas fiscais, ficando a realização dos exames como 

prestação de contas para aquele ressarcimento. 

Outra proposta é a reestruturação dos formulários de Prestação de Contas e 

de Ressarcimento realizado pelos servidores, na qual se propõe verificar novo layout 

que diminuirá o numero de folhas necessárias para fazer as comprovações. Nesse 

intuito Araujo (2011, p.110) ressalta que “a análise e desenho de formulários não 

têm como objetivo apenas corrigir falhas, mas também promover a organização de 

uma forma de transmissão, assimilação e armazenamento da informação”. Ainda 

Araujo   (2011,   p.   111)   apresenta   como   objetivos   dessa   reestruturação   dos 

formulários, dentre outros, “facilitar o fluxo de informações na organização, com o 

mínimo  custo  e  provendo  os  melhores  resultados  à  gestão  de  processos  e 

centralizar controles, evitando dispersões e gastos desnecessários de tempo”. 

O DETRAN-RS assumiu os exames há pouco tempo e permanece numa 

constante evolução no aprimoramento de seus processos. Com a diminuição dos 

fluxos  de  prestações  de  contas,  ressarcimento  de  despesas  os  servidores  da 

unidade  de  despesas  mudariam  o  papel  de  intermediários  no  processo  de 

solicitação para uma função de constante controle dos gastos com proposições de 

melhoramento no fluxo dos processos, diminuição do gasto por examinador, melhor 

aproveitamento das rotas. A reestruturação das rotas poderá diminuir o numero de 

examinadores que estão em atividades externas e trazer alguns desses servidores 

para ajudar no estudo dos desenvolvimentos desses projetos Pois as necessidades 

da divisão e seu propósito, que é prestar um bom serviço à sociedade não é algo 

definitivo. 

Existe muita sazonalidade no processo que precisa estar estruturado, 

planejado, atento a isso, para poder aperfeiçoar esse atendimento. Gerando com 

isso melhor satisfação de todos envolvidos no processo, examinador, Centro de 

Formação de Condutores e os usuários em geral. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 

A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso de um Modelo de Gestão 

para as diárias e ressarcimentos de despesas da unidade de despesas da CAO do 

DETRAN-RS. Foram apresentadas as condições da instituição e através do estudo 

de referenciais teóricos foram propostas alterações no modelo de gestão da unidade 

de despesas da autarquia. Com a pesquisa realizada das legislações e de autores 

da área obteve-se algumas sugestões de alternativas e modelos, que podem servir 

para suprir a atual sistemática da gestão das diárias e ressarcimento de despesas 

da unidade de despesa da DIVEX do DETRAN-RS. 

A forma que a unidade de despesas da CAO pode desenvolver um sistema 

mais eficaz e eficiente na solicitação, gerenciamento e controle referente às diárias e 

ressarcimentos  de  despesas  dos  examinadores  de  trânsito  do  DETRAN-RS  é 

através de três providências, que são: uma gestão dos processos, com a diminuição 

das tramitações entre os setores envolvidos nos processos através do novo fluxo 

apresentado anteriormente. A reestruturação dos formulários diminuindo o número 

de papeis envolvidos em todos os processos gerando com isso economia financeira 

e ajudando na questão ambiental. E para finalizar, a inclusão e desenvolvimento de 

um sistema de informação, em conjunto com a TI, para atender as necessidades da 

CAO, diminuindo a redundância de dados e o retrabalho. 

Contudo, a simples implantação das propostas pode não gerar resultados 

positivos, já que fatores como mudança organizacional, participação de diversos 

servidores e setores envolvidos, bem como a criação e utilização de novas 

ferramentas de informação podem ser as principais dificuldades do modelo. Afinal, 

os processos comportam pessoas, suportadas por sistemas e organizadas em áreas 

de atuação integradas para concretizar a estratégia (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, a proposta apresenta-se oportuna devido ao momento da 

instituição   e   deve   ser   constantemente   revista,   conforme   proposto   com   a 

readequação dos processos e das funções dos servidores. 

A pesquisa não pretende esgotar-se por si mesma, mas pode servir de 

contribuição   para   outras   entidades   públicas   e   até   mesmo   para   outros 
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Departamentos  Estaduais  de  Trânsito,  considerando-se  que  poderão  aplicar  os 

resultados e questões aqui gerados. 
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