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Resolução nº 001/2015                                       Rio Quente, 30 de Janeiro de 2015. 
 

 
 

                        REGULAMENTA A CONCESSÃO DE 

DIÁRIAS E TRANSPORTE DE 

VEREADORES/SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Quente, Estado de Goiás, no uso de 

suas atribuições legais, aprova e eu, Presidente da Mesa, promulgo a seguinte 

Resolução. 

 

RESOLVE: 

 

Regulamentar a concessão de diárias e transporte de Servidores do Poder 

Legislativo nos seguintes termos: 

 

Art. 1º O Vereador ou Servidor de Cargo Efetivo ou em Comissão que se deslocar, 

em razão de serviço, em caráter eventual ou transitório, da local de exercício de suas 

atribuições para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diárias para 

indenização das despesas extraordinárias de alimentação, hospedagem e locomoção 

urbana, sem prejuízo do fornecimento de passagens ou do pagamento de indenização de 

transportes, na forma prevista nesta Resolução. 

Parágrafo único. A concessão e o pagamento das diárias deverão atender os 

seguintes requisitos, obrigatoriamente: 

I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; 

II – correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do Cargo Efetivo 

ou as atividade desempenhadas do Cargo em Comissão; 

III – comprovação do deslocamento e da atividade desempenhada.  
 
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da localidade de 

exercício, incluindo-se o dia de partida e o dia de chegada, observando-se os valores e 

critérios estabelecidos no Anexo I desta Resolução; 

Parágrafo único. No dia do retorno será concedida somente a metade do valor 
referente à diária com pernoite. 

 
Art. 3º O Vereador ou Servidor não fará jus a diárias quando o deslocamento se 

der na mesma região metropolitana ou quanto o retardamento da viagem for motivado 
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pela empresa transportadora, responsável, segundo a legislação pertinente, pelo 

fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte. 

Art. 4º As diárias concedidas em dias úteis serão calculadas com dedução da 
parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação e auxílio-
transporte. 
 

Art. 5º As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento tiver início na 
sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão 
expressamente justificadas, condicionada a autorização de pagamento à aceitação da 
justificativa pelo Presidente da Mesa Diretora, e quando concedidas à sua pessoa, será 
condicionada a autorização de pagamento à aceitação da justificativa pelo Tesoureiro da 
Câmara. 
 

Art. 6º O ato concessivo de diárias será condicionado á autorização de pagamento 

à aceitação da justificativa pelo Presidente da Mesa Diretora, e quando concedidas à sua 

pessoa, a autorização de pagamento e a aceitação da justificativa será dada pelo 

Tesoureiro da Câmara, devendo a respectiva proposta de concessão de diárias a 

Vereadores e Servidores obedecer ao modelo constante do Anexo II desta Resolução. 

 
Art. 7º As diárias serão pagas de uma só vez, mediante crédito em conta bancária 

ou cheque nominal, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade concedente: 

I – em casos de emergência e relevante interesse público, quando poderão ser 

processadas no decorrer do afastamento; 

II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, caso 

em que poderão ser pagas parceladamente. 

§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a 

despesa recairá no exercício em que se iniciou, limitadas as concessões de diárias à 

disponibilidade orçamentária. 

§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, 

desde que autorizada sua prorrogação, o Vereador ou o Servidor fará jus, ainda, às diárias 

correspondentes ao período prorrogado. 

 
Art. 8º As diárias recebidas e não utilizadas serão devolvidas pelo Vereador ou 

Servidor, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do seu retorno. 

§ 1º A autoridade proponente, o ordenador de despesas e o Vereador ou Servidor 

favorecido responderão solidariamente pela devolução imediata da importância paga, 

bem como pelo custo das passagens, na hipótese de deslocamento em desacordo com as 

normas estabelecidas nesta Resolução. 

§ 2º A devolução de importância correspondente a diárias, nos casos previstos 
nesta Resolução, e dentro do mesmo exercício financeiro, ocasionará, após o 
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recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo crédito à dotação 
orçamentaria própria. 
 

Art. 9º Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados a partir do seu retorno, o beneficiário estará sujeito ao desconto 

do respectivo valor em folha de pagamento do respectivo mês ou, não sendo possível, no 

mês imediatamente subsequente. 

 
Art. 10º O Vereador ou Servidor que vier a receber diárias, nos termos desta 

Resolução, deverá apresentar à autoridade competente, no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir de seu retorno, o comprovante de deslocamento. 

Parágrafo único. Não sendo possível cumprir a exigência do caput, por motivo 

justificado, a comprovação da viagem poderá ser feita por meio de declaração emitida por 

unidade administrativa ou lista de presença em eventos, seminários, treinamentos ou 

assemelhados, em que conste o nome do beneficiário como presente. 

 
Art. 11º Na aquisição de passagens aéreas ou passagens terrestres em veículo de 

transporte coletivo deverão ser observadas as normas gerais de despesas, inclusive o 

processo licitatório quando necessário, objetivando especificamente: 

I – acesso as mesmas vantagens oferecidas ao setor privado; 

II – aquisição das passagens pelo menor preço dentre os oferecidos, inclusive 

aqueles decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas para horários 

compatíveis com a programação da viagem; 

III – adoção das providências necessárias ao atendimento de condições que 

possibilitem a aplicação das tarifas promocionais ou reduzidas. 

 
Art. 12º Todas as diárias serão concedidas mediante expedição de portarias, que 

serão assinadas pelo Presidente da Mesa Diretora, e quando forem concedidas à sua 

pessoa, serão estas assinadas pelo Tesoureiro da Câmara. 

 
Art. 13º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Rio Quente aos trinta (30) dias do 

mês de Janeiro de 2015. 
 
  

Ivânio Rodrigues de Sousa 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Quente 

 



 

ESTADO DE GOIÁS 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO QUENTE 
 Administração 2015/2016 

SERIEDADE E TRABALHO. 

Av. José Dias Guimarães, s/nº, Centro. Rio Quente-GO. CEP.: 75.695-000. E-mail: 
camararioquente@hotmail.com 

ANEXO I – VALORES DAS DIÁRIAS DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO 

Distância do 

Município 
Com pernoite Sem pernoite Descrição 

Até 100 km 

R$ 160,00 

R$ 120,00 

R$ 120,00 

R$ 400,00 

R$ 100,00 

          R$ 60,00 

          R$ 60,00 

- 

A 

B 

C 

D 

De 100 a 200 km 

R$ 200,00 

R$ 120,00 

R$ 120,00 

R$ 400,00 

R$ 140,00 

          R$ 60,00 

          R$ 60,00 

- 

A 

B 

C 

D 

De 200 a 300 km 

R$ 240,00 

R$ 120,00 

R$ 120,00 

R$ 400,00 

R$ 180,00 

          R$ 60,00 

          R$ 60,00 

- 

A 

B 

C 

D 

De 300 a 400 km 

R$ 280,00 

R$ 120,00 

R$ 120,00 

R$ 400,00 

R$ 220,00 

          R$ 60,00 

          R$ 60,00 

- 

A 

B 

C 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas Descrição 

A 
Veículo Próprio 

 

B 
Veículo Oficial 

 

C 
Ônibus 

 

D Avião 
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ANEXO II – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS – VEREADORES/SERVIDORES 

          Inicial                                                  Prorrogação 

 

Chefia imediata 

Nome: 

 

Cargo/Função: 

 

 

Beneficiário                             

Nome: 

 

CPF: 

 

Matricula: 

Cargo: 

 

Lotação: 

Banco: 

 

Agência: Conta: 

 

Meio de transporte: 

         Avião         Ônibus         Veículo Oficial          Veículo Próprio 

Trecho Início Fim Pernoite 

       Sim  

    Não 

       Sim  

    Não 

       Sim  

    Não 

       Sim  

    Não 

Em caso de necessidade de aquisição de passagens aéreas, indicar voos: 

Ida: 

 

Volta: 

 

Justificativa do deslocamento 

1. Evento de capacitação 

 

Nome do evento: 

 

Local: 



 

ESTADO DE GOIÁS 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO QUENTE 
 Administração 2015/2016 

SERIEDADE E TRABALHO. 

Av. José Dias Guimarães, s/nº, Centro. Rio Quente-GO. CEP.: 75.695-000. E-mail: 
camararioquente@hotmail.com 

Data de início: 

 

Data de término: 

Carga horária: 

 

Horário: 

Custo de inscrição: 

 

Entidade promotora (nome, telefone, site ou e-mail): 

2. Outros motivos (especificar) 

Justificativa quando o afastamento iniciar na sexta-feira, bem como nos casos de viagens que 

incluam sábados, domingos e feriados (art. 5º da Resolução): 

 

 

Em ____/___/____ 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do beneficiário 

 

Concessão autoridade competente 

 

Despacho:       autorizo, devendo ser baixada a portaria.         Não autorizo. 

 

 

Em ____/___/____ 

 

 

____________________________________ 

Carimbo e assinatura 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Rio Quente aos trinta (30) dias do 
mês de Janeiro de 2015. 
 
 
  

Ivânio Rodrigues de Sousa 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Quente 

 
 


