
Art. 3° - As diarias alusivas aos deslocamentos de Conselheir•Procu

e Auditor terao como valor maxim°, para os dois primeiros, o corr

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3 	 P	 55-100 Goifinia-Goiãs.
www.tc o.gOv.br

Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Gabinete da Presidência

11101.01•E 011111W11111111111011.1“ 

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N. 0 0 0 5 9 1 0 9
Regulamenta a concessao de diärias e transporte no

âmbito do Tribunal de Contas dos Municipios do

Estado de Goiãs.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
no use de suas atribuigOes constitucionais, legais e regimentais,

Considerando a necessidade de uniformizagao de regras gerais para a

concessao e pagamento de diarias e transporte, no ambito desta Corte de Contas,

Considerando o carater indenizatOrio do pagamento de diarias que se

destinam a custear alimentagao, hospedagem e locomogao urbana, em missao fora da

sede,

RESOLVE

Art. 1° - Regulamentar a concessao de diarias e de transporte aos

Conselheiros, Procuradores, Auditores e demais servidores deste Tribunal de Contas,

nos seguintes termos:

I — DA CONCESSAO DE DIARIAS.

Art. 2° - 0 Conselheiro, Procurador, Auditor, Auditor substituto e servidor

que se deslocar da sede deste Orgao, a servigo, em carater eventual ou transitOrio, fara

jus a percepgao de diarias para cobrir as despesas de alimentagao, hospedagem e

locomogao urbana.

PARAGRAFO UNICO - As diarias serao concedidas pelo Presidente do

Tribunal de Contas dos Municipios e pressuptiem obrigatoriamente a existëncia de

interesse pUblico nos deslocamentos.
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paga a Desembargador; para o Auditor, o valor da dieria paga a Juiz de Direito; e para os

demais servidores o valor estabelecido aos demais servidores do Poder Judicierio.

§ 1° - Aos Auditores substitutos, Superintendentes, Diretores e Chefes de

Secao sere atribuida dial-la no valor correspondente a paga aos Auditores.

§ 2° - No Ambito do PROMOEX as dierias seräo concedidas nos valores

correspondentes Aqueles atribuidos aos Superintendentes, Diretores e Chefes de Secao.

§ 3° - Em deslocamento para fora do Pais, o valor das dierias podere ser

estipulado no patamar daquelas fixadas para deslocamentos a outros Estados e ao

Distrito Federal, acrescida em ate 50%, conforme a variabilidade do cambio em relacão

ao Pais de destino.

§ 4° - Se o deslocamento previsto no paragrafo anterior exigir pernoite em

territOrio nacional, fora da sede do servico, sera devida diet-la integral conforme valores

fixados para diet-las nacionais.

Art. 4° - As diet-las sera° concedidas por dia de afastamento, incluindo-se o

de partida e o do retorno.

§ 1° - 0 membro ou a equipe que retornar antes da data previamente

estabelecida devere retomar as suas atividades habituais de trabalho, no primeiro dia

subseq0ente ao regresso.

§ 2° - Se o deslocamento estender-se por tempo superior ao inicialmente

previsto, desde que previa e devidamente justificada e autorizada a prorrogacao, serao

penouo exceaente. 
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§ 3° — As diaries concedidas corn inicio na sexta-feira, ou que incluam os

sabados, domingos e feriados, deverão ser especificamente justificadas, condicionando-

se o pagarnento a aceitacao da justificative pelo Presidente do Tribunal.

casos:

§ 4° - Sere concedida somente a metade do valor da dieria, nos seguintes

I - quando o afastamento nao exigir pernoite;

II - no dia de retorno a sede;

III - quando fornecido alojamento ou outra forma de pousada por orgao ou

entidade da Administracao PCiblica;

IV - nos deslocamentos dentro da mesma regiao metropolitana, em

municipios limitrofes ou nä°, corn distencia de ate 50 (cinqUenta) quilOrnetros da Capital,

ressalvadas as situactles devidamente justificadas.

Art. 5° - Quando o servidor se deslocar na companhia de outros de cargo

mais elevado, corn a mesma finalidade, atribuir-se-d a todos dieria correspondente ao

nivel mais elevado dentre os integrantes da equipe de trabalho.

ParAgrafo Onico - sao considerados afastamentos em equipe de trabalho

os deslocamentos em grupos especificos, para realizacao de servicos (auditorias,

inspecOes, levantamentos in loco e outros), ou participaceo em eventos (cursos,

seminerios e assemelhados).

Art. 6° - As diaries serao pagas antecipadamente, de uma so vez,

mediante credit() em conta banceria, exceto nos casos de urgència, quando poderdo_ser
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§ 1° - Compete ao Chefe da unidade administrativa propor a concessao de

diarias, nos termos	 do Anexo I deste Ato, encaminhando a solicitacao

Superintendéncia de Administracao, para posterior autorizacao do Presidente desta

Corte de Contas.

§ 2° - 0 servidor beneficiado corn a concessão de diarias devera

comprovar o deslocamento, no prazo de 05(cinco) dias contados da data do retorno,

mediante relatOrio resumido (Anexo II deste ato) apresentado ao Chefe imediato que,

ap6s ava hack), o enviara a Secao de Financas para composicao da prestacao de contas

desta Corte junto ao TCE, acompanhado de outros documentos, se for o caso.

§3° - A solicitacao de diarias e comprovacao de deslocamento de

Conselheiros, Auditores, Procuradores e Chefe de unidades devem ser encaminhados

diretamente ao Presidente do TCM.

Art. 7° - As diarias recebidas e nao utilizadas deverdo ser devolvidas pelo

servidor, em 05(cinco) dias contados do seu retorno.

§ 1° - Quando a viagem for cancelada, sem previsao de nova data, o

servidor devolvera as diarias recebidas, em sua totalidade, na forma prevista no caput

deste artigo.

§ 2° - Nao havendo restituicao das didrias recebidas e nao utilizadas, no

`
,prazo de 05(cinco) dias, o beneficiario estara sujeito ao desconto do respectivo valor em

foiha de pagamento do mds ou, nao sendo possivel, no mas imediatamente

subseq0ente, bem como a aplicacao das penalidades disciplinares cabiveis.

II — DA UTILIZACAO DE TRANSPORTE OU RESSARCIMENTO.

Art.	 - No aeslocamento ae equipe ae traoaino serao utilizados os

veiculos pertencentes ao Tribunal, conduzidos por ocu ntes do carg de motorista
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Art. 12 — Os casos omissos sera° resolvidos pelo Presidente do ribu
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observadas, no que couber, as disposicOes constantes da Resolucao Administrativa n.

26/09, ou fornecidas passagens aereas, conforme o caso.

Parágrafo Onico - Em situacoes excepcionais, poderA ser concedido

auxilio transporte para fazer face a despesas corn combustivel, nao cobertas pela diAria

respectiva, alusivas a abastecimentos correspondentes a distAncia percorrida na exata

necessidade do deslocamento, mediante apresentacao de nota fiscal, e assinatura de

termo de responsabilidade pelo beneficiArio.

Art. 9° - Na aquisicao de passagens aereas deveräo ser observadas as

normas gerais de despesa, inclusive o processo licitatOrio quando necessArio,

objetivando especificamente:

I — acesso as mesmas vantagens oferecidas ao setor privado;

II — aquisicâo de passagens pelo menor preco dentre os oferecidos,

inclusive aquele decorrente da aplicacao de tarifas promocionais ou reduzidas para

horArios compativeis corn a programacAo da viagem.

Art. 10 - Compete a Superintendäncia de Administracäo efetuar a reserva e

aquisicao de passagens aereas, devendo a solicitacAo ser a ela encaminhada pelo Chefe

da unidade ou pelo Presidente do Tribunal, corn uma anteceddncia minima de 05(cinco)

dias Cite's, salvo situacoes emergenciais nao previstas.

Art. 11 - A chefia imediata que requerer, processar ou autorizar concessäo

de diAria em desacordo ou contra as normas estabelecidas nesta Resolucäo responder&

solidariamente corn o servidor beneficiArio, pela reposicao imediata da importancia

indevidamente concedida, sem prejuizo dos procedimentos disciplinares aplicaveis

espêcie.



Participantes da votagào:
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4 — C	 Virniondes Cruvinel
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Art. 13 — Esta Resolucao entra em vigor na data de sua aprovacao,
revogadas disposicties em contrerio.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em
Goiánia aos, '0 7 OUT 2&4

Presidente: Cons.Walter Jose Rodrigues

Fui presente: , Procurador-Geral de Contas.
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DATA: 	 /	 /	

CARIMBO E ASSINATURA.
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ANEXO I

PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS

PROPONENTE

NOME:

CARGO:

BENEFICIARIO

NOME:

MATRICULA:

CARGO:

CPF:

LOTACAO:

INFORMACOES ESPECIFICAS

LOCAL DE DESTINO:

INICIO:	 TERMINO:

MEIO DE TRANSPORTE:

AVIAO ( )	 ONIBUS ( )	 VEICULO OFICIAL( ) 	 VEICULO PROPRIO ( )

TOTAL DAS DIARIAS (R$)

BANCO	 AGÈNCIA	 CONTA

INSCRICAO EM EVENTO: SIM ( ) 	 NAO ( )	 VALOR (R$)

SERVICO A SER EXECUTADO:

JUSTIFICATIVA QUANDO 0 AFASTAMENTO TIVER INICIO NA SEXTA-FEIRA, BEM COMO

QUANDO INCLUIR SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS

Goiania,	 /	 Assinatura do Proponente

CONCESSAO AUTORIDADE COMPETENTE:

DESPACHO:

( )AUTORIZO, DEVENDO SER BAIXADA A PORTARIA.
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Assinatura do Chefe Imediato

Obs. Em caso de devolucão de diarias anexar c6 pia do deposito bancArio.
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ANEXO II 000 59 /09 

DOCUMENTO DE COMPROVACAO DE VIAGEM.

NOME:

CARGO:

DATA DA VIAGEM CONSTANTE DA PORTARIA:

INiCIO	 /	 /	 TERMINO /	 /

DATA DA EFETIVA REALIZACAO DOS TRABALHOS EM CAMPO:

INICIO	 /	 /	 TERMING	 /	 /

HAVERA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS: SIM ( )

VALOR (R$):

NAO ( )

BANCO:	 AGENCIA: CONTA

HAVERA DEVOLUCAO DE DIARIAS: SIM ( ) 	 NAO (

VALOR(R$)

)

BANCO:

RELATORIO RESUMIDO DA VIAGEM

Data	 /        

Assinatura do Servidor
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