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Resolução Nº 03 de 2019 
De 10 de Maio de 2019 

 

 

 

 

“Institui o sistema de adiantamento e o pagamento 
de diárias para suportar as despesas de viagens dos 
Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal 
de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”.  
 
 

 

A Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, no uso de suas 
atribuições legais, aprova e a Mesa Diretora da Câmara promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1° - Fica estabelecido que os Servidores e Agentes Políticos, a serviço e 
nos interesses do Legislativo Municipal, que se afastarem do Município para 
outra localidade, farão jus a diárias para cobrir as despesas de hospedagem e 
alimentação. 
 
Art. 2º - Para o custeio do transporte urbano e rodoviário dos Servidores e 
Agentes Políticos será adotado o sistema de adiantamento, sendo este o 
numerário colocado à disposição de um Servidor ou Agente Político, a fim de 
dar-lhes condições de custear as despesas de transporte municipal, 
interestadual ou internacional, sempre ida e volta. 
§ 1.º - No sistema de adiantamento inclui também as despesas de locomoção 
de táxi. A prestação de contas deverá ser feita com recibo manual do táxi 
contendo placa do carro, assinatura do motorista, valor e data e ou recibo 
eletrônico impresso pelo taxímetro.  
 
Art. 3º - Quando o Servidor ou Agente Político se afastar para outra localidade, 
terá direito:  
I - a pernoite, quando o deslocamento exigir; 
II- a diária completa, quando o deslocamento exigir;  
III - a 50% (cinquenta por cento) do valor da diária, quando o deslocamento 
exigir somente metade do dia, ficando sua concessão a critério do Presidente 
da Câmara Municipal.  
IV- adiantamento de numerário para custeio de transporte; 
§ 1.º - Os percentuais previstos nos incisos I, II e III deste artigo, incidirão na 
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tabela constante do Anexo I desta Resolução.  
 
Art. 4º - Os procedimentos para requisição e recebimento de adiantamento e 
diárias de viagens deverão seguir os seguintes requisitos:  
I - preenchimento de requerimento formal (Anexo IV e V) e fundamentado 
dirigido a Presidência da Casa com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas, contendo o número de diárias, pernoites, meio de locomoção, 
mencionando os motivos e previsão de prazo da viagem, além do destino, tudo 
devidamente especificado e assinado pelo requerente; 
II - deferimento e consequente liberação feita pela Presidência da Casa; 
III- encaminhamento da requisição à contabilidade para o registro da despesa; 
IV- retirada, pelo requerente, na tesouraria do legislativo, do numerário ou 
indicação de sua conta para depósito. 
 
Art. 5º - Será obrigatória a apresentação do relatório de viagem em 02 (duas) 
vias, no prazo de 03 (três) dias úteis após o retorno do Servidor ou Agente 
Político, com a juntada dos comprovantes descritos no Art. 13 que justifiquem 
as despesas. 
 
Parágrafo único. Não serão liberadas novas diárias ou adiantamento ao 
Servidor ou Agente Político que não apresentar o relatório de viagem anterior 
ou tiver sua prestação de contas julgada irregular.  
 
Art. 6º - O Servidor ou Agente Político que receber diárias ou adiantamento e 
não se afastar do Município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da liberação.  
 
Art. 7º - Na hipótese de o Servidor ou Agente Político retornar da viagem em 
data anterior à prevista no requerimento, deverá restituir as diárias ou 
adiantamento não-utilizados, mediante procedimento adequado, no prazo de 3 
(três) dias úteis após o retorno.  
 
Art. 8º - Havendo imperiosa necessidade de prorrogação do afastamento do 
Servidor ou Agente Político, serão liberadas as diárias ou adiantamento 
correspondentes ao período excedente, mediante requerimento do interessado 
e deferimento pela Presidência da Câmara, ressalvado que, sendo esta o 
requerente, o deferimento se dará pela Vice-Presidência.  
 
Art. 9º - Fica terminantemente vedada a concessão de diárias de viagens ou 
adiantamento aos sábados, domingos e feriados, ressalvados os casos 
justificados por imperativa necessidade e devidamente autorizados pela 
Presidência da Câmara, ressalvado que, sendo esta o requerente, o 
deferimento se dará pela Vice-Presidência.  
  
Art. 10º - Os meios de transporte a serem custeados pelo sistema de 
adiantamento de numerário, serão autorizados em cada caso, levando-se em 
conta a urgência da viagem e o custo da despesa.  
 

mailto:ascom@camaracbjesus.mg.gov.br


 

PRAÇA MIGUEL CHIARADIA, 46 - CEP 37605-000   FONE/FAX: (035) 3432-1588 

Córrego do Bom Jesus - Email: administrativo@camaracbjesus.mg.gov.br - ascom@camaracbjesus.mg.gov.br 

 

 

§ 1º - Fica vedada a utilização de veículo de propriedade do Servidor ou 
Agente Político em viagens, exceto quando este assumir, por conta própria, os 
gastos com a respectiva despesa veicular, sem prejuízo de prestar contas 
pelas demais despesas da referida viagem, nos prazos especificados por esta 
Resolução.  
 
§ 2º - Será ainda permitido, pelo sistema de adiantamento, o custeio de 
combustível para o transporte de Servidor ou Agente Político, através de 
veículo locado ao Legislativo. 
 
Art. 11 - Os valores fixados no Anexo I serão reajustados anualmente mediante 
nova Resolução.  
 
Art. 12 - Para o custeio do sistema de adiantamento e diárias de viagens, 
contidos nesta Resolução, serão adotadas as consignações orçamentárias 
próprias a cada exercício financeiro. 
 
Art. 13 - As formas e os procedimentos para prestação de contas do 
adiantamento e da diária de viagem ficam assim estipuladas: 
I – o prazo máximo para a apresentação dos comprovantes e do relatório de 
viagem Anexos II e III é de 03 (três) dias úteis após o retorno do vereador ou 
servidor; 
II – os documentos apresentados na prestação de contas das diárias deverão 
ser: nota fiscal, cupom fiscal, não sendo admitidos nota de balcão e recibo. 
Deverão ser emitidos em nome da Câmara Municipal de Córrego do Bom 
Jesus, sem rasuras, emendas, borrões e valor ilegível, não sendo permitido 
fotocópias, segunda via ou qualquer outro tipo de reprodução; sendo 
necessário a apresentação de um comprovante por dia da viagem.  
III – as despesas com passagens deverão ser comprovadas através do bilhete 
da passagem nas datas respectivas, ida e volta. 
  
Art. 14 - Ficam determinadas as seguintes penalidades em caso de 
descumprimentos dos procedimentos acima mencionados: 
I – o vereador ou servidor que não apresentar a prestação de contas ou a 
devolução do saldo não utilizado do adiantamento no prazo estabelecido será 
declarado em débito e notificado a apresentação de contas em Tomada de 
Contas Especial; 
II – o vereador ou servidor declarado em débito, ou que tenha prestação de 
contas não aprovadas, não poderá receber outro adiantamento/diária; 
III – sendo reprovada a prestação de conta o responsável deverá devolver o 
montante, acrescido de correção monetária, aos cofres públicos no prazo de 03 
(três) dias úteis após ser notificado da reprovação das contas; 
IV – o servidor que tiver duas prestações de contas rejeitadas sofrerá um 
processo administrativo; 
Parágrafo único. A Tomada de Conta Especial será feita por uma Comissão 
designada pela presidência, através de ato administrativo, obedecendo os 
preceitos legais e as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. 
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Art. 15 – Em caso de gasto superior ao adiantado, poderá ocorrer o reembolso 
desde que devidamente comprovado.  
 
Art. 16 – Os comprovantes de pernoites somente serão aceitas com a 
apresentação de nota fiscal emitida por pessoa jurídica.  
 
Art. 17 – A prestação de contas será fiscalizada pelo Controle Interno desta 
Casa, o qual, avaliará o mesmo levando em consideração a legalidade, 
moralidade e bom senso, podendo ou não aceitar a prestação de contas do 
adiantamento de viagem, cumprindo com a sua função junto ao Tribunal de 
Contas de Minas Gerais.  
 
Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

  Apresentamos este Projeto de Resolução para apreciação dos membros 

desta Casa, sendo um instrumento novo e que sintetiza os procedimentos de 

adiantamento e pagamento de diárias de viagens aos servidores e agentes 

políticos do Legislativo do Município de Córrego do Bom Jesus.    

Como já é do conhecimento de todos, até então Decreto Legislativo N. 

01/2019, disciplinava a matéria. Sabemos também que a prática de pagamento 

de quilometragem a veículo particular, definido no Decreto N. 01/2009 é 

considerado irregular pelo órgão fiscalizador desta Casa, no caso o Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais.  

Este novo texto visa regularizar e regulamentar a questão das diárias e 

adiantamento por parte dos servidores e agentes políticos da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus.               

Com o passar dos anos, percebeu-se a necessidade de compilação 

desta normativa, agora mais completa e regulamentada, padronizando 

procedimentos e pagamentos/restituições.  

Ressalte-se que o Projeto de Resolução ora apresentado tão somente 

regulamenta a matéria, não ferindo preceitos legais e estando de acordo com 

as normas vigentes. 

Sendo esta Resolução um novo ato normativo que cuida do assunto de 

forma ainda mais objetiva, entendemos que seja muito oportuna a sua 

aprovação e aplicação aos trabalhos deste Parlamento. É o que aguardamos. 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, aos 10 de Maio de 2019. 

 

 

                                    Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente 
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ANEXO I 
 

TABELA DE VALORES 
 
 
 

  

VEREADORES E SERVIDORES  

 PERNOITE DIÁRIA ½ DIÁRIA 

INTERIOR R$ 300,00 R$ 200,00 R$100,00 

CAPITAL R$390,00 R$ 220,00 R$ 110,00 
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ANEXO II 

De acordo com a Resolução N. 03 de 10 de Maio de 2019. 
 
 

 
Relatório de Viagem – Diárias 

 

 

Nome do Solicitante:  

Destino:  

Motivo da Viagem:  

 

CONCLUSÃO 

 

Ida:  Retorno: 

 

Pernoite  R$ 

Diária R$  

50% da Diária R$ 

Valor total:  R$ 

 

Empenho: N. R$ 

 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Solicitante 

 

 
 

______________________________ 
Controle Interno 

 

Despacho  
(   ) Aprovado  (    ) Reprovado 

 
______________________________ 

Presidente da Câmara 
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ANEXO III 

De acordo com a Resolução N. 03 de 10 de Maio de 2019. 
 

Relatório de Adiantamento de Viagem 
Prestação de Contas 

 

Nome do Solicitante: 

Destino: 

Motivo da Viagem: 

 

Ida:   Volta: 

   

Histórico Número Valor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Valor Total:  

Valor do adiantamento recebido:  

Saldo Credor/Devedor:  

   

 
 

______________________________ 
Assinatura do Solicitante 

 

 
 

______________________________ 
Controle Interno 

 

Despacho 
(   ) Aprovado  (    ) Reprovado 
 

______________________________ 
Presidente da Câmara 
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ANEXO IV 
 

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM 
 
 

 
 
NOME DO SOLICITANTE:  
 
FUNÇÃO/CARGO:  
 
 
MOTIVO DA VIAGEM:  
 
DESTINO:  
 
DATA DA SAÍDA:  
 
DATA DE RETORNO:  
 
 
NÚMERO DE DIÁRIAS:  
 
VAI PRECISAR PERNOITAR: (   ) SIM        (   ) NÃO 
 
NÚMERO DE PERNOITE:  
 
 
 
DATA DA SOLICITAÇÃO:  
 

________________________________ 
ASSINATURA DO SOLICITANTE 

 
 
PEDIDO DEFERIDO: (    ) SIM  (    ) NÃO 
 
DATA: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
VANILDA APARECIDA FONSECA GALVÃO 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 
 

Os valores serão repassados de forma antecipada pela Câmara Municipal. Para isso, é necessário um 
prazo de 03 dias para entrega desta solicitação. Viagem liberada mediante aprovação do Presidente e 
disponibilidade de recursos financeiros. Será obrigatória a apresentação do relatório de viagem em 02 
(duas) vias, no prazo de 03 (três) dias úteis após o retorno do Servidor ou Agente Político, com a juntada 
dos comprovantes que justifiquem as despesas. 
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ANEXO V 
 

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM 
(Passagens rodoviárias/aéreas e táxi) 

 
 

NOME DO SOLICITANTE:  
 
FUNÇÃO/CARGO:  
 
MOTIVO DA VIAGEM:  
 
DESTINO:  
 
DATA DA SAÍDA:  
 
DATA DE RETORNO:  
 
 
MEIO DE TRANSPORTE: (   ) ÔNIBUS  (    ) AVIÃO  (    ) TÁXI  (  ) PRÓPRIO  ( x ) ALUGADO 
 
VAI PRECISAR DE TÁXI: (   ) SIM        (   ) NÃO 
  
 
VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO: R$  
 
 
Resolução Nº 03 de 2019. Art. 2º - Para o custeio do transporte urbano e rodoviário será adotado o sistema de adiantamento, sendo 
este o numerário colocado à disposição de um Servidor ou Agente Político, a fim de dar-lhes condições de custear as despesas de 
transporte municipal, interestadual ou internacional, sempre ida e volta. § 1.º - No sistema de adiantamento inclui também as despesas 
de locomoção de táxi. A prestação de contas deverá ser feita com recibo manual do táxi contendo placa do carro, assinatura do 
motorista, valor e data e ou recibo eletrônico impresso pelo taxímetro. OBS: A devolução do dinheiro não utilizado deverá ser feita 
impreterivelmente até 03 (três) dias úteis após a viagem.  
 

 
 

DATA DA SOLICITAÇÃO:  
 
 
 

________________________________ 
ASSINATURA DO SOLICITANTE 

 
 
PEDIDO DEFERIDO: (    ) SIM  (    ) NÃO 
 
DATA: 
____________________________________________________________________________ 
 

 

VANILDA APARECIDA FONSECA GALVÃO 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
Os valores serão repassados de forma antecipada pela Câmara Municipal. Para isso, é necessário um prazo de 03 dias para entrega 

desta solicitação. Viagem liberada mediante aprovação do Presidente e disponibilidade de recursos financeiros. Será obrigatória a 
apresentação do relatório de viagem em 02 (duas) vias, no prazo de 03 (três) dias úteis após o retorno do Servidor ou Agente Político, 
com a juntada dos comprovantes que justifiquem as despesas. 
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Eu, VANILDA APARECIDA FONSECA GALVÃO, Presidente da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Estado de Minas Gerais, no uso de 

minhas atribuições legais, PROMULGO a RESOLUÇÃO Nº 03 DE 10 DE MAIO 

DE 2019 que “Institui o sistema de adiantamento e o pagamento de diárias para 

suportar as despesas de viagens dos Servidores e Agentes Políticos da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, para que surta seus 

efeitos de direito.  

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 10 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

Certifico para os devidos fins que a RESOLUÇÃO Nº 03 DE 10 DE MAIO DE 2019 

que “Institui o sistema de adiantamento e o pagamento de diárias para suportar as 

despesas de viagens dos Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal de 

Córrego do Bom Jesus e dá outras providências”, foi publicado no Mural de Avisos da 

Câmara Municipal em 10 de Maio de 2019, para conhecimento de todos. 

 

Município de Córrego do Bom Jesus/MG, aos 10 de Maio de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

Pedro Henrique Martins Simões 

Assessor Legislativo 
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