
 

DELIBERAÇÃO 003/2014 

 

Institui normas gerais para a concessão de passagens e o 

pagamento de diárias e auxílio deslocamento no âmbito do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - 

CONASEMS, e dá outras providências. 

 

Considerando que a atuação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde tem caráter de nítida utilidade pública e social, tendo sido reconhecida, inclusive, 

pela Lei n.º 12.466, de 24 de agosto de 2.011; 

Considerando que o CONASEMS recebe recursos do orçamento geral da União 

por meio do Fundo Nacional de Saúde; 

Considerando os princípios da razoabilidade, do interesse público e da 

economicidade dos atos de gestão; 

Considerando que aos Diretores do CONASEMS, como também ao seu corpo 

técnico e funcional, cumpre o dever de zelar pelos atos da Administração Pública, e 

especialmente os Princípios estabelecidos no Art. 37, caput, da Constituição Federal; 

Considerando que no cumprimento do dever institucional da Entidade, será 

devido aos Diretores, Assessores, Consultores, Funcionários e Convidados, a concessão de 

passagens e pagamento de diárias; 

Considerando que as diárias e o auxílio deslocamento possuem caráter 

nitidamente indenizatório, gerados a partir do afastamento em circunstancias de 

representação institucional, podendo ocorrer de forma isolada ou complementar; e, que, 

enquanto o auxílio deslocamento serve ao pagamento total da despesa com locomoção, ou 

à minimização do custo, quando este não for suficiente, as diárias, por sua vez, consistem 

em indenizações devidas aos Diretores, Assessores, Consultores, Funcionários e Convidados, 

que se afastarem de seus respectivos domicílios com a finalidade de representar o 

CONASEMS em outras localidades, dentro ou fora do Brasil, visando assim, o pagamento das 



 

despesas com hospedagem, alimentação e mesmo de locomoção; 

Considerando a aplicação de reajuste sobre os valores das diárias fixado pela 

Deliberação CONASEMS n.º 001/2014, que a teor do Despacho do Departamento Financeiro, 

datado de 19/02/2014, indica a aplicação dos valores dispostos no Anexo I desta 

Deliberação; 

Considerando a necessidade de prestar contas dos valores dispendidos, bem 

como das passagens emitidas; 

Considerando o Manual de Diárias e Passagens: Perguntas e Respostas. 

Edição Revisada - 2012 da Controladoria-Geral da União-CGU, Secretaria Federal de Controle 

Interno; 

O Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no 

uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 23 do Estatuto da Instituição, resolve: 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Os Diretores, Assessores, Consultores, Funcionários e Convidados designados para 

desenvolverem atividades que, a serviço, impliquem deslocarem-se de seus domicílios, em 

caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou para o exterior, 

farão jus ao recebimento de passagens e diárias, na forma prevista nesta Deliberação. 

 

SEÇÃO II 

DA CONCESSÃO DE PASSAGENS 

 

Art. 2º. Aos Diretores, Assessores, Consultores, Funcionários e Convidados designados para 

desenvolverem atividades de representação institucional e que com esta finalidade, 

afastarem-se de seus domicílios, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do 



 

território nacional ou para o exterior, serão concedidas passagens destinadas ao 

deslocamento a serviço. 

Art. 3º. A emissão dos bilhetes será realizada pela agência de viagens contratada, a partir da 

reserva solicitada pelo Departamento Administrativo do CONASEMS mediante o 

preenchimento dos dados do beneficiário e da viagem no Sistema de Logística - SISLOG ou 

Formulário de Solicitação de Passagens e anuência ao Termo de Compromisso, bem como 

após ser aprovada pela autoridade competente, verificada ainda a adimplência do 

beneficiário no ato do envio do convite e/ou recebimento do Formulário de Solicitação de 

Passagem devidamente preenchido. 

§ 1º. Compete ao Diretor Administrativo do CONASEMS a aprovação das solicitações de 

emissão de passagens e pagamento de diárias; 

§ 2º. A concordância ao Termo de Compromisso e mesmo o preenchimento e envio do 

Formulário de Solicitação de Passagens implica aceitação tácita, por parte do beneficiário, ao 

compromisso de ressarcir ao CONASEMS todos os valores dispendidos no interesse de 

garantir a sua participação na atividade proposta em caso de não comparecimento. 

Art. 4º. As passagens deverão ser solicitadas com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias 

corridos, contados da data prevista da viagem, ressalvados os casos extemporâneos, cuja 

necessidade do serviço assim o justifique. 

Parágrafo único - Nos casos de solicitações de passagens enviadas fora do prazo estipulado 

no caput deste Artigo, a emissão deverá ser obrigatoriamente autorizada pelo Presidente do 

CONASEMS, ou pelo Diretor Administrativo, pelo Diretor Financeiro, ou ainda pelo Senhor 

Secretário Executivo. 

 

SEÇÃO III 

DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

 

Art. 5º. Farão jus à percepção de diárias as pessoas de que tratam os Art. 1º e 3º desta 

Deliberação, que se desloquem a serviço ou por atribuição de representação do Conselho 



 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, da localidade onde têm seus domicílios ou da 

sede do CONASEMS para outras localidades distintas dentro do território nacional ou no 

exterior; 

§ 1º. A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a observância do interesse 

institucional e que o motivo do deslocamento esteja comprovado e justificado, observada 

ainda a pertinência entre a razão do deslocamento e as atribuições das atividades 

desempenhadas; 

§ 2º. Não serão concedidas diárias quando o deslocamento, para exercer o serviço ou a 

atribuição determinada, ocorrer dentro do município onde o beneficiário possua domicílio; 

Art. 6º. No pagamento do valor da diária deverão ser consideradas as datas de ida e de volta 

da viagem e ser suficiente para custear as despesas com alimentação, hospedagem e 

locomoção urbana; 

Parágrafo Único - As despesas referentes ao deslocamento até o local de embarque, e do 

desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem, e vice-versa, integram os custos de 

locomoção, devendo ser suportado ou minorado, desta maneira, com o pagamento do valor 

de apenas 01 (um) auxílio deslocamento. 

Art. 7º. As diárias serão concedidas por tempo de afastamento da sede de origem do 

beneficiário em razão do serviço e/ou atividade de representação, na seguinte proporção: 

I - uma diária, para o período relativo a cada pernoite a partir do afastamento do domicílio 

ou da sede de origem; 

II - meia diária, para o período relativo a cada dia de afastamento do domicílio ou da sede de 

origem, sem necessidade de pernoite. 

§ 1º. No caso do deslocamento exigir mais de um dia em trânsito, quer na ida ou no retorno, 

a concessão de diárias deve ser justificada; 

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica: 

a) nos casos em que o deslocamento do domicílio ou da sede do CONASEMS ocorra dentro 

da respectiva região metropolitana, assim como aglomeração urbana ou microrregião, 

constituída por municípios limítrofes e regularmente instituídas; 



 

b) na hipótese anterior, havendo a comprovada necessidade de pernoite, poderá ser 

aplicado o disposto no inciso II deste artigo, desde que acolhida a justificativa de quem 

solicitou o pagamento pela autoridade competente. 

Art. 8º. As diárias serão pagas antecipadamente, com antecedência mínima de até 05 (cinco) 

dias e máxima de 24 (vinte e quatro) horas da data reservada para o afastamento, desde que 

solicitadas antecipadamente, observando-se o seguinte: 

§ 1º. As diárias serão solicitadas à autoridade competente com antecedência 

suficientemente capaz de poder ser cumprido o prazo estabelecido no caput deste artigo; 

§ 2º. Quando as solicitações forem de caráter emergencial, as diárias poderão ser 

processadas durante o decorrer do afastamento, hipótese em que serão pagas no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas depois de deferidas; 

§ 3º. Quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, as diárias 

poderão ser pagas parceladamente, mas dentro do período de afastamento; 

§ 4º. Aquele que for beneficiado com o recebimento de passagens e/ou diárias deverá 

apresentar Relatório de viagem, acompanhado de certificado ou outros documentos que 

comprovem ou atestem comparecimento à atividade para a qual o beneficiário foi 

designado; 

§ 5º. A concessão de diárias com afastamento a partir de sexta-feira, bem como as que 

incluam sábados, domingos e feriados, estará sujeita à justificativa da efetiva necessidade de 

trabalho nesses dias; 

§ 6º. A autorização de pagamento de despesas pela autoridade competente caracterizará a 

aceitação da justificativa. 

Art. 9º. São elementos essenciais ao ato de concessão de diárias: 

I - o nome, o cargo ou a função do beneficiário, seus dados pessoais e bancários; 

II - descrição objetiva da atividade a ser executado; 

III - indicação dos locais onde será realizada; 

IV - período provável de afastamento; 

V - o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga; 



 

VI - autorização do pagamento de despesas pela autoridade competente. 

§ 1º. Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde 

que autorizada a sua prorrogação, as pessoas de que tratam os arts. 1º e 3º desta 

Deliberação farão jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado; 

§ 2º. Deverão ser restituídas, pelo beneficiário, em até 10 (dez) dias, contados da data de 

retorno ao domicílio ou à sede originária do CONASEMS, as diárias recebidas em excesso, ou 

nos casos em que, por qualquer circunstância, não tiver sido realizada a viagem, ou 

embarcar em data posterior ao inicialmente previsto ou em caso de retorno antecipado; 

§ 3º. Deverão ser também restituídas em sua totalidade, no prazo estabelecido no parágrafo 

anterior, as diárias recebidas pelo beneficiário quando, por qualquer circunstância, não 

ocorrer o afastamento. 

§ 4º. A restituição de diárias tratada neste artigo ocorrerá exclusivamente mediante 

depósito ou transferência bancária na conta corrente centro de custo que as concedeu, 

devendo tal ato ser comprovado perante o CONASEMS. 

Art. 10º. Nos casos em que o Presidente do CONASEMS for o beneficiário, a concessão dos 

valores será autorizada por outro membro da Diretoria, na ordem funcional decrescente, ou 

funcionário do CONASEMS para o qual seja delegada competência em caráter geral, para 

evitar a auto concessão de diárias, sem prejuízo das prerrogativas do presidente de deliberar 

sobre os demais aspectos da viagem envolvida. 

Art. 11º. Os valores das diárias no âmbito do CONASEMS são aqueles da tabela que constitui 

o Anexo II desta Deliberação, ficando o pagamento integral limitado a, no máximo, 15 

(quinze) diárias, respeitando a condição de eventualidade e transitoriedade no afastamento. 

§ 1º. Os condicionantes da eventualidade e transitoriedade no afastamento, com relação às 

pessoas de que tratam os arts. 1º e 3º desta Deliberação, aplicam-se nos seguintes casos: 

a) participação em reuniões da Diretoria, do CONARES ou da Assembleia Geral Ordinária, ou 

ainda do Congresso do CONASEMS; 

b) participação em atividades de preparação e/ou organização das atividades referidas no 

item anterior; 



 

c) participação em reuniões, eventos, demais congressos e atividades diversas; 

d) participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação, devidamente autorizados; 

e) realização de atividades inerentes ao cargo de Diretor, em conformidade com o Estatuto 

do CONASEMS; 

f) participação em Câmaras Técnicas, entre outros. 

§ 4º Em caráter excepcional, poderá ser pago o valor integral das diárias, em deslocamentos 

a serviço superiores a 15 (quinze) unidades de pernoite, desde que demonstrada inequívoca 

e imprescindível a sua permanência em deslocamento a serviço ou atividade de 

representação, e a despesa seja autorizada pela Diretoria do CONASEMS; 

§ 5º Na hipótese de deslocamentos para fora do País, que tenha como destino os 

Continentes Europeu e Asiático, o valor da diária será pago em Euro, por seu valor fixado no 

Anexo II desta Deliberação; e para todos os outros destinos internacionais, em Dólar norte-

americano. 

Art. 12º. Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de 

assessor, Diretor do CONASEMS, o colaborador, funcionário ou convidado fará jus ao 

recebimento de diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada, desde que 

justificada e devidamente autorizado. 

Art. 13º. Os valores fixados nesta Deliberação poderão ser majorados pelo Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde uma única vez no ano, devendo ser utilizada 

como base de cálculo os índices do INPC acumulado no período, ou outro índice que lhe 

sobrevenha em substituição. 

 

SEÇÃO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 14º. Todo aquele que receber passagens ou que lhe forem ordenadas diárias em função 

de deslocamento custeado pelo CONASEMS, deverá, obrigatoriamente, comprovar a efetiva 

realização da viagem e o cumprimento dos objetivos que justificaram o deslocamento. 



 

§ 1º. Deverão compor a Prestação de Contas das passagens e diárias recebidas: 

I - do deslocamento: 

- Comprovantes de embarque; 

II - do cumprimento do objetivo da viagem: 

- Fotocópia da ata ou lista de presença da reunião da qual tenha participado devidamente 

assinada; 

- Certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou 

formação profissional; 

- Declaração do representante legal ou de agente público, quando se tratar de visita a 

entidades ou órgãos públicos; 

- Outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem, nos 

casos em que não for possível apresentar quaisquer dos documentos listados acima; 

Art. 15º. Esta Deliberação tem a aplicação de seus efeitos retroativos à data de 01 de 

setembro de 2014, revogando-se todas as disposições em contrário, e em especial a 

Resolução CONASEMS. 

 

Brasília, 29 de outubro de 2014. 

 

 

Antônio Carlos Figueiredo Nardi 

PRESIDENTE DO CONASEMS 


