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 PORTARIA nº 034/2018 
 

Estabelece regras e valores para pagamento de diárias, 
verba de representação e gratificação pela participação 
em órgão de deliberação coletiva (jeton) para 
atendimento de despesas de conselheiros, empregados, 
convidados e prestadores de serviço do Conselho 
Regional de Química da 12ª Região. 
 

O Presidente do Conselho Regional de Química da XII Região (CRQ-XII), no uso 
das atribuições legais e regimentais,  

 
Considerando que os Conselhos de Química são autarquias criadas por lei, com 

atribuições de fiscalizar e normatizar o exercício da Química, mantidas com recursos 
próprios e não recebedoras de subvenções ou transferências advindas do Orçamento da 
União;  

 
Considerando que os mandatos dos membros dos Conselhos de Química detêm 

natureza jurídica de cargos honoríficos;  
 
Considerando a Resolução Normativa nº 276, 22 de novembro de 2018 do 

Conselho Federal Química, publicada no DOU nº 230/2018 de 30 de novembro de 2018 – 
Seção 1, página 212. 

 
Considerando decisão da Diretoria do Conselho Regional de Química da 12ª 

Região, reunida em 10 de dezembro de 2018.  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Estabelecer critérios, limites e valores para DIÁRIAS, JETON e VERBA DE 

REPRESENTAÇÃO a serem praticados pelo CRQ-XII conforme Art. 13 da Resolução 
Normativa nº 276 (RN 276), de 22 de novembro de 2018, do Conselho Federal de Química.  

 
DA CONCESSÃO DE JETON 

 
Art. 2º É devido aos conselheiros, pela efetiva participação nas reuniões plenárias 

e de diretoria, o pagamento de jeton no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) 
por sessão administrativa, como forma de ressarcir os meios materiais utilizados para 
desempenho de suas funções. 

 
Art. 3º O pagamento de jetons estará condicionado à convocação prévia 

justificada com envio de pauta, apresentação de lista de presença, relatório de atividades ou 
ata da reunião correspondente, sendo vedado ultrapassar o total de 16 (dezesseis) 
jetons/mês. 
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DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO 

 
Art. 4º Fica estabelecido o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) para a 

verba de representação, a ser paga aos conselheiros, presidente, delegados regionais, 
membros de comissão ou convidados, que no interesse do CRQ-XII, participem de eventos, 
reuniões externas, apuração em fiscalização, sindicância e processo quando 
convocados/convidados. 

 
Art. 5º O pagamento da verba de representação ficará vinculado a convocação 

com finalidade específica e apresentação posterior de ata ou de relatório de participação, 
detalhando todas as atividades desenvolvidas, não podendo ser destinado a pessoas que 
possuam vínculo empregatício com os Conselhos de Química, sendo limitado a 1 (um) 
auxílio por dia, não podendo ultrapassar 22 (vinte e dois) auxílios/mês. 

 
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

 
Art. 6º O Presidente, os conselheiros efetivos e suplentes, colaboradores, 

gestores e demais convidados do CRQ-XII, quando em viagem nacional, farão jus à 
percepção de diária nos valores demonstrados abaixo: 
ITENS DIÁRIAS NACIONAIS VALOR 

I Para Presidente, Conselheiros efetivos e suplentes do 
CRQ-XII.  R$ 1.070,00 

II Para colaboradores, gestores e convidados.  R$ 802,50 
 
§ 1º Quando o colaborador, gestor ou convidado estiver em viagem conjunta com 

conselheiro ou dirigente, o valor da diária a ser considerado deverá ser o descrito no Item I 
do quadro acima, para fins de isonomia de tratamento.  

 
§ 2º Na hipótese de não haver voo no mesmo dia com destino à residência do 

beneficiado, o deslocamento será realizado no dia seguinte, com o recebimento de uma 
diária.  

 
§ 3º Quando a locomoção via intermunicipal ocorrer por meio próprio, será 

ressarcida mediante requerimento do Presidente para autorização, desde que obedecidos 
os seguintes critérios:  

 
a) quando o convocado, utilizar meio próprio de locomoção, entendendo-se como 

tal veículo particular automotor utilizado por sua conta e risco, o ressarcimento de despesas 
com combustível observará o valor de R$ 1,17 (um real e dezessete centavos) por 
quilômetro rodado.  

 
b) no caso de Presidente e de conselheiros, a norma da alínea “a” deste 

parágrafo, somente se aplicará mediante ato convocatório para reuniões de caráter 
deliberativo;  
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c) a distância entre o município de origem e o destino será definida com base em 

informações prestadas por aplicativo que disponibiliza mapa via internet;  
 
Art. 7º A emissão de passagem aérea ou terrestre (ônibus) e os pagamentos de 

diária, jeton e verba de representação serão disponibilizados mediante o Ato de Solicitação 
(Anexo I) devidamente autorizado pelo Presidente do CRQ-XII.  

 
§ 1º Os atos de concessão deverão ser encaminhados à Tesouraria em até 3 

(três) dias úteis da data do deslocamento e deverão contemplar as seguintes informações:  
 
a) Convite ou motivação;  
b) Número do projeto/atividade;  
c) Área solicitante;  
d) Nome do participante, cargo e/ou função;  
e) Dados do participante. Exemplo: e-mail ou telefone, dados bancários;  
f) Descrição do(s) motivo(s) da viagem;  
g) Indicação dos locais em que o serviço/representação será realizado, bem como 

o horário;  
h) Período de afastamento;  
i) Trecho da viagem;  
j) Despesas e respectivas quantidades;  
k) Assinatura do Presidente.  
 
§ 2º A emissão das passagens e a contagem de diárias devem ter como marcos 

iniciais e finais, no máximo, um dia antes e um dia após os correspondentes eventos, 
considerando o horário de desgaste (voos após as 22h e antes das 6h). 

§ 3º Qualquer alteração de percurso, data ou horário de deslocamento será de 
inteira responsabilidade do passageiro, salvo quando de interesse da instituição ou motivo 
de força maior e com a devida autorização do Presidente do CRQ-XII.  

 
§ 4º A prestação de contas da viagem deverá ser apresentada à Tesouraria no 

prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do retorno da viagem, e deverá constar 
dos seguintes documentos:  

 
I – Cartão de embarque, ou recibo de passageiro quando da realização de check-

in via internet, ou declaração fornecida pela empresa de transporte aéreo;  
 
II – Relatório de participação, ou ainda, lista de presença, certificado de 

participação, ata ou diploma.  
 
§ 5º A falta da prestação de contas no prazo estabelecido impedirá o pagamento 

em relação à próxima viagem, bem como sujeitará o responsável que efetue o 
ressarcimento do valor depositado pelo Conselho.  
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§ 6º A diária, jeton e verba de representação, quando recebidos indevidamente, 
deverão ser restituídos aos cofres do CRQ-XII no prazo máximo de cinco dias, contados da 
data do retorno da viagem.  

  
Art. 8º Os valores das diárias, quando não houver pernoite, serão reduzidos a 

50% (cinquenta por cento).  
 
Art. 9º A concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-feiras, 

bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, 
configurando, a autorização do pagamento pelo Presidente, a aceitação da justificativa.  

 
Art. 10. As atividades descritas nesta Portaria devem ocorrer em caráter eventual 

ou transitório, de modo que os valores e as quantidades de verbas recebidas não 
configurem pagamento de remuneração e devem pautar-se pelo crivo da razoabilidade, do 
interesse público e da economicidade dos atos de gestão, bem como pelos demais 
princípios que regem a Administração Pública.  

 
Art. 11. Os casos omissos e as excepcionalidades não previstas na legislação 

serão dirimidas pelo Presidente do CRQ-XII. 
 
Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 
Art. 13. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, sendo os 

valores nela previstos sujeitos a revisão em portaria própria.  
 

Dê-se ciência aos interessados. 
Cumpra-se. 
Goiânia, 10 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA 
Presidente do CRQ-XII 
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ANEXO I 

(MODELO) Ato de Solicitação (Nº/ANO) 
LOCAL E DATA. 

 
 

 
 
 

Convite/Motivação:  

Nº do Projeto/Atividade:  

Área Solicitante:  

Nome:   

Cargo/Função:  

Contato:  

Dados Bancários:  

Descrição do(s) 
motivo(s)/Justificativa(s):  

Local/horário:  

Data/Período de 
afastamento:  

Trecho de viagem:  

Despesas e respectivas 
quantidades:  

 
 

_____________________________ 
Presidente do CRQ-XII 

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura Solicitante  

Cargo/Função 
 
 

 Jeton 
 Verba Representação  
 Diárias 
 Passagens  
 Ressarcimento combustível / Km rodado   


