
Fadep 
Portaria Interna 0 016/2016 - DE 

o Diretor Executivo da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão - FADEPE, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto, em 
seu artigo 12, inciso 1 

RESOLVE: 

Regulamentar a concessão de diárias de seus próprios colaboradores, bem como da 
equipe executora dos projetos sob a gestão administrativo-financeira da FADEPE, quando 
não houver previsão específica do órgão financiador, nos seguintes termos: 

Art. ]. O/A colaborador/a que se deslocar a serviço, em caráter eventual ou transitório, 
da localidade de exercício para outra no território nacional, ou para o exterior, fará jus à 
percepção de diárias para indenização das despesas extraordinárias de alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana na forma prevista nesta Portaria. 

Parágrafo Primeiro. O disposto no caput não se aplica aos casos em que o deslocamento 
da sede constitua exigência permanente do cargo. 

Parágrafo segundo. O pagamento disposto no caput possui natureza indenizatória, não 
podendo ser utilizado, em nenhuma hipótese, como remuneração por serviços prestados. 

Art. 2. As diárias serão pagas observando-se os seguintes critérios: 

1 - valor integral no deslocamento que importar pernoite fora da sede de exercício; 

II - metade do valor quando o deslocamento não exigir o pernoite fora da sede de 
exercício. 

Parágrafo Único. Para a concessão da diária, inclui-se o dia da partida e o da chegada. 

Art. 3Q  Quando o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, o/a 
colaborador/a fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde 
que autorizada sua prorrogação. 

Parágrafo único. Serão de inteira responsabilidade do/a colaborador/a eventuais 
alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados 
ou determinados pela chefia ou coordenação do projeto competente. 

Art. 4Q, O/A colaborador/a não fará jus a diária quando se deslocar dentro da mesma 
região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios 
limítrofes e regularmente instituídas, não havendo pernoite fora da sede. 

Art. 5Q  Os pedidos de diárias serão formulados pela chefia ou coordenação do projeto a 
qual estiver subordinado/a o/a colaborador/a, com antecedência mínima de uma semana 
do deslocamento, em formulário próprio (Anexo 1). (Redação dada pela Portaria 
018/2016-DE) 

- 	 - 
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Parágrafo Primeiro. Somente será relevada a não observância do prazo estabelecido no 
caput em se tratando de situação urgente, em que for demonstrada a impossibilidade 
absoluta do respectivo cumprimento. 

Parágrafo Segundo. O formulário referido no caput (Anexo 1) será utilizado tanto na 
solicitação inicial como na complementação ou prorrogação do deslocamento. 

Parágrafo Terceiro. Somente em casos excepcionais, justificados pela autoridade 
proponente, os períodos de deslocamento terão início nas sextas-feiras, sábados, 
domingos e feriados. 

Art. 5Q  A. Será pago valor correspondente à diária para o visitante que se fizer necessário 
ao crescimento/desenvolvimento do projeto, desde que a visita esteja justificada pela 
chefia ou coordenação responsável. (Incluído pela Portaria 018/2016-DE) 

Art. 6.  As diárias, independentemente da antecedência requerimento, serão pagas nos 
05 (cinco) dias anteriores à data do deslocamento para território nacional e nos 10 (dez) 
dias anteriores à data do deslocamento para o exterior. (Redação dada pela Portaria 
018/2016-DE) 

Parágrafo Único: o pagamento se dará antecipadamente, à exceção dos casos de 
deslocamento de emergência (artigo 5Q, § 1 2 ). 

Art. 7Q  Quando a viagem for cancelada ou ocorrer adiamento superior a 15 (quinze) dias 
ou sem previsão de nova data, o colaborador devolverá as diárias em sua totalidade, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data prevista para a viagem. 

Parágrafo Primeiro: Tão logo o cancelamento ou adiamento seja de conhecimento do/a 
colaborador/a, este/a deverá informar à/ao responsável pela compra de passagem, para 
que esta possa ser cancelada. 

Parágrafo Segundo: O reembolso pela passagem cancelada deve ser complementado pelo 
projeto, para que o valor possa ser integralmente ressarcido à conta. 

Art. W. Não serão concedidas diárias em desacordo com essa Portaria. Caso isso ocorra, 
o/a ordenador/a de despesas e o/a colaborador/a responderão solidariamente pela 
devolução imediata da importância paga, bem como pelo custo das passagens. 

Art. 9Q  O pagamento de diárias por conta de projetos será condicionado, 
necessariamente, à previsão específica no Plano de Trabalho próprio e obedecerá aos 
valores fixados neste. 

Parágrafo Primeiro. Na ausência de fixação de valores de diárias no Plano de Trabalho do 
projeto, e quando pagas por conta de recursos próprios da Fundação, os valores das 
diárias no território nacional e no exterior serão os constantes do Anexo II a esta Portaria. 

Parágrafo Segundo. Será concedido adicional de R$95,00 (noventa e cinco reais) no valor 
fixado no Anexo li a esta Portaria, por localidade de destino, nos deslocamentos dentro 
do território nacional, destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de 
embarque e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 

Parágrafo Terceiro. Os valores das diárias no exterior serão pagos em dólares norte-
americanos ou, por solicitação do colaborador/a, pelo seu valor equivalente em moeda 
nacional ou em euros. 
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Art. 10. É obrigatória a apresentação de relatório de viagem, em formulário próprio 
(Anexo III), num prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, 
sob pena de devolução integral das diárias recebidas. 

Parágrafo Primeiro. A concessão de nova diária está condicionada à apresentação do 
relatório de viagem e do comprovante da diária, relativos ao pedido de diárias anterior. 
(Redação dada pela Portaria 018/2016-DE). 

Parágrafo Segundo: O comprovante de diária diz respeito a documento fiscal do local da 
viagem. Entretanto, em caso de viagens em razão de eventos, a comprovação deverá ser 
feita por meio do certificado de participação. (Incluído pela Portaria 018/2016-DE) 

Art. 11. O/A colaborador/a que receber valores superiores aos previstos nesta portaria 
para o deslocamento a ser realizado, deverá devolver a diferença no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, a contar da data prevista para a viagem. 

Art. 12. O/A colaborador/a que já houver recebido diárias, nos termos estabelecidos por 
esta portaria, de outra pessoa jurídica de direito privado ou público, não fará jus a novo 
pagamento sob pena de devolução dos valores no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
contar da data prevista para a viagem. 

Art. 13. Essa Portaria entra em vigor nessa data. 

Juiz de Fora, 06 de setembro de 2016. 

José Humberto Viana Lima Júnior 
Diretor Executivo da Fadepe 

Portaria alterada pelas Portarias n 2  18/2016-DE, de 17/10/2016; n 2  19/2017-DE, de 
06/06/2017 e nQ 024/2017-DE, de 24 de agosto de 2017. 
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ANEXO 1 - Solicitação de Diária 

p 	Formulário de •. o11:1/ação de L)Sãt/a 
:orien3dor do Ptieto e 	Bct c 

CINCO DIAS Ún,s antes d d ta da vsaí 

râ s.r assihad:3 (TO!7/Uf?t,*Y?fltt2 /;IO 

ria e 	 à 

(Ui 

Nome: 
Coordenador: 

Nome: 
CPF: 	 RG: 

CN 	3 

Observar a Portaria Interna n 016/2016-DE da Fadepe, no que diz respeito às regras gerais para 
solicitações de diárias, e aplicar a tabela de diária do órgão de fomento para os valores a serem 
solicitados. 

Período da viagem: 
Destino da viagem: 
Número de diárias: 
Valor unitário da diária: 
Valor total das diárias: 
Valor de deslocamento (se autorizado pelo órgão de fomento): 
Valor total a receber: 
Forma de Transporte utilizada: ( ) avião ( ) ônibus ( ) ( ) veículo alugado ( ) veículo próprio 
Objetivo da Viagem (em conformidade com o objetivo do projeto): 

Assinatura do Beneficiário da Diária 

Assinatura da Coordenação do Projeto 
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ANEXO III - Relatório de Viagem e Recibo de Diária 

*** Este Relatório de Viagem deverá ser encaminhado à Fadepe em até CINCO DIAS ÚTEIS após a data de 

retorno da viagem, sob pena de devolução dos recursos adiantados. 

Nome: 

Coordenador: 

N 2  SAP: 	 Relação de Item: 	 N2 Projeto: 	 N2 Convênio: 

oaclos do 

Nome: 

CPF: 	. 	. 	- 	 RG: 

Endereço 

Rua: 	Número: 	Bairro: 	Cidade/Estado: 	Cep.: 

Telefone: ( )- 	- 	E-mail: 

Período da Viagem: 

Valor da diária: 	Valor do deslocamento: 	Valor da Passagem: 	Valor Total: 

:h3ta adade de 

Procedência 

Cidade de 

Destino 

Horro Meio de 

ranporte 
Saída Chegada 

Ida II : 

Volta  

*J ustifkativa.: 

:Ati vid a d es  reazadas. 

Fermo de 

Recebi da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito do Projeto 	, a 

importância líquida de R$ 	referente à 	diárias, com a finalidade de 	, no período de 	a 	, para a 

localidade de 

Por ser verdade, firmo o presente recibo. 

	

de 	de 20 

Assinatura do beneficiário da diária 
	

Ciência da Coordenação do Projeto 
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