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RESOLUÇÃO nº 067/2021 
 

O Presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e 
Municípios de Santa Catarina – FECAM, Senhor CLENILTON CARLOS 
PEREIRA, no exercício regular das atribuições estatutárias, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Regulamentar o ressarcimento de despesas e pagamento de diárias a pessoas em 

viagem a serviço ou execução de atividades de interesse da entidade. 

Art. 2º Membros do Conselho Executivo, Conselho Fiscal, Conselho Político e empregados 
da FECAM são titulares do direito ao recebimento de diária ou ressarcimento de despesas quando 
em viagem a serviço ou execução de atividades de interesse da entidade, de acordo com as 
condições e limites fixados nesta Resolução. 

§ 1º – As diárias destinar-se-ão a cobrir exclusivamente despesas com alimentação e 
pousada.  

I – Despesas com transporte, tais como passagens aéreas, passagens rodoviárias, 
combustível, estacionamentos, pedágios, táxis e transportes gerenciados por 
aplicativos, serão pagas à parte, na forma de ressarcimento de despesas, mediante 
apresentação de documentos fiscais emitidos necessariamente em nome da FECAM, 
incluindo número do CNPJ, que comprovem a realização das mesmas. 

II – Observado o princípio da razoabilidade, o (a) Presidente da FECAM e o (a) Diretor 
(a) Executivo (a) da FECAM, além da diária, serão titulares do direito ao ressarcimento 
de despesas extraordinárias de representação quando em viagem a serviço ou 
execução de atividades de interesse da entidade.    

§ 2º – O recebimento de diária deverá ser solicitado pelo titular com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis, por meio do preenchimento e apresentação de formulário 
administrativo próprio, no qual deverá constar a assinatura do (a) Diretor (a) Executivo (a) 
autorizando o pagamento.  

§ 3º – O recebimento de diária obriga o titular a apresentar ao menos um 
comprovante fiscal de despesa realizada na localidade de destino, por dia, em até 5 dias 
úteis do retorno da viagem, ficando suspenso o pagamento de novas diárias ao mesmo 
titular até o adimplemento dessas obrigações. 
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I – O comprovante fiscal de realização de despesa realizada no local de destino, para 
fins de recebimento de diária, deverá ser emitido necessariamente em nome do 
titular, incluindo o respectivo número do CPF. 

§ 4º – Quando o desempenho de serviços ou atividades de interesse da entidade por 
membros do Conselho Executivo, Conselho Político e Conselho Fiscal não exigir pernoite 
na localidade de destino, o pagamento se limitará ao valor equivalente a 50% (cinquenta 
por cento) de uma diária. 

§ 5º – Quando o desempenho de serviços ou atividade de interesse da entidade, por 
empregados da FECAM, não exigir pernoite na localidade de destino, o pagamento se 
limitará ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) de uma diária. 

I – Deslocamentos de empregados a locais distantes até 30 km (trinta quilômetros) a 
partir da sede da FECAM não constituirão direito ao recebimento de diária, salvo se 
tratar de situação peculiar sobre a qual o (a) Diretor (a) Executivo (a) da FECAM 
entender ser razoável autorizar o pagamento. 

§ 6º – Exclusivamente para despesas com táxis, transportes gerenciados por 
aplicativos, estacionamentos e cartórios, serão aceitos recibos específicos em substituição 
a documentos fiscais. 

§ 7º – Quando devidamente autorizado pelo (a) Diretor (a) Executivo (a) da FECAM o 
uso de automóvel próprio de membros do Conselho Executivo, Conselho Político e 
Conselho Fiscal e empregados da FECAM, para deslocamentos a serviço ou execução de 
atividades de interesse da entidade, o ressarcimento das despesas com combustível e 
depreciação dar-se-ão exclusivamente em função da quilometragem efetivamente 
percorrida, demonstrada em relatório, cujo valor deverá ser apurado multiplicando-se o 
total de quilômetros pelo valor unitário correspondente fixado na tabela do Anexo Único 
desta Resolução. 

I – No caso de utilização de automóvel de propriedade da FECAM, o ressarcimento se 
dará exclusivamente em função de despesas com combustível, pedágios, 
estacionamentos e eventuais reparos mecânicos emergenciais devidamente 
comprovados, mediante apresentação dos respectivos documentos fiscais ou recibos 
no caso de pedágios.  

Art. 3º – Consultores e assessores contratados são titulares do direito ao ressarcimento de 
despesas de viagem para execução dos respectivos objetos dos contratos, nas condições e limites 
fixados nesta Resolução. 
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§ 1º Os ressarcimentos se restringirão às despesas realizadas exclusivamente pela 
pessoa do titular. 

§ 2º Serão ressarcidas somente despesas comprovadas mediante apresentação de 
relatório e respectivos documentos fiscais. 

I – Exclusivamente para despesas com táxis, transportes gerenciados por aplicativos, 
estacionamentos e cartórios, serão aceitos recibos específicos em substituição a 
documentos fiscais.  

§ 3º – O ressarcimento das despesas com alimentação e pousada terão por limite os 
valores fixados na tabela do Anexo Único desta Resolução, salvo o (a) Diretor (a) Executivo 
(a) da FECAM autorizar pagamento a maior, em atenção às peculiaridades da situação e 
local da realização da despesa e em observância ao princípio da razoabilidade. 

§ 4º – Quando houver a necessidade de utilização de automóvel próprio de 
consultores e assessores contratados, para deslocamentos em estrita execução dos 
respectivos termos contratuais, o ressarcimento das despesas com combustível e 
depreciação dar-se-ão em função da quilometragem efetivamente percorrida, demonstrada 
em relatório, cujo valor deverá ser apurado multiplicando-se o total de quilômetros pelo 
valor unitário correspondente fixado na tabela do Anexo Único desta Resolução.   

Art. 4º – O (A) Diretor (a) Executivo (a) fica autorizado (a) a ajustar periodicamente, para 
mais ou para menos, em observância ao princípio da razoabilidade, por meio de Resolução, os 
valores das diárias, dos ressarcimentos e de quilometragem percorrida com automóvel próprio 
do titular, constantes do Anexo Único desta Resolução,  tendo por limite máximo o IPCA-IBGE do 
período. 

Art. 5º – Os termos da presente Resolução se aplicam no que couber aos contratos já 
vigentes no tempo da entrada em vigor desta Resolução bem como aos que passarem a vigorar 
posteriormente. 

Art. 6º – Esta Resolução passa a vigorar na data de sua publicação, revogando Resoluções 
precedentes que versem sobre o mesmo objeto, bem como quaisquer outras disposições em 
contrário.  

Florianópolis, SC, 29 de julho de 2021. 
 
 

CLENILTON CARLOS PEREIRA 
Prefeito de Araquari 

Presidente da FECAM 
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Anexo Único da Resolução nº 067/2021 
 
Art. 1º - Os valores das diárias, dos ressarcimentos e da quilometragem percorrida com 

automóvel próprio do titular terão por limites máximos os especificados na tabela a seguir: 
 

 
 
Florianópolis, SC, 29 de julho de 2021. 
 
 
 

CLENILTON CARLOS PEREIRA 
Prefeito de Araquari 

Presidente da FECAM 

Diárias para deslocamentos de membros do Conselho Executivo, Conselho Político, Conselho 
Fiscal e Diretor (a) Executivo (a): 

Para localidades de Santa Catarina R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Para localidades de outros estados, exceto capitais R$ 600,00 (seiscentos reais) 

Para capitais de outros estados e Brasília. R$ 1.000,00 (hum mil e reais) 

Diárias para deslocamentos de Empregados da FECAM, exceto Diretor (a) Executivo (a) 

Para localidades de Santa Catarina R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

Para localidades de outros estados, exceto capitais R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 

Para capitais de outros estados e Brasília R$ 900,00 (novecentos reais) 

Despesas com alimentação e pousada de assessores e consultores contratados 

Total por dia com alimentação (inclui café, almoço e 
janta) 

Até R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

Total por dia pernoite/pousada Até R$ 200,00 (duzentos reais)  

Quilometragem percorrida com automóvel próprio do titular 

R$ 1,00 (hum real) para cada quilômetro percorrido 
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