
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 4ª. REGIÃO

PORTARIANº 003, de 14 de Setembro de 2021.

Disciplina a concessão de diárias e de ajuda de custo no âmbito
do Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª Região, CRB-4.

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 4ª
REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais, com referendo em decisão plenária e
com base no art. 2º, § 3º da Lei Ordinária nº 11.000/2004, bem como no art. 64, parágrafo
único e no art. 79, inciso XXIV, ambos da Resolução CRB nº 179/2017.

RESOLVE:

DESIGNAR que apenas os Conselheiros, os Colaboradores e os Assessores em efetivo
exercício dos respectivos cargos e/ou funções de representação deste Conselho Regional
de Biblioteconomia farão jus ao recebimento de diárias, ajuda de custo e demais despesas
correntes com deslocamento.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 1º Esta portaria disciplina a concessão de ajuda de custo, de passagens aéreas ou
terrestres e, ainda, de diárias para conselheiros, colaboradores e assessores do Conselho
Regional de Biblioteconomia da 4ª Região que se deslocarem do seu domicílio, destinadas
a indenizar as despesas extraordinárias com gêneros alimentícios, hospedagem e
locomoção, na forma prevista nesta portaria.

§ 1º - Somente serão concedidas diárias e ajuda de custo a conselheiros, funcionários e
assessores que estejam em efetivo exercício dos respectivos cargos ou funções
equivalentes, quando da solicitação da concessão de valor indenizatório.

§ 2º - A concessão de diárias pressupõem, obrigatoriamente, a compatibilidade entre o
motivo do deslocamento com o interesse público, as atribuições do cargo efetivo e as
atividades desempenhadas no exercício da função, em razão de representação do CRB-4.

§ 3º - Nos deslocamentos para fora do Estado, as despesas de traslado da residência ao
terminal de passageiros (aeroporto, terminal rodoviário ou similar) e, daí, para o hotel serão
ressarcidas mediante a apresentação dos recibos de pagamento das despesas.



§ 4º - Os deslocamentos, dentro do Estado, de conselheiros, funcionários e assessores
quando da participação nas reuniões plenárias, reuniões extraordinárias ou assembléias e
eventos, fora de seu domicílio sem pernoite, terão as despesas ressarcidas, mediante
apresentação de recibo de pagamento, notas fiscais, bilhetes de passagens e similares ou
tabelas tarifárias vigentes do transporte coletivo.

§ 5º - Nas situações de que trata o parágrafo anterior, servidores que recebem vale-refeição
pago pelo CRB-4 não terão direito ao ressarcimento das despesas de alimentação/refeição,
salvo quando não houver, na localidade visitada, oferta de estabelecimento comercial que
aceite esta forma de pagamento.

§ 6º - Conselheiros, colaboradores e assessores deste Conselho Regional de
Biblioteconomia somente farão jus ao recebimento de diária ou ressarcimento de despesas
a título de ajuda de custo, para participação em eventos, fora do domicílio, quando
convocados ou designados mediante publicação de Portaria da Presidência, constando
nome, local e data de realização destes.

§ 7º - Será dispensada a emissão da Portaria de que trata o § 6º quando o deslocamento for
necessário para comparecimento em audiência para fins de acompanhamento de trâmite de
processo em comarca fora da Região Metropolitana do Recife, cidade sede deste Regional.

§ 8º - As verbas necessárias para eventuais deslocamentos internacionais serão aprovadas,
caso a caso, em reunião plenária ordinária ou extraordinária.

DAS DIÁRIAS

Art 2º As diárias nacionais serão concedidas por dia de afastamento da sede do Conselho,
em valor correspondente às seguintes localidades de deslocamento:

I - localidade classificação 1: municípios com mais de 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) habitantes;

II -  localidade classificação 2: municípios com até 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) habitantes;

III - localidade classificação 3: municípios com até 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) habitantes, mas que tenham custos elevados de pousada, alimentação e
locomoção urbana, quando assim considerados pelo Conselho (como, por exemplo,
Brasília, cidade sede do Conselho Federal de Biblioteconomia);

IV - localidade fora do Estado.

§ 1º - Não cabe a concessão de diárias quando o deslocamento ocorrer dentro da Região
Metropolitana do Recife, sendo, neste caso, ressarcidas as despesas de locomoção urbana
e alimentação.

§ 2º - Quando houver deslocamentos sem pernoite para os municípios a que se referem os
incisos I e II, será feito ressarcimento das despesas com deslocamento urbano e
alimentação.



§ 3º - O(A) Fiscal, no exercício de suas atribuições quando em mais de 01 (uma) localidade,
com pernoite, fará jus à diária do município de maior população a ser fiscalizado, no
entendimento do Conselho.

§ 4º - O enquadramento do município na classificação a que se referem os incisos I e II será
verificado utilizando-se tabela de estimativas de população por município brasileiro
publicada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.

§ 5º - Os municípios considerados especiais, conforme inciso III, serão definidos em
Reunião de Diretoria deste Conselho.

DO VALOR DAS DIÁRIAS

Art 3º O valor das diárias é fixado conforme listagem:

I - localidade classificação 1: RS 250,00 (Duzentos e cinquenta reais);
II - localidade classificação 2: R$ 200,00 (Duzentos reais);
III - localidade especial: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais);
IV - localidade fora do Estado: R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), salvo

quando a atividade for realizada em Brasília/DF, onde o valor da diária será de R$ 440,00
(Quatrocentos e quarenta reais).

DO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS

Art 4º As diárias serão pagas antecipadamente e de uma só vez, exceto nas seguintes
situações, a critério da autoridade concedente:

I - quando o deslocamento ocorrer em situação de emergência, caso em que
poderão ser processadas no decorrer do afastamento;

II - quando a proposta de concessão de diárias for autorizada menos de 03 (três)
dias úteis de antecedência, caso em que poderão ser processadas no decorrer do
afastamento.

Parágrafo único - O não comparecimento ao evento designado, ou o descumprimento da
missão estabelecida, obrigam à devolução dos valores recebidos no prazo máximo de 07
(sete) dias.

Art 5º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação e ao
auxílio-transporte, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e nos
feriados.

DAS PASSAGENS

Art 6º As passagens serão emitidas, sem prejuízo das diárias, nas seguintes modalidades:



I - quando o deslocamento ocorrer em caráter interestadual, serão emitidas passagens
aéreas;
II - quando o deslocamento ocorrer em caráter intermunicipal, serão emitidas passagens
rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, quando:
a) o deslocamento for dentro da jurisdição do CRB-4;
b) o beneficiário recusar o transporte aéreo.

Art 7º A aquisição de passagens aéreas para conselheiros, funcionários ou assessores será
feita exclusivamente em classe econômica.

§ 1º - A emissão do bilhete/da passagem de viagem será, sempre que possível, efetuada na
tarifa promocional e/ou mais vantajosa para voos diretos para o destino;

§ 2º - A solicitação para a emissão de passagens aéreas deverá ser feito ao setor
encarregado com a antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, salvo comprovado o
caráter de urgência;

§ 3º - As despesas decorrentes de bagagem, excesso de bagagem e congêneres serão de
responsabilidade do beneficiário;

§ 4º - Deverá ser entregue, pelo beneficiário, o cartão de embarque ou equivalente ao setor
encarregado, no prazo de 07 (sete) dias úteis após o retorno.

Art 8º A aquisição de passagens rodoviárias deverá ser feita pelo próprio beneficiário para
posterior ressarcimento mediante apresentação de bilhetes de passagens ou tabelas
tarifárias de transporte coletivo.

Parágrafo único - O bibliotecário fiscal receberá, antecipadamente, valor correspondente a
projeção de despesas necessárias para locomoção ao(s) município(s) a ser(em)
fiscalizado(s), desde que a solicitação seja feita com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de
antecedência.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 9º Os gastos excedentes às previsões de quaisquer artigos desta Portaria serão
resolvidos pela Diretoria do Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª. Região, mediante
análise de cada caso e aprovação dos ressarcimentos cabíveis.

Art 10º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Conselho Regional de
Biblioteconomia da 4ª. Região.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Recife, 29 de Setembro de 2021.



Joana D’Arc de Lima

Pres. do Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª. Região
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