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RESOLUCAO N° 005/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020 

Disp6e sobre a concessao de diarias e 
ajuda de custo para os empregados 
pubhcos e os que ocupam cargos em 
comissao no Cons6rcio Publtco de Manejo 
dos Residuos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental/ CORES - Cariri Oriental. 

O Presidente do Cons6rcio Pubhco de Manejo dos Residuos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental/ CORES - Cariri Oriental, no uso das atrlbutcoes legais que lhe confere a 
Clausula 29 e 30 do Contrato de Cons6rcio Publico, e 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a concessao de diarias e ajuda de 
custo, oferecendo a todos as mesmas condicoes para o exercicio das atribuicoes que 
lhes foram cometidas em razao de deslocamento. 

CONSIDERANDO a deliberacao da Assembleia do Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Residuos S61idos da Regiao Cariri Oriental/ CORES - Cariri Oriental realizada na data 
26/11/2020, nos termos em que aprovou a resolucao n° 005/2020 do Estatuto do 
Cons6rcio Publico de Manejo dos Residuos S61idos da Regiao Cariri Oriental. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Os empregados publicos e os ocupantes de cargos em cornissao do Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Residuos S61idos da Regiao Cariri Oriental/ CORES - Cariri 
Oriental que se deslocarem da sede, a service ou para comparecer a cursos que visam 
a sua capacitacao profissional ou a eventos, possuem o direito ao recebimento de 
ciarias de viagem e/ou ajudas de custo, visando arcar com as despesas de 
hospedagem, allmentacao e tocornocao urbana. 

Paraqrafo (mico. As diarias serao concedidas par dia de afastamento, ficando o 
empregado publico e os ocupantes de cargos em cornissao desobrigados de 
apresentarem documentos comprobat6rios dos gastos com alirnentacao e 
hospedagem. 

Art. 2°. O pagamento de diarias nao integra o salario/rernuneracao/subsldio do 
empregado, haja vista ser uma verba de carater indenizat6rio. 

Art. 3°. Sera devida a diaria integralmente quando for indispensavel a pernoite do 
servidor em outro municipio, tomando-se coma inicio e fim da contagem dos dias, 
respectivamente, a hora de partida e de chegada a sede do CORES - Cariri Oriental. 
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Paraqrafo unlco. Caso seja disponibilizada a ajuda de custo e eventualmente haja a 
necessidade de pernoite, o CORES - Cariri Oriental complernentara ate o valor devido 
da diaria. 

Art. 4°. 0 Superintendente sera o responsavel por autorizar ou disponibilizar a ajuda 
de custo ou dtaria ao servidor que necessitar se ausentar. 

Paragrafo (mico. Quando a ajuda de custo ou diarta for devida ao Superintendente, 
a autorizacao devera ser concedida pelo Presidente do CORES - Cariri Oriental. 

Art. 5°. 0 anexo Ida presente resolucao compoe os valores das diarias de viagem e 
ajuda de custo. 

§1°. Os valores das diarias e das ajudas de custo serao atualizados de acordo com o 
fndice Nacional de Precos ao Consumidor-lNPC -sempre no mes de janeiro de cada 
ano. 
§2°. Nao havera ressarcimento ao funcionario, de despesa que excedeu o valor da 
diaria de viagem ou ajuda de custo, sendo que essa diferenca devera ser suportada 
pelo funcionario. 
§J0• E vedado o pagamento de ajuda de custo ou diaria cumulativamente com outra 
retribuicao de carater indenizat6rio de despesas com alirnentacao e hospedagem. 

Art. 6°. As diarias e a ajuda de custo serao pagas em ate 1 (um) dia util antes da 
viagem. 

Paraqrafo (mico. Em caso de ernerqencia, as diaries ou a ajuda de custo pocerao 
ser processadas no decorrer ou ap6s o deslocamento, mediante autorizacao do 
Superintendente. 

Art. 7°. Aquele que receber diaria de viagem ou ajuda de custo e nao se ausentar do 
service, por qualquer motivo, ou caso retorne a sede em periodo inferior ao previsto, 
fica obrigado a restituir os valores recebidos em excesso, em prazo nao superior a 05 
dias ap6s o retorno da viagem, sob pena de desconto integral imediato em folha de 
pagamento, sem prejufzo de outras sancoes legais. 

Paraqrafo (mico. Conforme previsto no caput deste artigo, o servidor devera 
depositar em conta especffica do CORES o valor das diarias ou ajuda de custo 
recebida em excesso, entregando o comprovante ao setor financeiro. 

Art. 8°. As diarias e ajuda de custo deverao ser solicitadas com antecedencia mi nima 
de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a saida do solicitante, atraves de 
requerimento de solicitacao e concessao de diarias ou ajuda de custo. 

§1°. Ap6s o devido preenchimento, o requerimento de solicitacao e concessao de 
diarias ou ajuda de custo devera ser encaminhado ao Superintendente para que este 
autorize a concessao da diarla ou ajuda de custo. 
§2°. Devidamente autorizado pelo Superintendente, o requerente encarninhara o 
requerimento para o Chefe do setor financeiro. 
§J0• Em caso de viagem para participacao em cursos, palestras, simp6sios e 
similares que demandem despesa publica com inscricao ou matricula, a hberacao de 
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recurses devera ser requerida ao Superintendente com antecedencia minima de 05 
(cinco) dias uteis. 

Art. 9°. E obrigat6ria a apresentacao, em qualquer deslocamento que ensejar o 
pagamento de diarias de viagem: 
I. de c6pia de certificados, em caso de curses de capacitacao ou; 
II. de quaisquer documentos habeis a comprovar a efetividade do cumprimento do 
objetivo. 
§1°. Os documentos citados nos incises anteriores devem ser apresentados ao 
Departamento Financeiro para anexacao aos empenhos em ate 5 (cinco) dias uteis 
ap6s o retorno a sede. 
§2°. O servidor que nao apresentar o relat6rio de viagem, na forma e no prazo 
estabelecido no caput deste artigo, ficara impedido de receber novas diarias enquanto 
perdurar a irregularidade e, 1 O (dez) dias ap6s o retorno sera notificado para restitui- 
las, sob pena de ocorrer o desconto integral imediato em folha de pagamento, sem 
prejufzo de outras sancoes legais. 

Art. 10°. A diaria nao sera devida nos seguintes cases: 
I. Quando o deslocamento se der dentro dos limites territoriais do municfpio sede do 
CORES - Cariri Oriental; 
II. Por exclusive interesse do funclonario; 
Ill. Aos finais de semana e feriados, salvo comprovada a conveniencia ou necessidade 
da perrnanencia do servidor fora da sede, desde que autorizado pelo Superintendente; 
IV. Ao servidor que estiver em falta com a apresentacao de documentos 
comprobat6rios de dlarla de viagem anterior. 

Art. 11°. A concessao ou o recebimento de diarias indevidas acarretara sancoes nas 
areas administrativas, civis e criminais. 

Art. 12°. Todas as despesas relativas ao pagamento de diarias devem ser 
disponibilizadas no Portal da Transparencia do Cons6rcio Publico de Manejo de 
Resf duos S61idos da Reqiao do Cariri Oriental. 

Art. 13°. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESiDUOS SOLIDOS DA REGIAO 
CARIRI ORIENTAL I CORES - Cariri Oriental, em 26 de novembro de 2020. 

Francisco/Agibio Sampaia Gondim 
Prefeito Municipal de Penaforte 

Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resf duos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental 
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ANEXO I 

TABELA 01: AJUDA DE CUSTO E DIARIAS 

VALORES DA AJUDA DE CUSTO E DL\RIAS (R$) 

BENEFlCL\RIOS MUNICIPIOS FORTALEZA MUNICIPIOS COM E/OU MUNICiPIOS INTEGRANTES MUNICIPIOS DIST ANTES DE DlSTANCIA DE 
DO CONSORCJO BREJOSANTO 

E/OU DISTANTE\S DISTANTES DE BREJOSANTO SUPERIOR A t 000 KM 
DE BREJO SANTO BREJOSANTO ENTRE 500 A 1000 E DEMAIS CAPITAIS 

ATE 100 KM ENTRE 100 A 500 KM ESTADUAIS/FEDERAL KM 

Ajuda de custo para 
Servidor titular de 80,00 - - - 
cargo de provimento 
em comissao 
Ajuda de custo para 
Servidor nao titular 
de cargo de 60,00 - - - 
provimento em 
cornissao 
Diarias para Servidor 
titular de cargo de 130,00 300,00 400,00 500,00 provimento em 
cornissao 

Diarias para Servidor 
nao titular de cargo de 100,00 250,00 300,00 400,00 provimento em 
comissao 
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CERTIDAO DE PUBLICACAO 

Certifico para os devidos fins e especialmente, para que sirva de documento junto ao 

Tribunal de Contas dos Municf pios do Estado do Ceara, que a Resolucao n° 005/2020, 

de 26 de novembro de 2020, que " DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE DIARIAS E 

AJUDA DE GUSTO PARA OS EMPREGADOS PUBLICOS E OS QUE OCUPAM 

CARGOS EM COMISSAO NO CONS6RCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 

RESIDUOS S6LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAU CORES - CARIRI 

ORIENTALn foi publicada na data de hoje no Quadro de Avisos da Sede do Cons6rcio 

Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, local destinado a 
divulqacao dos atos oficiais do Cons6rcio. 

Pelo que firmo a presente. 

CONS6RCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS S6LIDOS DA REGIAO 
CARIRI ORIENTAL I CORES - Cariri Oriental, em 27 de novembro de 2020. 

Francisco A'gabio Sampaio Gondim 
Prefeito Municipal de Penaforte 

Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental. 
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