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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 36, de 17 setembro de 2015 (36/2015) 

Publicada no DOESC nº 20.152 de 28.09.2015  

Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado, pelo 
deslocamento temporário da localidade onde tem 
exercício e estabelece outras providências.  

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 118/2022 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CSDPESC, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 16, inciso I, da LC 575/2012, visando disciplinar o uso das diárias 
para deslocamento, por meio da presente, RESOLVE:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Os agentes públicos - membros, servidores e terceirizados - da Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina, que se deslocarem temporariamente da localidade onde tem exercício, a serviço ou 
para participar de evento de interesse da Administração Pública, desde que prévia e formalmente 
autorizado pelo Defensor Público-Geral ou por quem detenha delegação de competência, farão jus à 
percepção de diárias segundo as disposições da presente Resolução. 

§ 1º. Aplicam-se as disposições do caput, observada à equivalência hierárquica do cargo, função ou 
emprego de que é detentor no órgão ou entidade de origem, ao servidor admitido em caráter 
temporário, convocado, à disposição ou cedido por convênio para prestar serviços na Defensoria 
Pública.  

§ 2º. A autorização para deslocamento e concessão de diária será deferida após formalização do 
pedido, onde constará obrigatoriamente: 

I - matrícula, nome, cargo e/ou função do servidor/agente; 

II - justificativa do deslocamento; 

III - indicação do período do deslocamento e destino. 

Art. 2º. O agente público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que se deslocar, em 
caráter eventual, transitório e em razão de serviço, para localidade diversa de sua sede ou 
circunscrição, fará jus à percepção de diárias, sem prejuízo do custeio das passagens ou do pagamento 
de indenização de transporte, inclusive quando o deslocamento se der em veículo próprio do membro 
ou servidor. 

§ 1º. O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção 
urbana, sendo concedidas por dia de afastamento do município onde tem exercício.  

§ 2º. A locomoção urbana a que se refere o caput é aquela realizada por qualquer meio de transporte 
de cunho local, inclusive o intermunicipal classificado como urbano junto ao Departamento de 
Transportes e Terminais - DETER. 

CAPÍTULO II 

VALOR DAS DIÁRIAS 

Art. 3º. O valor das diárias dos agentes públicos será fixado por resolução do Conselho Superior. 

Art. 4º. Não haverá pagamento de diária quando o deslocamento for entre municípios limítrofes ou se 
a distância entre a origem e o destino for inferior a 50 (cinquenta) quilômetros. 
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Parágrafo único. Para o cálculo da distância entre os municípios deverá ser utilizado o mapa rodoviário 
do Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA. 

Art. 5º. Não será concedida diária ou fração: 

I - para período de deslocamento igual ou inferior a 6 (seis) horas;  

II - quando o deslocamento e o retorno à sede ocorrer dentro do horário de trabalho e não houver a 
necessidade de gastos com alimentação e locomoção urbana; 

III - quando o deslocamento não exigir do servidor a realização de gastos com alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana. 

Art. 6º. Não haverá pagamento de diária, mesmo no interesse da administração pública, a agente 
público, em exercício ou prestando serviço para a execução de convênio, projeto ou campanha, ou 
exercendo missão especial que: 

I - se deslocar da localidade de exercício para atender convite de instituição pública ou empresa 
privada, correndo as despesas por conta desta; 

II - tenha as despesas custeadas pelo erário, mediante o fornecimento das 3 (três) refeições diárias e 
de acomodações em hotel ou similar, contratado gratuitamente ou não, caso em que será feito o 
registro das informações orçamentárias e financeiras, bem como do evento em que participou, no 
respectivo assentamento funcional, nos termos da legislação vigente. 

Art. 7º. A diária será concedida por dia de deslocamento, assim entendido o período de 24 (vinte e 
quatro) horas contadas da partida do agente público. 

§ 1º. Será concedida diária integral para período de deslocamento igual ou superior a 12 (doze) horas, 
desde que haja pernoite fora da sede. 

§ 2º. Será concedida meia diária para o período de deslocamento que não exigir pernoite fora da sede, 
desde que o período seja superior a 6 (seis) e inferior a 24 (doze) horas. 

Art. 8º. O valor da diária para viagens ao exterior, fixado em dólares americanos ou euros – 
dependendo do local de destino – será pago em reais, calculado com base na cotação turismo do dia 
anterior ao pagamento da diária.  

CAPÍTULO III 

REQUERIMENTO DAS DIÁRIAS 

Art. 9°. A autorização de deslocamento da localidade a qual está o agente público em exercício, 
prestando serviço para a execução de convênio, projeto ou campanha, ou exercendo missão especial, 
para outro ponto do território nacional, e do crédito do valor da diária, dar-se-á pelo Defensor Público-
Geral, ou por quem exercer delegação deste, depois de formalizada a proposta no formulário 
Solicitação de Diária. 

§ 1º. A proposta a que se refere o caput deve ser apresentada com antecedência de, no mínimo, 5 
(cinco) dias úteis, ao responsável por creditar o valor da diária, salvo a solicitação do pagamento de 
diárias aos empregados terceirizados que deverá ser formalizada entre a Defensoria Pública e a 
contratada (empregadora) com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à viagem.  

§ 2º. Será necessário a apresentação de relatório de viagem do empregado terceirizado à 
empregadora, com cópia para a DPE, no prazo de até 5 (cinco) dias após o retorno de viagem, sob pena 
de poder restar estornado a quantia pela contratada.  

§ 3º. Deverá ser apresentado relatório mensal à DPE, pela contratada, para aferição e ressarcimento 
dos valores pagos a título de diárias de terceirizados. 
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§ 4º. O responsável a que se refere o parágrafo anterior considerará não recebida a solicitação 
incompleta ou preenchida sem clareza.  

§ 5º. As solicitações de autorização e de pagamento de diária, quando o deslocamento tiver início a 
partir de sexta-feira, bem como os que incluem sábado, domingo e feriados, serão expressamente 
justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo Defensor Público-Geral ou quem tenha 
recebido delegação a respectiva aceitação da justificativa. 

Art. 10. A autorização de deslocamento para viagens ao exterior e do crédito do valor da diária, dar-
se-á pelo Defensor Público-Geral ou por quem detenha delegação deste, depois de deferido pelo 
titular ou dirigente da gerência ou núcleo da DPE, respectivamente, nos termos da legislação 
pertinente, depois de formalizada a proposta no formulário Solicitação de Diária. 

§ 1º. A proposta a que se refere o caput deve ser apresentada com antecedência de, no mínimo, 05 
(cinco) dias úteis, ao responsável por creditar o valor da diária. 

§ 2º. O responsável a que se refere o parágrafo anterior considerará não recebida à solicitação 
incompleta ou preenchida sem clareza.  

§ 3º. Somente será creditado o valor da diária para a realização de viagem ao exterior, depois da 
publicação no Diário Oficial do Estado do ato do Defensor Público-Geral autorizando o agente público 
a se ausentar do país. 

CAPÍTULO IV  

FORMA DE PAGAMENTO 

Art. 11. A diária será paga antes do início da viagem (adiantamento), de uma só vez, exceto nas 
seguintes situações, a critério da autoridade competente: 

I - durante a viagem já iniciada, na hipótese de emergência;  

II - parceladamente, se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas sempre antes 
de expirado o período já contemplado pelas diárias. 

§ 1º. Para efeitos do inciso I deste artigo, não será considerado emergência a participação em eventos 
programados, tais como cursos, seminários, palestras, reuniões, congressos e workshops, mas 
somente os relacionados com estado de calamidade pública, convocação extraordinária ou 
participação em campanha imprevista.  

§ 2º. Quando o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, o agente público terá direito 
às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que autorizada sua prorrogação pelo 
Defensor Público Geral. 

CAPÍTULO V  

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 12. O agente público prestará contas das diárias recebidas em até 5 (cinco) dias úteis após o seu 
retorno, salvo os colaboradores terceirizados que prestarão contas na forma própria, disciplinada em 
resolução própria do CSDPESC, utilizando-se do formulário Relatório Resumo de Viagem, que deverá 
consignar:  

I - identificação - nome, matrícula, cargo, emprego, padrão ou símbolo; 

II - deslocamentos - data e hora de saída e de chegada ao local de origem e de destino; 

III - meio de transporte utilizado; 

IV - descrição sucinta do objetivo da viagem; 

V - número de diárias e o montante creditado antecipadamente; 
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VI - quitação do credor; 

VII - nome, cargo, competência ou função e assinatura da autoridade concedente. 

§ 1º. A efetiva realização da viagem será comprovada mediante apresentação de documentos que 
confirmem: 

I - o deslocamento: 

a) Autorização para Uso de Veículo, em caso de viagem com veículo oficial; 

b) bilhete de passagem se o meio de transporte utilizado for o coletivo ou; 

c) comprovante de embarque, em se tratando de transporte aéreo. 

II - a estada no local de destino: 

a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão, ofício de apresentação, lista de frequência, 
certificado de participação em evento; 

b) nota fiscal de hospedagem ou alimentação, ou; 

c) relatório da reunião de trabalho ou documento equivalente; 

§ 2º. Depende de justificativa firmada pelo ordenador de despesas ou de quem detiver sua delegação, 
sobre a urgência, inadiabilidade ou conveniência, para o uso de transporte aéreo em viagem dentro 
do Estado e aos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul.  

§ 3º. Será permitido o transporte aéreo para os locais referidos no § 2º deste artigo se, 
comprovadamente, revelar-se mais econômico, considerando o dispêndio com diária e o valor das 
passagens.  

§ 4º. Documentos que comprovem a observância do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo deverão 
compor, obrigatoriamente, a prestação de contas. 

§ 5º. A inobservância ao prazo previsto no caput deve ser formal e imediatamente comunicada pelo 
detentor do adiantamento à Gerência de Recursos Humanos para a adoção das medidas estatutárias 
cabíveis, sob pena de responsabilidade. 

Art. 13. O agente público é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas em até 
5 (cinco) dias úteis após o retorno, por meio de depósito identificado em favor do erário, cujos dados 
serão fornecidos pela Gerência de Finanças e Contabilidade da DPE, sem prejuízo de eventual apuração 
de responsabilidade.  

Parágrafo único. No caso de retorno antecipado ou por qualquer circunstância não tiver sido realizada 
a viagem, o agente público restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido no caput, 
a contar da data do seu retorno ou da data que deveria tê-la iniciado. 

Art. 14. A não-prestação de contas no prazo previsto impede o beneficiário de receber nova diária, 
sem prejuízo de eventual devolução dos valores recebidos e demais penalidades.  

Art. 15. Os documentos comprobatórios da prestação de contas poderão ser encaminhados por meio 
digital, devendo ser mantido o documento original arquivado em poder do interessado pelo período 
de 5 (cinco) anos, a contar da data da realização da despesa. 

CAPÍTULO VI 

DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS TEMÁTICOS 

Art. 16. Ao membro da Defensoria Pública do Estado que receber autorização para participação de 
evento fora do Núcleo em que se encontra lotado, em virtude de frequência a Encontros Temáticos 
realizados pela instituição, será concedida diária para cobrir as despesas inerentes ao deslocamento. 
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§ 1º. Entende-se por Encontros Temáticos a participação de membros da Defensoria Pública em 
eventos realizados pela instituição, tais como: palestras, congressos, seminários ou outra modalidade 
de aperfeiçoamento, diretamente relacionados com o cargo, assim declarado pelo Defensor Público-
Geral.  

§ 2º. O local de realização dos Encontros Temáticos será, preferencialmente, a sede da Defensoria 
Pública em Florianópolis, podendo ser estabelecido local distinto, que se mostre econômico ou 
operacionalmente recomendável, mediante autorização do Defensor Público-Geral. 

§ 3º. Não será concedida diária para participação de Encontro Temático ao Defensor Público com 
lotação no Núcleo Regional em que for realizado o evento ou que situado em menos de 50 (cinquenta) 
quilômetros de distância do mesmo. 

Art. 17. Não será concedida a diária prevista no art. 1º sem que haja previsão estimativa no orçamento 
anual da Defensoria Pública de gastos com Encontros Temáticos, previamente autorizados pelo 
Defensor Público-Geral. 

Art. 18. A diária e o afastamento de membros para participar dos Encontros Temáticos somente serão 
concedidos: 

I - mediante prévia autorização do Defensor Público-Geral; 

II - quando não houver prejuízos decorrentes de audiências judiciais e atendimentos aos assistidos 
previamente agendados. 

§ 1º. O requerimento para autorização de diária e afastamento de membro para participar de Encontro 
Temático deverá ser efetuado por escrito e dirigido ao Gabinete do Defensor Público-Geral, através de 
e-mail institucional, com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência ao evento. 

§ 2º. O afastamento de membro da instituição realizado sem a prévia autorização de que trata este 
artigo implica o não pagamento de diárias ao solicitante, sem prejuízo de eventual correição e inspeção 
funcionais promovidas pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública. 

Art. 19. O Defensor que receber o pagamento de diárias e não puder por qualquer razão participar do 
evento autorizado deverá restituir integralmente as diárias, consideradas indevidas, em até 5 (cinco) 
dias úteis, por meio de depósito identificado em favor do erário, cujos dados serão fornecidos pela 
Gerência de Finanças e Contabilidade da DPE, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade. 

Parágrafo único. No caso de retorno antecipado ou por qualquer circunstância não tiver sido realizada 
a viagem, o Defensor Público restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido no 
caput, a contar da data do seu retorno ou da data que deveria tê-la iniciado. 

Art. 20. As disposições dos artigos 18 e 19 aplicam-se aos Encontros Temáticos de interesse relevante 
à Defensoria Pública organizados por outras instituições, cuja participação de Defensor deverá ser 
autorizada pelo Defensor Público-Geral. 

Parágrafo Único. No caso do caput deste artigo, a autorização para a participação no evento deverá 
ser anterior ao pedido de diárias e deverá se dar com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência ao 
evento. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. É vedado o pagamento de diárias, passagens, ajuda de custo, bem como a utilização de veículo 
oficial, a agente público quando o deslocamento se der para a prática de atos de interesse pessoal. 

Art. 22. Quando o período de deslocamento se estender até o exercício financeiro seguinte, a despesa 
será considerada como realizada integralmente no exercício em que teve início a viagem.  
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Art. 23. Estará sujeito à aplicação das sanções estatutárias aquele que indevidamente autorizar, 
creditar, pagar ou atestar falsamente a realização de viagem, sem prejuízo das demais sanções 
previstas. 

 Art. 24. A diária paga no mês deverá constar de relatório a ser publicado no Diário Oficial do Estado, 
até o 10º (décimo) dia útil do segundo mês subsequente, obedecidas as demais formalidades contidas 
no Decreto nº 1.127/2008. 

Art. 25. Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral. 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2015.  

 
IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 

 


