TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

PORTARIA N° 286/2018

Regulamenta a concessao de
di6rias, passagens aereas e/ou
terrestres
e
indeniza<;ao
de
transporte
no
ambito
deste
Regional.

0

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO
GROSSO, usando das atribuic;6es legais que lhe confere o Regimento
lnterno do TRE-MT,

CONSIDERANDO o teor do Resoluc;ao n° 73, de 28 de abril de
2009, do Conselho Nacional de Justic;a, que disp6e sabre a concessao e
pagamento de di6rias no ambito do Poder Judici6rio, em especial o
artigo 2°;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer criterios para a
uniformizac;ao do aplicabilidade do vigente Resoluc;ao TSE no 23.323, de
19 de agosto de 2010, que disp6e sabre a concessao de di6rias no
ambito do Justic;a Eleitoral;
CONSIDERANDO a decisao do Tribunal Superior Eleitoral,
proferida no Processo Administrative n° 801-58.2010.6.00.0000- Classe 26
- Cuiab6 - Mato Grosso, Relatoria Ministra NANCY ANDRIGUI, que
homologou parcialmente a Resoluc;ao Administrativa TRE-MT n° 84/201 0,
considerando locais de diffcil acesso apenas 82 localidades das 231 que
foram declaradas por este Tribunal;
CONSIDERANDO o teor do item 1.5.1.3 do Ac6rdao no 6078/2009
do Tribunal de Contos do Uniao- 2° Camara;
CONSIDERANDO a implantac;ao do Sistema
Passagens no ambito deste Regional,

de Di6rias e
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CONSIDERANDO o tratado no Procedimento Administrativo
Eletronico no 3.123!2015,
RESOLVE
Sec;ao 1
Disposic;oes lniciais
Art. 1o Esta Portaria regulamentar6 a concessao de di6rias,
passagens ou indenizac;ao de transporte no ambito do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso.

§ 1o 0 Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou servidor deste Tribunal que,
em razao de servic;o ou capacitac;ao do Justi<;a Eleitoral, afastar-se do
jurisdic;ao ou sede, em car6ter eventual ou transit6rio, para outro ponto
do territ6rio nacional ou para o exterior, faro jus a di6rias, destinadas a
indenizar as parcelas de despesas extraordin6rias com pousada,
alimentac;ao e locomoc;ao urbana, sem prejufzo do fornecimento de
passagens ou do pagamento de indenizac;ao de transporte.

§ 2° Excepcionalmente, poderao ser concedidas di6rias,
passagens ou indenizac;ao de transporte, nos termos consignados nesta
Portaria para:
I - o servidor que for convocado para realizac;ao de perfcia
oficial em saude em localidade diversa do sua lotac;ao e/ou domidlio.
II - o acompanhante do servidor com deficiencia ou com
mobilidade reduzida quando convocado para a realizac;ao de perfcia
oficial em saude, devendo a convocac;ao atestar a necessidade do
servidor ser acompanhado.
Ill - colaboradores ou colaboradores eventuais do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos termos do art. 4° deste normativo.

§ 3° Consideram-se Jufzes-Membros as autoridades de que trata
o art. 120, § 1° e art. 121, § 2°, do Constituic;ao Federal de 1988.

§ 4° Consideram-se Jufzes Eleitorais as autoridades de que trata o
art. 118, Ill, do Constituic;ao Federal de 1988.
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§ 5° A concessao de que trata este normative aplica-se aos
servidores efetivos, comissionados, cedidos e/ou requisitados em efetivo
exerclcio no Justi<;a Eleitoral mato-grossense.

§ 6° Entende-se por sede o municipio onde o magistrado ou o
servidor tiver exerclcio em car6ter permanente.

§ 7° 0 disposto no caput nao se aplica aos seguintes casos:
I - quando o deslocamento do jurisdic;ao ou sede constituir
atribuic;ao permanente do cargo do Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou
servidor;
II - quando o deslocamento ocorrer dentro do municipio
correspondente a sede do localidade em que o Juiz-Membro, Juiz
Eleitoral ou servidor tenha exerclcio, salvo quando se destinar a
localidades de diffcil acesso, consoante indicac;ao deste Tribunal,
devidamente homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral;
Ill - quando o deslocamento ocorrer dentro do mesma regiao
metropolitana, aglomerac;ao urbana ou microrregiao, constitufdas por
municlpios limftrofes e regularmente institufdas pelo Estado de Mato
Grosso por meio de lei complementar, salvo se houver pernoite fora do
sed e.

§

8° Somente serao concedidas di6rias, passagens ou
indenizac;ao de transporte aos Jufzes-Membros, Jufzes Eleitorais ou
servidores que esteja no efetivo exerclcio dos respectivos cargos ou
func;oes e que observem rigorosamente:
I - compatibilidade dos motivos do deslocamento com o
interesse publico;
II - correlac;ao entre o motivo do deslocamento e as atribuic;oes
do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas no exercfcio do
func;ao comissionada ou do cargo em comissao;

§
9°
E devida a concessao de di6rias e/ou
passagens/indenizac;ao de transporte ao magistrado quando se
deslocar para zona eleitoral distinta daquela em que titular, no intuito
de executor tarefas atinentes a magistrature eleitoral, no condic;ao de

e
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juiz substituto.

§ 10 Sempre que possfvel deverao ser evitadas safdas e
chegadas no perfodo compreendido entre as 22 (vinte e duos) horas e
06 (seis) horas.
§ 11. Coso o evento em que o Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou
servidor estiver participando se encerrar ate as 13 (treze) horas, o
retorno dever6 ocorrer, preferencialmente, no mesma data do seu
termino.
Art. 2° Fica vedada a concessao de di6rias, passagens ou
indenizac;ao de transporte aos Membros do Ministerio Publico a conta
do Justic;a Eleitoral, salvo no hip6tese do art. 4° deste normativo.
Art. 3° As di6rias serao concedidas por dia de afastamento do
jurisdic;ao ou sede, incluindo-se a data de partido e a de chegada.

§ 1o 0 Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou servidor fa roo jus so mente a
metade do valor do di6ria nos seguintes casos:
I - quando o afastamento nao exigir pernoite fora do jurisdic;ao
ou sede e nao se enquadrar nos casos de vedac;ao de concessao de
di6rias previstos nesta Portaria;
II - no dia do retorno a jurisdic;ao ou sede;
Ill - quando fornecido alojamento ou outra forma
hospedagem por 6rgao ou entidade do Administrac;ao Publica.

de

IV - o deslocamento ocorrer para outro municipio integrante do
jurisdic;ao.
Art. 4o Poderao ser concedidas di6rias, passagens ou
indenizac;ao de transporte a colaboradores ou colaboradores eventuais
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, coso o interesso publico
assim exigir.

§ 1° 0 valor do di6ria a ser pogo a colaborador e a colaborador
eventual sera fixado pelo Diretor-Geral, mediante a equivalencia das
atividades a serem exercidas com as dos cargos constantes do anexo
do Portaria TSE n° 247/2016 ou normativo que venha a substituf-la.
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§ 2° Colaborador e a pessoa ffsica sem vfnculo funcional com a
Justic;a EleitoraL mas vinculada

a Administrac;oo Publica.

§ 3° Colaborador eventual e a pessoa ffsica sem vinculo
funcional com a Administrac;oo Publica.

§ 4° Os colaboradores deveroo declarer se recebem auxflioalimentac;oo e/ou auxflio-transporte e seus respectivos valores, para
cumprimento do disposto no artigo 11 .

§

so

0 valor da di6ria do acompanhante, no hip6tese
estabelecida no art. 1°, § 1°, inciso II, sera identico ao da di6ria
estipulada para o respectivo servidor.
Se~ao 11

Des Diaries Necioneis

Art. so As di6rias seroo concedidas de acordo com a localidade
para a qual ocorrer o deslocamento.

§ 1o Para os efeitos do caput deste artigo, as localidades
classificam-se em:
I.
Localidade 1: capital dos estados, Distrito Federal e
municlpios com mais de duzentos mil habitantes;
II.

Localidade 2: municfpios com ate duzentos mil habitantes;

Ill.
Localidade especial: municfpios ou localidades com ate
duzentos mil habitantes, com custos elevados de pousada, alimentac;oo
e locomoc;oo urbana, assim considerados pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2° 0 enquadramento do municipio na classificac;oo a que se
referem os incisos I e II do par6grafo anterior sera feito utilizando-se a
tabela de estimativas de populac;oo por municipio brasileiro publicada
anualmente pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) no
Diorio Oficial da Uniao (DOU).

Se~ao

Ill
Des Diaries lnternecioneis
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Art. 6° As diarias internacionais ser<So concedidas a partir do data
do afastamento do territ6rio nacional e contadas integralmente do dia
do partido ate o dia do retorno, inclusive.

§ 1o Conceder-se-a diaria nacional integral quando o retorno

a

sede acontecer no dia seguinte ao do chegada no territ6rio nacional.

§ 2° Exigindo o afastamento, pernoite em territ6rio nacional, fora
do sede do servi<;o, sera devida diaria nacional integral, conforme
valores constantes das respectivas tabelas de diarias nacionais;
§ 3° 0 valor do diaria sera reduzido a metade, nos hip6teses dos
§§ 1o e 2° deste artigo, quando fornecido ao beneficiario alojamento ou
outra forma de hospedagem por 6rgao ou entidade do Administra<;ao
Publica.

§ 4° Aplica-se

a diaria

internacional os mesmos criterios fixados
para a concessao, pagamento e restitui<;ao das diarias pagas no
territ6rio nacional.

§ 5° 0 Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou servidor que se afastar do
pafs para estudo ou missao oficial, com onus, ficara obrigado a
a autoridade imediatamente superior relat6rio
apresentar
circunstanciado das atividades exercidas dentro de 30 (trinta} dias,
contados do data do termino do afastamento.
Art. 7° 0 valor do diaria internacional sera aquele fixado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1° Cabera ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
proceder a aquisic;ao do valor das diarias em estabelecimento
autorizado a vender moeda estrangeira a 6rgaos do Administra<;ao
Publica.
§ 2° 0 Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou servidor podera optar pelo
recebimento das diarias em moeda nacional, sendo o valor, nesse coso,
convertido pela taxa de cambio, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, do dia do emissao do ordem bancaria.
Se~coiV

Do Valor das Diaries
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Art. 8° Os valores das diaries seroo aqueles fixados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para toda a Justi<;a Eleitoral.
Art. 9° Nos casos em que o servidor se afastar do respective
jurisdi<;oo ou sede acompanhando Juiz-Membro deste Tribunal, o valor
do diaria correspondera a oitenta por cento do diaria percebida pela
autoridade acompanhada.
Paragrafo unico. A declara<;oo de assessoramento devera ser
firmada pelo Juiz-Membro no documento de solicita<;oo de diaries e
passagens.
Art. 10. 0 servidor que se deslocar em equipe de trabalho
recebera diaria equivalente ao maior valor pogo entre os demais
servidores membros do equipe que estiver em afastamento.

§ 1o Para efeito deste artigo, entende-se por equipe de trabalho
o deslocamento de no mfnimo 2 (dois) servidores designados por meio
de ato do Presidente, Corregedor Regional Eleitoral ou do Diretor-Geral
para desempenharem atividades complexes e de identica finalidade.

§ 2° 0 ato de designa<;oo dos membros do equipe de trabalho
sera expedido antes do infcio do servi<;o e consignara o objetivo, o local
eo perfodo no qual se dora a atividade.

§ 3° Quando ocorrerem deslocamentos de servidores de outros
6rgoos para este Tribunal, o enquadramento como equipe de trabalho
devera obedecer as regras contidas neste normative.
Art. 11. As diaries sofreroo descontos correspondentes ao auxflioalimenta<;oo e/ou auxflio-transporte a que tiver direito o beneficiario,
exceto em rela<;oo aquelas pagas excepcionalmente em finais de
semana e feriados.
Art. 12. Sera concedido ao Juiz-Membro, Juiz Eleitoral ou servidor,
nos trechos nacionais, adicional correspondente a oitenta por cento do
valor de uma di6ria de nfvel superior, destinado a cobrir despesas de
deslocamento para embarque e desembarque.

§ 1o Quando o deslocamento compreender mais de uma
cidade, exceto escalas e conexoes, o adicional sera acrescido do
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percentual de 40% (quarenta por cento) do valor do diaria de nfvel
superior a coda destino.

§ 2° Nao sera devido o adicional se o deslocamento para
embarque e desembarque ocorrer em transporte oficial, cabendo ao
solicitante informar a nao utiliza<;ao de referido vefculo para fins do
recebimento do adicional de deslocamento.
§ 3° 0 adicional sera devido pela metade quando parte do
deslocamento ocorrer em transporte oficial.
Se~ao

v

Da Solicita~ao de Diaries
Art. 13 Os pedidos de diarias deverao ser realizados por meio de
Procedimento Administrative Eletr6nico, observando-se o prazo mfnimo
de 10 (dez) dias uteis anteriores a data do viagem.

§ 1o A solicita<;ao tratada no caput de vera ser subscrita pelo Juiz
Eleitoral ou Chefes de Cart6rios, no coso de Zonas Eleitorais, ou pela
chefia imediata, em se tratando da Secretaria do Tribunal, e devera
conter o objetivo do deslocamento, os participante(s) do evento, a
justificative e o perfodo.
§ 2° Concomitantemente as providencias estabelecidas no
caput deste artigo, o solicitante devera preencher a solicita<;ao no
Sistema de Diarias e Passagens, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a verifica<;ao dos dodos informados, inclusive do
solicita<;ao de di6rias para Jufzes-Membros, Jufzes Eleitorais, servidor,
colaborador e colaborador eventual.
§ 3° A Administra<;ao do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso dever6 planejar seus eventos que impliquem em pagamento de
diarias, de modo a respeitar o prazo estabelecido no art. 13, caput.
Art. 14. 0 nao cumprimento do prazo estabelecido no art. 13
desta Portaria ensejara a necessidade de reprograma<;ao do perfodo
do deslocamento solicitado, para adequa<;ao ao prazo mfnimo
necessaria ao processamento das diarias.
Paragrafo unico. Em casos excepcionais, poder6 haver a
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concessao das di6rias em prazo inferior ao previsto no caput, cuja
apreciac;ao caber6 ao respons6vel por autoriza-las.
Se~ao

VI

De Autorize~ao des Diaries

Art. 15. A decisao sobre a concessao de di6rias caber6:
I - ao Ordenador de Despesas, em se tratando de solicita<;ao dos
Jufzes Eleitorais, servidores, colaboradores e colaboradores eventuais;
II - ao Presidente, em se tratando de solicitac;ao de JufzesMembros e Diretor-Geral;
Ill- ao Vice-Presidente, em se tratado de Presidente.
Se~ao

VII
Do Pegemento des Diaries

Art. 16. As di6rias serao pagas antecipadamente, de uma s6 vez,
exceto nos seguintes situac;oes, a criterio do ordenador de despesas:
I - em cases de emergencia, em que poderao ser processadas
no decorrer do afastamento;
II - quando o afastamento compreender perfodo superior a 15
(quinze) dias, coso em que poderao ser pagas parceladamente.

§ 1o Quando o perfodo de afastamento se estender ate o
exercfcio seguinte, a despesa recair6 no exercfcio que se iniciou.
§ 2° Autorizada a prorroga<;ao do prazo de afastamento, o JuizMembra, Juiz Eleitoral ou servidor farao jus, ainda, as di6rias
correspondentes ao perfodo prorrogado.
Art. 17. A Coordenadoria Orc;ament6ria e Financeira (COF)
dever6 encaminhar, no prazo de ate 20 (vinte) dias ap6s o pagamento
das di6rias, o Procedimento Administrativo Eletronico respectivo, a
Coordenadoria de Educac;ao e Desenvolvimento (CED) para
acompanhamento e valida<;ao do prestac;ao de cantos no Sistema de
Di6rias e Passagens.
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Art. 18. Quando o afastamento iniciar-se em sexta-feira ou incluir
s6bado, domingo ou feriado, a solicitac;ao de di6rias dever6 ser
expressamente justificada e a autorizac;ao do pagamento configurar6 o
acolhimento do justificativa do proponente pelo Ordenador de
Despesas.
Secao VIII
Do Publicidade das Diaries

Art. 19. As di6rias pagas senSa publicadas no vefculo oficial de
divulgac;co dos atos do Tribunal, contendo o nome do solicitante, o
destino, o perfodo de afastamento, a importancia unit6ria e o total a ser
pogo.
Art. 20. A publicac;co a que se refere o artigo anterior sera a
posteriori em coso de viagem para a realizac;co de diligencia sigilosa.
SeccoiX
Das Passagens

Art. 21. Serco emitidas passagens ao Juiz-Membro, Juiz Eleitoral,
servidor, colaborador e colaborador eventual, sem prejufzo das di6rias,
nos seguintes casas:
I - aereas, quando houver disponibilidade de transporte aereo
regular no trecho pretendido, observado 0 par6grafo unico deste
artigo;
II - rodovi6rias, ferrovi6rias ou hidrovi6rias, quando:
a) nco houver disponibilidade de transporte aereo regular no
trecho pretendido;
b) nco houver disponibilidade de transporte aereo regular no
data desejada;
c) o benefici6rio recusar o transporte aereo.
Par6grafo unico. Nos trechos intermunicipais no Estado de Mato
Grosso, a emissco de passagens aereas aos servidores sera efetuada
quando a distancia entre o local de origem e de destino for acima de
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400 km (quatrocentos quil6metros) por vias terrestres usuais, salvo no
coso em que 0 valor do passagem aerea seja igual ou inferior a
terrestre, mesmo considerando distoncia menor que 400 km
(quatrocentos quil6metros).
Art. 22. A aquisic;ao de passagens aereas ou terrestres sera
realizada pela unidade responsavel pelo processamento das diarias,
que observara, cumulativamente:
I - autorizac;ao expressa do Ordenador de Despesas;
II - o menor prec;o, devidamente comprovado, independente de
companhia aerea;
Ill - v6os diretos ou aqueles com percursos de menor durac;ao,
disponfveis no data do aquisic;ao, evitando-se, sempre que possfvel,
trechos com escalas e conex6es;
IV - a autorizac;ao do emissao do bilhete devera ser realizada
considerando o horario e o perfodo do participac;ao do servidor no
evento, o tempo de traslado e a otimizac;ao do trabalho, visando
garantir condic;ao produtiva;
V - em viagens nacionais deve-se priorizar o horario do
desembarque que anteceda em, no mfnimo, tres horas o infcio previsto
dos trabalhos, evento ou missao;
VI - nos deslocamentos onde o afastamento se der por ate 02
(duos) pernoites, sera permitido ao beneficiario apenas o embarque do
bagagem de mao de ate 10 (dez) quilos, observadas as restric;6es de
peso ou volume impostas por coda companhia aerea;
VII - nos deslocamentos onde o afastamento se der por mais de
02 (duos) pernoites, sera permitido ao beneficiario a inclusao do servi<;o
de bagagem despachada, com limite de 01 (uma) bagagem de ate 23
(vinte e tres) quilos e de 10 (quilos) de bagagem de mao, observadas as
restri<;6es de peso ou volume impastos por coda companhia aerea.
Embora haja a permissao, o servidor podera dispensar o despacho de
bagagem.
Art. 23. No aquisi<;ao das passagens aereas e/ou terrestres, coso
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o Juiz-Membro, Juiz Eleitoral, servidor ou colaborador/colaborador
eventual tenham preferencia por companhia aerea, deverao efetuar o
Conte Onica do Tesouro Nacional, por meio de GRU
recolhimento
(Guia de Recolhimento da Uniao), da diferen<;a entre o valor das
passagens que seriam adquiridas pela pesquisa de menor pre<;o com as
de sua preferencia.

a

Par6grafo unico. 0 valor da diferen<;a das passagens, informado
pela unidade respons6vel, dever6 ser recolhido antes do deslocamento
do solicitante.
Art. 24. Os custos resultantes de mudan<;as de passagens
terrestres ou aereas, ap6s sua aquisi<;ao pela unidade competente,
deverao ser arcados pelo solicitante, a exce<;ao das altera<;oes
determinadas pela Administra<;ao.

§ 1o Ap6s a emissao das passagens aereas ou terrestres pel a
unidade respons6vel, havendo o cancelamento do deslocamento pelo
proprio requerente por motivos alheios ao interesse publico, este:
I - dever6 arcar com o custo total da aquisi<;ao das passagens
informado na Nota Fiscal emitida pela empresa contratada, efetuandose o recolhimento Conte Onica do Tesouro Nacional, via GRU (Guia de
Recolhimento da Uniao), no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
data do encaminhamento/protocolo da fatura fiscal pela referida
empresa.

a

II - ap6s a quita<;ao da obriga<;ao constante do inciso anterior,
poder6 solicitor na empresa contratada a utiliza<;ao da passagem
paga para fins particulares.

§ 2° Quando for antecipado o termino do evento motivador do
deslocamento do Juiz Membra, Juiz Eleitoral, servidor ou
colaborador/colaborador eventual, este Tribunal nao arcar6 com os
custos adicionais decorrentes de remarca<;ao de passagens j6
adquiridas, bem como, da aquisi<;ao de novas passagens, exceto se a
Administra<;ao deste Regional der causa, ou em razao de coso fortuito
ou for<;a maior, devidamente comprovados.
§ 3o Nos casas em que o requerente solicitor a emrssao de
passagens aereas para data nao condizente com seu deslocamento,
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antecipando ou protelando-o ou cidade diversa do evento, poder6
faze-lo, desde que:
I - Fa<;a o requerimento de forma expressa e de forma detalhada no
ato de sua solicita<;oo;
II - Recolha, no prazo de um dia util antecedente ao deslocamento,
por meio de GRU (guia de recolhimento da Unioo) a diferen<;a entre
o valor das passagens que seriam adquiridas pela pesquisa de menor
pre<;o com as de sua solicita<;oo, se houver.

§ 4° Noo havendo o recolhimento mencionado no inciso II do
par6grafo acima no prazo estabelecido, ap6s sua previa e expressa
aquiescencia, o solicitante estar6 sujeito ao desconto do referido valor
em folha de pagamento do respective mes ou, noo sendo possfvel, no
mes imediatamente subsequente, conforme artigo 46 da Lei n° 8.112/90,
sendo que a ausente a aquiescencia, seroo adotadas providencias
judiciais para recebimento.
§ 5° As eventuais altera<;6es de percurso ou de datos e hor6rios
de deslocamento, quando noo autorizadas ou determinadas pela
Administra<;oo, seroo de inteira responsabilidade do servidor, eximindose o Tribunal de quaisquer responsabilidades sobre acontecimentos que
possam ocorrer no perfodo e local diferente do estipulado na
autoriza<;oo da viagem.
Art. 25. 0 prazo mfnimo para aquisi<;oo das passagens aereas ou
terrestres sera de 7 (sete) dias uteis que antecedem a data de
deslocamento do solicitante.
Par6grafo unico. Noo se aplica o disposto no caput quando se
tratar de viagens do Presidente, do Corregedor, as decorrentes de
convoca<;oo do Tribunal Superior Eleitoral, assim como as decorrentes
de coso fortuito ou for<;a maior que afetem diretamente o processo
eleitoral, cujo prazo poder6 ser ate a data da antevespera do evento.
Art. 26. Caber6 ao gestor/fiscal do contrato a verifica<;ao da
cota<;ao de pre<;os da agenda contratada, comparando-os com os
praticados no mercado.
Se~ao

X

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
(Fl. 14 do Portaria no 286, de 25 de julho de 2018)

Da

Presta~ao

de Contos

Art. 27. 0 Juiz Membra, Juiz Eleitoral ou servidor que perceberem
diarias, passagens ou indeniza<;oo de transporte deveroo comprovar o
efetivo deslocamento, no prazo de 5 (cinco) dias uteis do retorno

a

jurisdi<;oo ou sede.

§ 1o A presta<;oo de cantos de diarias e/ou passagens
concedidas a colaborador e/ou colaborador eventual sera de
responsabilidade do responsavel pela unidade solicitante.
§ 2° A comprova<;oo da viagem dever6 ser feita par Relat6rio de
Viagem disponibilizado no Sistema de Diarias, com a descri<;oo
circunstanciada do objetivo da viagem, o perfodo do evento,
acompanhada dos comprovantes de passagens que porventura foram
emitidos, e c6pia autenticada do certificado de conclusoo de curso,
quando o deslocamento for para capacita<;oo.
§ 3° 0 Relat6rio de Viagem e documentos anexos deveroo ser
encaminhados pelo Sistema de Diarias e Passagens para que a
Coordenadoria de Educa<;ao e Desenvolvimento efetue a valida<;ao
da presta<;oo de cantos com posterior juntada ao processo respectivo,
ficando dispensada a entrega dos originais.
§ 4° Noo sendo possfvel cumprir a exigencia da apresenta<;oo
do comprovante de passagem, por motivo justificado, o beneficiario
poder6 comprovar o deslocamento par qualquer das seguintes formas:
I - ata de reunioo ou declara<;oo emitida par unidade
administrative, no coso de reuni6es de conselhos, de grupos de trabalho
ou de estudos, de comiss6es assemelhadas, em que conste o nome do
beneficiario como presente;
II - declara<;oo emitida por unidade administrative ou lista de
presen<;a em eventos, seminarios, treinamentos ou assemelhados, em
que conste o nome do beneficiario como presente;
Ill- outra forma habil a comprovar o deslocamento.

§ 5° Sendo o Juiz Membra ou Juiz Eleitoral o beneficiario das
diarias, passagens ou indeniza<;ao de transporte, o Relat6rio de Viagem
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sera firmado, respectivamente, pelo Assessor ou Chefe de Cart6rio
Eleitoral.

§ 6° Coso o beneficiario nao cumpra a exigencia prevista neste
artigo, sera notificado para que o fa<;a, no prazo de 05 (cinco) dias a
cantor do notifica<;ao, sob pena de restitui<;ao ao erario via GRU, do
valor das diarias/passagens, sendo-lhe garantido o contradit6rio e a
ampla defesa quanta ao descumprimento do normativo.
Art. 28. As diarias serao restitufdas ao era rio nos hip6teses e nos
prazos abaixo mencionados:
I - nao realiza<;ao do deslocamento, com devolu<;ao integral do
valor recebido, em 5 (cinco) dias uteis a cantor do data prevista para o
infcio do afastamento;
II - retorno antecipado, com devolu<;ao proporcional ao valor
recebido, em 5(cinco) dias uteis a contar do data de retorno sede.

a

Ill - serao igualmente restitufdas, em 5 (cinco) dias contados do
data do retorno
sede originaria de servi<;o, as diarias recebidas em
excesso.

a

Paragrafo unico. Nao havendo restitui<;ao das diarias recebidas
indevidamente, no prazo estabelecido nos incisos I, II e Ill, o beneficiario,
ap6s sua previa e expressa aquiescencia, estara sujeito ao desconto do
referido valor em folha de pagamento do respective mes ou, nco sendo
possfvel, no mes imediatamente subsequente, conforme artigo 46 do Lei
n° 8.112/90. Ausente a aquiescencia, serao adotadas providencias
judiciais para recebimento.

a

Art. 29. Cabera unidade responsavel pelo processamento das
diarias e/ou aquisi<;ao de passagens informar a pendencia de
presta<;ao de contas a Diretoria-Geral, coso haja uma nova solicita<;ao.
Paragrafo unico. Novas requerimentos de diarias somente serao
admitidos ap6s a presta~ao de cantos no forma prescrita no art. 27
e/ou a devolu<;ao dos valores recebidos nos casas previstos no art. 28,
incisos I a Ill, devidamente registrados no sistema de diarias pelo setor
responsavel.
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Sec;aoiX
Das Disposic;oes Gerais

Art. 30. A concessao de di6rias e passagens ficar6 condicionada
a disponibilidade or<;ament6ria e financeira.
Art. 31. Conceder-se-a indeniza<;ao de tronsporte ao Juiz
Membro, Juiz Eleitoral ou servidor que, por sua op<;ao, preferir utilizar
velculo proprio em detrimento dos meios de transporte disponibilizados
pelo Tribunal, para deslocamento no interesse do administra<;ao,
condicionado
execu<;ao de atribui<;6es inerentes ao cargo que
ocupa e previamente autorizado, limitado ao valor correspondente ao
da passagem terrestre do trecho percorrido.

a

§ 1o A solicita<;ao de indeniza<;ao de trans porte dever6 ser
efetuada no Sistema de Di6rias e Passagens, concomitantemente ao
pedido de di6rias.
§ 2° Nao haver6 qualquer tipo de indeniza<;ao em coso de dono
ao velculo utilizado no transporte.
Art. 32. A autoridade proponente, o Ordenador de Despesas eo
benefici6rio das di6rias responderao solidariamente pelos atos
praticados em desacordo como disposto nesta Portaria.
Art. 33. A unidade respons6vel pelo processamento de di6rias e
passagens e aquela definida no Regimento lnterno do TRE/MT.
Art. 34. As solicita<;6es de di6rias e/ou presta<;6es de cantos nao
enquadradas nos requisites estabelecidos nesta Portaria serao decididas
pela Presidencia deste Tribunal.
Art. 35. Revoga-se a Portaria n° 3/2013.
Art. 36. Esta portaria entrar6 em vigor nesta data.

--
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