
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG

PORTARIA 014/2012

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando os termos do Acórdão/TeU na 1.163/2008, que deu

provimento parcial aos embargos declaratórios do Conselho Federal de

Farmácia, em relação ao Acórdão/TCU nO 1.535/2008, objeto do TC n°

031.027/2007-7, viabilizando em caráter excepcional a acumulação de diárias e

verbas de representação;

Considerando a necessidade de ratificar no âmbito deste Conselho

Regional de Farmácia de Minas Gerais os princípios norteadores da

Administração Pública, sobretudo a legalidade e transparência;

Considerando as Resoluções Administrativas na 473108 (DOU de

16.05.2008, Seção 1, páginas 131/132; nO 474/08 (DOU de 16062008, Seção

1, página 114) e nO 478/08 (DOU de 3006.2008, Seção 1, página 126) que

delegam ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia a competência para

declarar as despesas indenizáveis, objeto das verbas de representação;

Considerando a necessidade de unificação dos procedimentos de

indenização nos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia pelos ocupantes

das funções dos artigos 5° e 12, da Lei Federal nO 3.820/60,

Considerando, finalmente, a Portaria n° 12 do CFF, relativa a pagamento

de jeton, diárias e verba de representação, de 14 de julho de 2008 (DOU de 15

de julho de 2008, Seção 1, página, resolve:

Art. 1° - As despesas excepcionais referentes ao desempenho das funções de

direção do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, que não

configurem pousada, locomoção e alimentação, são indenizáveis, cabendo ao

Diretor apresentar o comprovante para ressarcimento.

Art. 2° - Independentemente do caput do artigo anterior, consideram-se

indenizáveis pelas verbas de representação, mediante justificativa e da

ocorrência e apresentação do comprovante, quando relacionados de forma

direta ou reflexa exclusivamente no exercicio da função pública, os seguintes

itens:

a) gastos com alugueres de carros, cujo deslocamento não se encontre

coberto pela concessão de diárias;

b) gastos com despesa postal, serviços gráficos, prestação de contas dos

dirigentes perante os membros da atividade especifica do âmbito de área de

atuação;

c) gastos com indumentária, utensílios ou meios necessários e

condizentes à representação da autoridade;

d) gastos com solenidades, recepções, confraternizações:
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e) gastos com material de divulgação da função ou publicidade, mídia

impressa ou eletrônica nas diversas formas conhecidas, além de cartões

personalizados;

f) gastos com honorários profissionais de assessoria que não sejam objeto

dos empregos subordinados ao gestor ou não possam ser executados por estes

sem prejuízo das suas atividades normais laborais;

g) gastos com locação de acervo mobiliário em locais públicos ou

congêneres para desempenho do exercício da função pública;

h) gastos com combustíveis quando não for possível a cobertura pela

percepção de diárias;

i) gastos com serviços de locação, em caráter excepcional, para reunião

ou eventos do âmbito da área específica de atuação da autoridade.

Art. 3° - Os gastos com verba de representação são limitados, mensalmente, em

até R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Presidente do CRF/MG, e até R$

3.000,00 (três mil reais) para o Vice-Presidente, Secretário-Geral e o

Tesoureiro.

Art. 4° - A execução orçamentária da verba de representação é acumulável em

até 3 (três) meses, devendo ser zerada após tal período quando não utilizada

ou quando remanescer saldo.

Art. 5° - É vedado ao beneficiário da verba de representação a

compartimentação ou subdivisão de valores de forma a ultrapassar o perlodo de

acumulação do artigo 4° desta Portaria.

Art. 6° - É garantido o pagamento de jetons por comparecimento ás sessões

e/ou reuniões plenária ordinária ou extraordinária do CRF/MG, no valor de R$

250,00 (duzentos e cinqüenta reais).

� 1° - O benefício do caput deste artigo é também extensivo aos diretores do

CRF/MG, quando do comparecimento a sessões ou reuniões deliberativas de

Diretoria.

� 2° - O CRF/MG deverá manter livro próprio de controle do

comparecimento da sessão plenária ou de diretoria, devendo o beneficiário

apor sua assinatura, cujo pagamento se dará no dia da sessão ou em até cinco

dias da sua realização.

Art. 7° - Ao Conselheiro e/ou Diretor do CRF/MG, bem como a farmacêuticos

devidamente inscritos e empregados e ainda terceiros, quando em viagem de

representação e/ou atendendo interesse desta Autarquia Federal,

expressamente autorizado pela Diretoria do CRF/MG, poderá ser concedída

diária equivalente a R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para

deslocamento efetuado dentro do Estado de Minas Gerais, R$440,OO

(quatrocentos e quarenta reais) quando em viagem a outros Estados da

Federação e R$880,OO (oitocentos e oitenta reais) para outros países. v
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� 1° - Quando para o deslocamento citado acima não for utilizado veiculo do

CRF/MG, bem como não correr às expensas do CRF/MG, a compra de

passagens terrestres, aéreas etc., o valor será reembolsado, desde que

apresentado o comprovante idóneo original (CF, NF etc.) da despesa, emitido

em nome do CRF/MG.

� 2° - No caso de o deslocamento ocorrer em veiculo próprio, para ter direito ao

reembolso, os abastecimentos e os documentos fiscais de abastecimento

deverão estar datados dentro do período contido na convocação e dentro

do trajeto necessário ao atendimento da convocação.

� 3° - Quando o deslocamento não exigir pernoite será concedido a metade dos

valores expressos no caput deste artigo.

� 4° - A Diretoria do CRF/MG avaliará a viabilidade operacional e económica de

concessão de diárias ou o pagamento das despesas decorrentes de

deslocamento e estada.

Art. 8° - As despesas relativas ao efetivo deslocamento do local de origem ao

local de destino e vice-versa são de responsabilidade do CRF/MG (passagens

aéreas, rodoviárias etc., com exceção de táxi), independentemente do valor

recebido a titulo de diária.

Art. 9° - Aquele que receber diária(s) do CRF/MG deverá preencher o modelo

SOLlCITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - CRF/MG de forma detalhada e

prestar contas anexando o máximo de documentos comprobatórios possível:

a) Relatório de viagem detalhado, com a finalidade, pontos discutidos etc;

b) Folder do evento e certificado de participação;

c) Documento fiscal dos gastos necessários para o deslocamento e

estada (passagens, check-in, alimentação, estada etc.);

d) Outros documentos comprobatórios (atas, relatórios, fotos,

convocações, convites etc.).

Art. 10° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

todas e quaisquer disposições em contrário.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2012.

{£-c.'L ,d.'

Farmo. VANDERLEI EUSrÁQUIO MACHADO

Presidente

CRFMG nO 2.883
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Anexo Único da Portaria 014/2012

(Gerência) NO

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - CRF/MG

2012

NOME

0.0.005 IlAtlCÁP.IOS PI OEPOSITO li�r,(o

AG' ele

EVENTO:

OP,IGfM;

DATA/HORA PARTIDA: {Oala, hora o dia da secl'1ana �ailb d� origecll1) DATA/HORA (HtGAOA; (Da la, hor� c di.) da lemana de ch�ada na Mil/em ap-ós e�emo IC10n,oj

OBta tlora Oatu Dia da Semana

SOLICITANTE INFORMAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS

-,".'

A ser pre�nehido p-c/a Gerend� ElleLutiva AdIl1111btriltl�(\-FlrlaLEjr" f)U G,.rtlnclil dto InfrilE'strutllr<l

A�17'j,OO .llilHmun,cipal;

I
.Int'!",,,!adual;:QU;lntidade de Dian2ls necessárias:

Total a ser pagO:

Diarias:

Reembolsos (COmbvstivel, estacionamel1to etc);

Observaçáo(ões}:

APROVAÇÃO/JUSTIfiCATIVA 00 SUPERIOR IMWIATO (lfNClA DA $UPEIlINHNNNClA I GER£NClA [X[(VTIVA

Carimbm e Assinatura

AUTORIZO llS DfSP[SA,S NAS [ONDIÇÕES DESCRIfAS ACIMA

F.nn. VANOERLEI EUSTÁQUIO MACHADO

Presidente do CRF/MG

F.rm". RI(llÉIA MARIA MOREIRA LUCENA

Di,.,!ora.l'esour,,;ra do CRF/MG D,la

Or;&ntaçõ....

Qu�dro Meio de Tr�nSPQne /Opçc.es

1. <:inotar kilometragern inicial e final e os abastecimentos efetuildús, valore� e dataS. óolicitM ()� cOiTIpmvilnk" (NF, Cr) etc;

2 ,. trazer passagens, originais ou cópias;

3 - trazer check.in's;

4 - trazer documentos (omprob<ltórios etc. (At<l", relatórios, fotr!�, (OIWOC<Jr;oes, UJINi!"" foldpr-s, certificado,; (�tL)


