
RESOLUÇÃO N°04/2013, 17 de abril de 2013. 

 

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E O 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO AO 

AGENTE POLÍTICO, TERCEIRIZADO, SERVIDOR E/OU 

EMPREGADO EM VEÍCULO PARTICULAR, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

SÉRGIO MARASCA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 

Taquari – CONSISA VRT, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o artigo 36 do ESTATUTO SOCIAL DO CONSISA VRT. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ao agente político, terceirizado, servidor e/ou empregado que se afastar da 

sede do CONSISA-VRT por necessidade do serviço, devidamente autorizado, fará jus à percepção de 

diárias para cobrir as despesas de alimentação e estadia, nos termos da resolução própria, podendo 

efetuar adiantamento de viagem na seguinte forma: 

- Quando o deslocamento for para fora do Estado, será pago o valor de R$ 450,00, 

mediante comprovação de nota de estadia, acrescido das despesas de passagem; 

- Quando o deslocamento exige pernoite, será paga a diária inteira no valor de R$ 

230,00, mediante comprovação de nota de estadia; 

- Quando o deslocamento não exige pernoite e for realizado fora da região que 

compreende a AMVAT – Associação dos Municípios do Vale do Rio Taquari, será pago o valor de meia 

diária R$ 75,00, com comprovação de estada ou da realização do serviço; 

- Quando o deslocamento for realizado na região que compreende a AMVAT – 

Associação dos Municípios do Vale do Rio Taquari será pago o valor de R$ 30,00, com comprovação de 

estada ou da realização do serviço. 

Parágrafo Único - A comprovação da diária será feita documentalmente, juntamente 

com ofício ao Setor Contábil, autorizando o pagamento da importância equivalente aos dias de 

deslocamento para fora da sede do Consórcio. 

 

Art. 2º - Fica o agente político, terceirizado, servidor e/ou empregado autorizado a ser 

ressarcido das despesas de combustíveis e lubrificantes quando, no exercício do mandato/cargo, 



utilizando veículo particular de seu uso, para se locomover para fora da sede do Consórcio.  

Parágrafo Único – Somente serão ressarcidas as despesas de que trata o caput deste 

artigo realizadas no período no qual o Consórcio não possuir veículo próprio destinado ao uso das suas 

atividades.  

 

Art. 3º - Pela utilização de veículo particular de seu uso fora dos limites do Município 

de Lajeado, no exercício do mandato/cargo, o agente político, terceirizado, servidor e/ou empregado terá 

direito a uma indenização calculada no valor de R$1,00 (um real) por quilômetro rodado, mediante 

apresentação de planilha de quilometragem percorrida, sendo este valor reajustado anualmente 

conforme índice de variação do I.G.P.M.  

Parágrafo Único – O ressarcimento da despesa só será feito mediante comprovação. 

 

Art.4º - O agente político, terceirizado, servidor e/ou empregado é responsável civil, 

criminal e administrativamente por qualquer dano ou infrações de trânsito, que venham a ocorrer, quando 

na condução de seu veículo particular, a serviço do Consórcio.  

 

Art. 5º - O agente político, terceirizado, servidor e/ou empregado é responsável civil, 

que no desempenho das atividades, necessitarem o uso de carro de aluguel (táxi) ou efetuar pequenos 

gastos (como cópias, impressões, pedágios e estacionamentos pagos) para o cumprimento de alguma 

tarefa designada e devidamente autorizado, fará jus ao ressarcimento da despesa efetuada, mediante a 

comprovação da nota fiscal respectiva, no valor do gasto efetuado. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CONSISA VRT Lajeado - RS, 17 dias do mês de abril de 2013. 
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Registre-se e Publique-se 
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