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RESOLUÇÃO nº 03, de 09 de fevereiro de 2010 
 
 
 
Dispõe sobre a solicitação, autorização, 
concessão e prestação de contas de diárias, 
passagens e hospedagem no âmbito da 
UNIFESP e dá outras providências. 
 

 
 
O CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO PAULO-UNIFESP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 
20, inciso I do Estatuto, e tendo em vista a necessidade de implantação nesta 
Universidade do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, desenvolvido 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, e 
 
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 403, de 23 de abril de 2009; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006;  
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A concessão de diárias e passagens referentes a deslocamento à serviço, no 
território nacional e no exterior, no âmbito da UNIFESP, reger-se-á pelo disposto no 
Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, e por esta Resolução. 
 
DAS DIÁRIAS 
 
Art. 2º O servidor que, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro 
ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a 
indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e 
locomoção urbana.  
  
§ 1° Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do 
cargo, o servidor não fará jus a diárias. 
 
§ 2º Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios 
limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com 
países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores 
brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em 
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que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território 
nacional1. 
 
Art. 3º O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos: 
 
I - nos deslocamentos dentro do território nacional: 
 
a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 
 
b) no dia do retorno à sede de serviço; 
 
c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada; 
 
d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob 
administração do Governo brasileiro ou de suas entidades; ou  
 
II - nos deslocamentos para o exterior: 
 
a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 
 
b) no dia da partida do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora do 
país;  
 
c) no dia da chegada ao território nacional; 
 
d) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada; 
 
e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob 
administração do Governo brasileiro ou de suas entidades; 
 
f) quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou 
com o qual coopere custear as despesas com alimentação ou pousada; ou  
 
§ 1º Quando a missão no exterior abranger mais de um país, adotar-se-á a diária 
aplicável ao país onde houver o pernoite; no retorno ao Brasil, prevalecerá a diária 
referente ao país onde o servidor haja cumprido a última etapa da missão. 
 
§ 2º Não será devido o pagamento de diária ao servidor quando governo estrangeiro ou 
organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere custear as 
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.  
 
§ 3º Não são devidas diárias quando as despesas com hospedagem, alimentação e 
locomoção forem custeadas pela organização do evento ou do serviço a ser realizado. 

                                                 
1 Os 39 municípios componentes da RMSP são: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, 
Carapicuíba, Cotia, Diadema,Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra,Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, 
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, RibeirãoPires, Rio Grande da 
Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetanodo Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista 
(vide in Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo) 
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Art. 4º. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, 
fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o 
previsto para o seu afastamento deverá restituir as diárias recebidas em excesso, no 
prazo previsto no caput. 
 
Art. 5º. O servidor ocupante de cargo efetivo investido em cargo comissionado ou em 
função de confiança poderá optar entre perceber diária no valor fixado para o cargo 
efetivo ou no valor aplicável para o cargo comissionado ou função de confiança que 
ocupe.  
 
Art. 6º Nos casos de afastamento da sede do serviço para acompanhar, na qualidade de 
assessor, o Reitor da UNIFESP, o servidor fará jus às diárias no mesmo valor atribuído 
à autoridade acompanhada. 
 
Art. 7º. Aplicam-se as regras de concessão de diárias previstas nesta Resolução aos 
deslocamentos de servidores da UNIFESP para participação em reuniões de colegiados 
da Instituição.  
 
§ 1º É vedado à UNIFESP custear diárias de membros de colegiado representantes de 
outros entes da federação, de outros Poderes ou de empresas públicas e sociedades de 
economia mista.   
 
§ 2º As diárias para membros de colegiados que não se enquadrem no caput ou no § 1º 
serão pagas:  
 
I - no caso de colegiados com composição e funcionamento constantes em lei ou 
decreto: no valor do item "c" do Anexo I; e  
 
II - no caso de colegiados com composição e funcionamento definidas por ato 
normativo inferior a decreto, somente quando autorizado pelo Ministro de Estado 
competente, nos termos por ele definido, não podendo superar os valores previstos no 
item "e" do Anexo I.  
 
 
DA INDENIZAÇÃO 
 
Art. 8º A indenização de que trata o art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991 , no 
valor de R$ 26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)  será devida aos 
servidores de toda e qualquer categoria funcional que se afastar da zona considerada 
urbana de seu município de sede para execução de atividades de campanhas de combate 
e controle de endemias, marcação, inspeção e manutenção de marcos divisórios, 
topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras 
internacionais. 
 
Art. 9º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes 
situações, a critério da autoridade concedente: 
 
I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e 
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II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que 
poderão ser pagas parceladamente. 
 
§ 1º As diárias, inclusive as que se referem ao seu próprio afastamento, serão 
concedidas pelo Reitor ou a quem for delegada tal competência. 
 
§ 2º As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-
feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente 
justificadas, detalhando-se a necessidade de participação pessoal do beneficiado. 
 
§ 3º Quando o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, o servidor fará 
jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que autorizada sua 
prorrogação. 
 
§ 4º Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais alterações de percurso ou 
de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela 
administração. 
 
§ 5º Não serão acolhidas propostas em que o interesse público não esteja objetivamente 
demonstrado. 
 
Art. 10 Os atos de concessão de diárias serão publicados no boletim interno de pessoal 
da UNIFESP. 
 
 
DA EMISSÃO DAS DIÁRIAS E PASSAGENS 
 
Art. 11 A emissão de diárias e passagens, no âmbito da UNIFESP, ocorrerá, 
exclusivamente, por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, 
devendo ser observado o Manual do Usuário do Sistema, desenvolvido pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão - MP. 
 
Art. 12. As regras estabelecidas nesta Resolução para utilização do SCDP, definindo a 
competência e as diretrizes para solicitar, propor e conceder diárias e passagens para 
deslocamentos a serviço, em viagens nacionais e internacionais, para os servidores e 
colaboradores eventuais, deverão ser seguidas por todas as unidades da UNIFESP. 
 
Art. 13. Para fins desta Resolução consideram-se: 
 
I - Proposto: pessoa que viaja e presta contas da viagem realizada; 
 
II - Solicitante: o usuário previamente cadastrado no SCDP, responsável pela solicitação 
da viagem no SCDP; 
 
III - Proponente: a autoridade responsável pela indicação do proposto, pela análise da 
pertinência da missão e pela avaliação dos dados e documentação da viagem; 
 
IV - Autoridade Concedente: responsável pela aprovação da viagem no SCDP; 
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V - Autoridade Superior: responsável pela aprovação das viagens urgentes, em que a 
data de solicitação seja inferior a dez dias da viagem; 
 
VI - Consultor de Viagem Internacional: responsável pela verificação da caracterização, 
do enquadramento legal e da documentação pertinente às viagens ao exterior; 
 
VII - Colaborador Eventual: toda pessoa que sem vínculo com o Serviço Público 
Federal, seja convidado a prestar colaboração de natureza técnica especializada ou 
participar de evento de interesse da UNIFESP em caráter esporádico; 
 
VIII - Servidor Externo: servidor cadastrado no SIAPE e não lotado na UNIFESP; 
 
IX - Unidade: unidade de ação com atribuições específicas na organização. 
 
Parágrafo único – São considerados colaboradores eventuais toda a pessoa convidada 
para participar de Banca Examinadora de qualquer natureza que não integre o quadro de 
pessoal da Administração Pública Federal. 
 
Art. 14. As autoridades a serem cadastradas no sistema SCDP e suas respectivas 
competências serão designadas em ato do Reitor. 
 
 
DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS  
 
Art. 15. As solicitações de diárias e passagens deverão obedecer à programação de 
viagens, a ser apresentada mensalmente pelas unidades da UNIFESP à Pró-Reitoria de 
Administração, para fins de planejamento e controle dos gastos, na forma do ANEXO 
IV. 
 
§1º Na programação de viagens nacionais, terão prioridade aquelas essenciais para bom 
desempenho dos programas, projetos e ações da UNIFESP, tendo sempre em vista o 
interesse público e observando os princípios da finalidade, moralidade e economicidade. 
 
§ 2º Na programação de viagens internacionais, os dirigentes das unidades da UNIFESP 
deverão propor tão-somente aqueles afastamentos considerados absolutamente 
imprescindíveis às atividades de interesse da UNIFESP, os quais serão submetidos à 
autorização do Reitor, conforme Portaria MEC nº 404, de 23 de abril de 2009. 
 
§ 3º Os pedidos de afastamento encaminhados ao Reitor deverão pautar-se pela 
economicidade, efetividade e pertinência com os propósitos da respectiva organização.  
 
Art. 16 As propostas de concessão de diárias e passagens para os deslocamentos no país 
deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
 
Parágrafo único. Em caráter excepcional, a Chefia de Gabinete do Reitor poderá 
autorizar viagem em prazo inferior ao estabelecido no caput deste artigo, desde que 
devidamente formalizada a justificativa e comprovada a inviabilidade do seu efetivo 
cumprimento. 
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Art. 17. As propostas de concessão de diárias e passagens em viagens internacionais 
serão precedidas de autorização para afastamento do país concedidas pelo Reitor, a ser 
publicada no Diário Oficial da União2. 
 
§ 1º As propostas de que trata o caput devem ser encaminhadas ao Gabinete do Reitor 
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, considerando-se a data do afastamento. 
 
§ 2º O prazo estipulado no parágrafo anterior deverá ser rigorosamente cumprido, 
acarretando sua inobservância a restituição do pedido ao proponente. 
 
 
DA INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS 
 
Art. 18 Todas as propostas de concessão de diária e/ou passagens deverão ser 
justificadas, indicando-se, com clareza: 
 
I - o objeto da viagem; 
 
II - estimativa de custos das diárias e passagens; 
 
III - a vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou ações em andamento no 
âmbito da UNIFESP; 
 
IV - a relação de pertinência entre a função ou cargo do proposto com o objeto da 
viagem; 
 
V - a relevância da prestação do serviço ou participação do servidor para as finalidades 
da UNIFESP. 
 
§1º Para adequada análise do disposto no caput deste artigo, o servidor deverá prestar 
todas as informações necessárias à perfeita descrição das viagens, incluindo os dados 
relativos à justificativa dos deslocamentos e às datas, os locais e os horários dos 
compromissos assumidos, assim como quaisquer documentos que possam vir a 
comprovar o deslocamento do servidor, tais como convites, programações, certificados 
ou "folders". 
 
Art. 19 Todo servidor que pretenda participar de evento deverá submeter o pedido de 
participação à Chefia imediata e/ou obter a anuência do chefe do departamento, que 
deverá encaminhá-lo para a Comissão de Capacitação da Instituição e/ou CPPPD. 
 
Parágrafo único – Caberá a Chefia imediata e/ou Chefe de Departamento encaminhar o 
pedido com pronunciamento e justificativa da relevância da participação do servidor 
para as atividades que desenvolve na Instituição. 
 

                                                 
2 Art. 1º Fica subdelegada competência aos reitores de Universidades Federais, vedada nova 
subdelegação, para autorizar o afastamento de seus servidores para o exterior, conforme disposto no art. 
95 da Lei n.º 112, de 11 de dezembro de 1990, e no art. 2º do Decreto no 1.387, de 7 de fevereiro de 
1995. (Portaria nº 404, de 23 de abril de 2009) 
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Art. 20 A Comissão de Capacitação da Instituição examinará os pedidos dos servidores 
técnicos administrativos e a CPPD dos docentes, de acordo com os seguintes critérios:   
 

a) se haverá aproveitamento imediato do conteúdo programático do evento na 
execução das atribuições do servidor no âmbito da Instituição; 

b) se há pertinência da viagem com os interesses da UNIFESP ou da autarquia 
vinculada a que pertence o proponente; 

c) se o servidor participará do evento como palestrante e/ou orador e/ou debatedor 
e/ou mediador; 

d) se o servidor participará em sessão de pôster;  
e)  se haverá disseminação dos conhecimentos aos demais servidores; 
f)  a economicidade da viagem; 
g)  a compatibilidade do trajeto proposto com o evento; 
h) a compatibilidade da viagem com o regime de dedicação exclusiva. 
 

 
§ 1º O deferimento ou indeferimento das respectivas comissões deverá ser devidamente 
justificado. 
 
§ 2º Não serão autorizados pela Chefia de Gabinete do Reitor os pedidos que sejam 
encaminhados sem a prévia manifestação da Chefia imediata e/ou da chefia do 
departamento e/ou da Comissão de Capacitação da Instituição e/ou CPPPD.  
 
§ 3º Após análise pelas respectivas comissões, os pedidos deverão ser encaminhados a 
Chefia de Gabinete do Reitor.  
 
Art. 21 As propostas de concessão de diárias e passagens em viagens internacionais 
deverão ser acompanhadas de parecer favorável do Colegiado do Departamento e/ou da 
Comissão de Capacitação da Instituição e/ou CPPPD, além de todas as informações 
constantes do art. 18 desta Resolução. 
 
 
DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS 
 
Art. 22 O processo relativo à concessão de diárias e passagens aos colaboradores 
eventuais deverá ser instruído com todas as informações constantes do art. 18 desta 
Resolução, além dos seguintes documentos: 
 
I - nota técnica da unidade justificando a viagem do colaborador eventual, a 
compatibilidade da qualificação do beneficiado com a natureza da atividade e o nível de 
especialização exigidos para desempenhá-la, bem como a demonstração de ausência no 
quadro da UNIFESP de pessoal qualificado para o desempenho de referida atividade, 
com a aprovação do titular da unidade ou do seu substituto legal; e 
 
II - documento de identificação e currículo resumido do beneficiado. 
 
§ 1º Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas a um mesmo 
colaborador eventual por períodos de tempo que, por sua duração, freqüência ou 
ininterrupção, possam descaracterizar a eventualidade dos trabalhos realizados. 
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§ 2º Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais a 
colaborador eventual. 
 
Art. 23 Será concedido adicional no valor fixado no Anexo II a esta Resolução, por 
localidade de destino, nos deslocamentos dentro do território nacional, destinado a 
cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque e do desembarque até o local 
de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 
 
Art. 24 As despesas de alimentação e pousada de colaboradores eventuais, previstas no 
art. 4º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 19913, serão indenizadas mediante a concessão 
de diárias correndo à conta do órgão interessado, imputando-se a despesa à dotação 
consignada sob a classificação de serviços. 
 
§ 1º O dirigente do órgão concedente da diária estabelecerá o nível de equivalência da 
atividade a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de diárias. 
 
§ 2º É vedada a concessão de diárias para o exterior a pessoas sem vínculo com a 
administração pública federal, ressalvadas aquelas designadas ou nomeadas pelo 
Presidente da República. 
 
 
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 
Art. 25 Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por 
força das atribuições próprias do cargo. 
 
Art. 26 A indenização de transporte é devida ao servidor ocupante de cargo efetivo que: 
 
I – por opção e condicionada ao interesse da administração, realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção; e 
 
II – executar serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo ou função. 
 
§1º Somente fará jus à indenização de transporte o servidor que estiver no efetivo 
desempenho das atribuições do cargo ou função, vedado o cômputo das ausências e 
afastamentos, ainda que considerados em lei como de efetivo exercício. 
 
§2º Para efeito de concessão da indenização de transporte, considerar-se-á meio próprio 
de locomoção o veículo automotor particular utilizado à conta e risco do servidor, não 
fornecido pela administração e não disponível à população em geral. 
 
§3º É vedada a incorporação da indenização de transporte aos vencimentos, 
remuneração, proventos ou pensões. 
 

                                                 
3 Art. 4º Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos interessados, consoante se 
dispuser em regulamento, as despesas de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores 
eventuais, inclusive membros de colegiados integrantes de estrutura regimental de Ministério e das 
Secretarias da Presidência da República, quando em viagem de serviço. 
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Art. 27 A indenização de transporte corresponderá ao valor máximo diário de R$ 17,00 
(dezessete reais). 
 
§1º Para o pagamento da indenização consideram-se somente os dias de efetivo 
exercício em serviços externos. 
 
§2º O pagamento da indenização de transporte será efetuado pelo Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, no mês seguinte ao da utilização do 
meio próprio de locomoção. 
 
Art. 28 A indenização de transporte não será devida cumulativamente com passagens 
destinadas à execução de serviços externos, auxílio-transporte ou qualquer outra 
vantagem paga sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
 
Parágrafo único. Será permitida a percepção simultânea de indenização de transporte e 
de diárias. 
 
Art. 29 Após a opção do servidor, a chefia imediata e/ou chefia de departamento deve 
atestar a execução de serviços externos em conformidade com o estabelecido no art. 26 
e encaminhar ao dirigente da DRH para expedir o ato concessório da indenização de 
transporte.  
 
§1º Devem constar do atestado da chefia imediata: 
 
I - nome, matrícula e denominação do cargo efetivo e da função do servidor; 
 
II - unidade de exercício do servidor; e 
 
III - descrição sintética dos serviços externos e o seu período de execução. 
 
§2º O ato concessório da indenização de transporte, contendo as informações a que se 
referem os incisos do parágrafo anterior, deve ser publicado no boletim interno da 
UNIFESP no mês em que for efetuado o seu pagamento. 
 
Art. 30 Será declarado nulo o ato de concessão praticado em desacordo com o disposto 
nesta Resolução e a autoridade que tiver ciência da irregularidade deverá apurar, de 
imediato, responsabilidades por intermédio de processo administrativo disciplinar, com 
vistas à aplicação de penalidade administrativa correspondente e à reposição ao erário 
dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
 
 
IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Art. 31 O servidor, o colaborador eventual ou o servidor externo que se beneficie de 
diárias e passagens concedidas no âmbito da UNIFESP deverá prestar contas, no prazo 
máximo de cinco dias úteis após o retorno, acompanhada de relatório circunstanciado 
sobre a viagem e seus objetivos, documentos comprobatórios da prestação do serviço ou 
da participação do beneficiário nas atividades previstas, caso haja, e dos canhotos dos 
cartões de embarque. 
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§ 1º Na impossibilidade do colaborador eventual apresentar a prestação de contas de 
que trata o caput, a responsabilidade será do Proponente servidor. 
 
§ 2º O não atendimento ao disposto neste artigo impossibilita a concessão de novas 
diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e regularizada a 
pendência. 
 
Art. 32 A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de 
diárias e passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União, no prazo de cinco 
dias. 
 
 
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 33 A participação de servidores em feiras, fóruns, seminários, congressos, 
simpósios, grupos de trabalho e outros eventos serão de, no máximo: 
 
I - eventos no país: até dois representantes por unidade4; 
 
II - eventos no exterior: um representante por unidade. 
 
Parágrafo Único. Somente em caráter excepcional e quando houver necessidade 
devidamente justificada, por meio de exposição de motivo dos dirigentes das unidades, 
o número de participantes poderá ser ampliado, mediante autorização prévia do Reitor. 
 
Art. 34 Os procedimentos administrativos de concessão de diárias e passagens deverão 
ser executados por servidor efetivo, formalmente designado pela autoridade competente. 
 
Art. 35 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto 
nesta Resolução a autoridade proponente, a autoridade concedente, o ordenador de 
despesas e o servidor que houver recebido as diárias. 
 
Art. 36 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite 
Presidente do Conselho Técnico Administrativo 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Serão consideradas unidades: Pró-Reitorias, Departamentos Acadêmicos e Administrativos. 
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ANEXO I 
Decreto nº 6.907/2009 

 

Tabela – Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no País  

Classificação do 
Cargo/Emprego/Função 

Deslocamentos 
para 

Brasília/Manaus/ 
Rio de Janeiro 

Deslocamentos 
para Belo 
Horizonte/ 

Fortaleza/Porto 
Alegre/Recife/ 
Salvador/São 

Paulo 

Deslocamentos 
para outras 
capitais de 

Estados 

Demais 
deslocamentos

A) Ministro de Estado 581,00 551,95 520,00 458,99 
B) Cargos de Natureza 
Especial  406,70 386,37 364,00 321,29 

C) DAS-6; CD-1; FDS-
1 e FDJ-1 do BACEN 321,10 304,20 287,30 253,50 

D) DAS-5, DAS-4, 
DAS-3; CD-2, CD-3, 
CD-4; FDE-1, FDE-2; 
FDT-1; FCA-1, FCA-2, 
FCA-3; FCT1, FCT2; 
FCT3, GTS1; GTS2; 
GTS3. 

267,90 253,80 239,70 211,50 

E) DAS-2, DAS-1; 
FCT4, FCT5, FCT6, 
FCT7; cargos de nível 
superior e FCINSS. 

224,20 212,40 200,60 177,00 

F) FG-1, FG-2, FG-3; 
GR; FST-1, FST-2, 
FST-3 do BACEN; 
FDO-1, FCA-4, FCA-5 
do BACEN; FCT8, 
FCT9, FCT10, FCT11, 
FCT12, FCT13, 
FCT14, FCT15; cargos 
de nível intermediário e 
auxiliar 

224,20 212,40 200,60 177,00 
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ANEXO II  
Decreto nº 6.907/2009 

Tabela - Valores da Indenização de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 1991, e do 
Adicional de Embarque e Desembarque 

ESPÉCIE VALOR 
R$ 

Indenização de que trata o art. 16 da Lei no 8.216, de 1991, alterado pelo art. 
15 da Lei n 8.270 de 1991 45,00 

Adicional de que trata o art. 8º  95,00 
 
 
 

ANEXO III 
Decreto nº 6.907/2009 

Tabela – Valores do acréscimo do embarque e desembarque 

ESPÉCIE VALOR 

Acréscimo de que trata o § 1o do art. 20. 95,00 
 


