
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO
CONSELHOSUPERIOR

RESOlUÇÃO CSDPESW. 008/2011

Dispõe sobre a concessão de diárias. em viagens a
serviço, a membros e servidoresda Defensoria Pública
do Espírito Santo e da outras providências. (Versão
compilada com as alteracões posteriores decorrentes
das ResolucõesCSDPESn.o013/2012 e n.o009/2016)

o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do EspíritoSanto, no uso de seu

poder normativo estabelecido pelo art. 11, 111,da LeiComplementar Estadual nO.55,de 23

de dezembro de 2004;

CONSIDERANDOque a Defensoria Pública é dotada de autonomia funcional. administra-

tiva e de gestão orçamentária, o que lhe assegura o poder de organizar as suasativida-

des e gerir os seusrecursos,sem subordinação nem ingerência de qualquer outro Órgão,

Instituição ou Poder do Estado;

CONSIDERANDOo disposto no S 5", do art. 97-B, da LeiComplementar Federal n°. 80, de
1994, que estabelece que as decisões da Defensoria Pública, fundadas em sua

autonomia funcional e administrativa, têm eficácia plena e executoriedade imediata;

I ·

DasDiárias

CAPíTULO I

CONSIDERANDOa relevãncia de se estabelecer controle sobre a concessão de diárias a

membros e servidores em viagens a serviço, em consonância com a atual estrutur

orgânica da Defensoria Pública do Espírito Santo e com os principias inerentes

Admin71straçãoúblíCãBrãSileia;

Ol E:

r
Art. 1°. Diária é parcela indenizatória destinada a atender as despesas de alimentação, "

pousada e locomoção urbana devidas ao orador que se
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deslocar da sede de sua lotação por motivo de serviço ou, no interesse da Defensoria

Pública, para participar de estudo, congresso ou outros certames científicos.

Parágrafo único, Para os efeitos desta Resolução, sede é a área terrítorial compreendida

dentro dos limites geográficos do municipio onde o membro ou o servidor encontra-se

lotado.

Art. 2°. É competente para autorizar a concessão de diária, e uso do meio de transporte

a ser utilizado na viagem, o Defensor Público-Geral, admitindo-se delegação de

competência.

Parágrafo único, A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário

constante no Anexo 1Idesta resolução. através de protocolo e endereçada ao Defensor

Público-Geral.

Art, 3°. A diária é devida quando o deslocamento importar pernoite fora da sede de

exercicio.

~ 1°. Quando o deslocamento não exigir pernoite e for superior a 06 (seis)horas. serão

devidos 50%(cinquenta por cento) da diária integral.

~ 3°. No caso do parógr fo anterior. o beneficiário deve apresentar Relatório e Boleti

e forma clara e objetiva, mencionando as razães que culminaram n

ia, devidamente autorizado pelo Defensor Público-Geral ou

ordenadoria.

Art.4' Ad,aoa 000 é de,;da om ,eg,,;ot~~.-e ~ ~
_1_._n_o_p_e_r_ío_d_o_d_e_tr_ã_n_s_it_O_._a_o_m_e_m_b_ro_o_u_s_e_rv_id_o_r_q_u_e_,_p_o_r_m_o_ti_v_o_d_e_re_m_o_ç_a_'_o_o_"li

~ 2°. Quando houver comprovada necessidade de prorrogação do prazo de~
afastamento, o membro ou servidor faz jus, ainda, às diárias correspondentes ao período

\
prorrogado.
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designação, tiver que mudar de sede;

11- no deslocamento com duração inferiora 06 (seis)horas;

111- no deslocamento para localidade onde o membro ou servidorresida;

IV - Entre os municípios da Grande Vitória, quais sejam; Serra, Vila Velha, Vitória,

Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão. (Redação dada pela Resolução CSDPES nO. 009,

de 29 de fevereiro de 2016)

Parágrafo único. Constitui infração disciplinar, punível na forma da lei. conceder ou

receber diária indevidamente.

Art. 5° Asdiárias são pagas antecipadamente, mediante crédito em conta corrente, em

única parcela.

Art. 6° O membro ou servidor que, por convocação expressa,afastar-se de sua sede na

condição de r presenfCmt~do Defensor Público-Geral. do Subdefensor Público-Geral e

do Corr edor-Geral, fará j0s ao mesmo tratamento dispensado a essasautoridades no

refere às despesa

0. Emtodos os casos de deslocamento para viagem, o membro ou servidor

entar relatório de viagem, no prazo de cinco dias úteis subsequentes ao retorno à

endo, para isso,utilizar o formulário constante no Anexo li, e restituiros valores

relativos às diárias recebidas em excesso.

~ 1° Deverão ser apresentados no relatório de viagem os comprovantes de passage

ticket de embarque, certificado de participação no evento, se for o caso, e, na hipótese

de utilização de veículo oficial. a autorização para saída deste.

~ 2° O descumprimento injustificado do disposto no caput do artigo sujeitará o membro

ou servidor ao desconto em folha de pagamento dos valores de diária recebidos,

respeitadas as limitações legais, semprejuízode

(
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Art. 8°. O Defensor Público. o servidorou colaborador que receber diárias e, por qualquer

motivo, não se afastar da sede, deverá providenciar a restituição integral no prazo de 05

(cinco) dias úteis.

Art. 9°. É expressamente proibida a concessão de qualquer diária ao membro ou servidor

da Defensoria Pública. ou mesmo ao colaborador eventual, que esteja com pendência

em processo de diária anterior.

Art. 10, Os valores de diárias de viagem são os constantes na tabela do Anexo I e serão

atualizados pelo Conselho Superior, de ofício ou por provocação.

Art. 11. O servidor público de outro órgão que estiver prestando serviço para a Defensoria

Pública do EspíritoSanto. faz jus a diária como colaborador. em conformidade com o

valor do Anexo I.

Art. 12. A concessão das diárias condiciono-se à existência de crédito orçamentário e

disponibilidade financeira na DefensoriaPública.

esolução entra m vigor na data de sua publicação.

(

\ Art. 13. Oscasos omissosserão resolvidospelo DefensorPúblico-Geral.
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ANEXO I

(Redacão dada pela Resolucão CSDPES n°. 013, de 21 de maio de 2012)

CARGOS DENTRO DO

ESTADO (R$)

FORA DO ESTADO

(R$)

INTERNACIONAL

(US$)

250,00300,00

Servidores e

Defensor Público-

Geral, Subdefensor

Público-Geral, 600,00 700,00 600,00

Corregedor-Geral e

Membro designado

para representação

Defensores Públicos 450,00 600,00 500,00
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ANEXO 11

(Redação dada pela Resolução CSDPESn°. 013, de 21 de maio de 2012)

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

BENEFICIÁRIO:

CARGO/fUNÇÃO:

EMAll:

LOTAÇÃO:

RG:

BANCO/PRAÇA:

ITINERÁRIO:

HORÁRIO DE SAíOA A PARTIR DAS:

MATRíCULA:

TELEFONE:

ORGÃO EXPEDIDOR:

AGENCIA:

HORÁRIO DE CHEGADA A PARTIR DAS:

CPF:

CONTA NO:

MEIO DE TRANSPORTE:

( ) AÉREO RODOVIÁRIO ) VEíCULO OFICIAL ( ) VEíCULO PRÓPRIO

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA: PERíODO DA VIAGEM:

NÚMERO DE eIÁRIAS: VALOR UNITÁRIO (RS) VALOR TOTAL (R$)

í
FINA LIDA0

------..~-.---------\--vr



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO
CONSELHO SUPERIOR

BENEFICIÁRIO/CARIMBO COORDENADOR RESPONSÁVEL/CARIMBO

EM •••• / •••• / •••••• EM •••• / •••• / •••••

SOLICITO AUTUAÇÃO APÓS. AO GPO PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, E AO GFS PARA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

EM •••• / •••• / ••••••

GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA:

AUTORIZO AO PROTOCOLO AUTUAÇÃO, APÓS AO GPa PARA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, E AO GFS PARA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E

PAGAMENTO, CONFORME PREVISTOEM RESOLUÇÃO DO CONSElHO SUPERIORDA DEFENSORIA PÚBLICA 00 E5.

EM - ••• / ••• _/- •••••

SU8DEfENSOR PÚBLICO GERAL
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ANEXO 111

RELATÓRIO DE VIAGEM

or.

DADOS DA VIAGEM

--------------------------~yr-
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Vitória, 05 de agosto de 2016.

ALHO

MAURO FE
Conselh II C~LCANTI-DE

A
Conselho

BRUN

o~eiro

L~ t OELHO CO 'A
rE~nselheiro

GEANA C RUZLái) SISSILVA
con;e~

~zçl/
RISt'RDO 'WIL6'~ P~L1 ROSA
/ _ Conselheiro
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