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Portaria CRO-AM N. 28/2015

O Presidente do CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS, no
exercício de sua competência legal e de suas
atribuições;

CONSIDERANDO o art. 37, cabeça, da Constituição

Federal de 1988;

CONSIDERANDO a probidade administrativa e a

responsabilidade fiscal.

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselheiro, Servidor, Membro de Comissão, Membro de Câmara de

Instrução e convidado a serviço do CRO-AM, que se deslocar a serviço, da localidade

onde tem exercício para outro ponto do território nacional fará jus a percepção de diárias

segundo as disposições desta Portaria.

§1º. Os valores das diárias no País são os seguintes:

I - Deslocamento de Conselheiro para o interior do Estado ou outras unidades da

Federação – R$ 500,00 (quinhentos reais);

II - Deslocamento de Servidor para o interior do Estado – R$ 200,00 (duzentos reais); e
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III - Deslocamento de Servidor para outras unidades da Federação – R$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais).

§2º. O disposto neste artigo não se aplica:

I – aos Servidores ou Conselheiros designados para servir no interior do Estado do

Amazonas.

Art. 2º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço,

destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada,

alimentação e locomoção urbana.

§1º. O Conselheiro ou servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos

seguintes casos:

I – nos deslocamentos dentro do território do Estado:

a) quando se tratar de 01 (uma) diária, o afastamento não exigir pernoite fora da sede; e

b) quando o CROAM, por meio diverso, custear as despesas de pousada;

Art. 3º. É vedado ao CROAM custear diárias de membros de outro Conselho Regional

ou do Conselho Federal, bem como de outros entes ou órgãos do Poder Executivo,

assim como de membros do Poder Legislativo e ou Judiciário.
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§1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando o convidado do CROAM não

receber diárias do ente com o qual mantém vínculo, firmando declaração, sob as penas

da lei, nesse sentido, e houve interesse público, declarado pela Diretoria.

Art. 4º. O Conselheiro ou servidor que acompanhar outro conselheiro ou servidor com

deficiência fará jus ao recebimento de diária.

Art. 5º. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, salvo quando o

afastamento for superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas de forma

parcelada.

§1º. As diárias serão concedidas pelo Presidente desta Autarquia.

§2º. As diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-feiras, bem como incluam

sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, configurando, a

autorização do pagamento pelo ordenador, a aceitação da justificativa. 

§3º. Quando o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, o conselheiro ou

servidor fará jus às diárias correspondentes ao período prorrogado, desde que autorizada

sua prorrogação.

§4º. Serão de inteira responsabilidade do conselheiro ou servidor eventuais alterações de

percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não autorizados ou

determinados pela administração.

Art. 6º. Os atos de concessão de diárias serão autorizados mediante Portaria, que deverá

ser publicada no Portal da Transparência.
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Art. 7º. Serão restituídas pelo conselheiro ou servidor, em cinco dias úteis, contados da

data do retorno ao CROAM, as diárias recebidas em excesso.

Parágrafo único. Serão, também, restituídas, em sua totalidade, no prazo estabelecido

neste artigo, as diárias recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não

ocorrer o afastamento.

Art. 8º. Serão concedidas diárias adicionais, por localidade de destino, nos

deslocamentos dentro do território do Estado ou das unidades da Federação, 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. 9º. No retorno à sede do CROAM, o conselheiro ou servidor fará minucioso

relatório sobre as atividades desenvolvidas, podendo, se for o caso, fazer a juntada de

documentos.

Art. 10. Todos os responsáveis pela prática de atos em desacordo com esta Portaria

responderão solidariamente.

Art. 11. As possíveis omissões desta Portaria serão supridas pelas regras do Decreto nº

5.992/2006.

Art. 12. Revoga-se a Portaria CRO-AM 054/2011.
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Art. 13. Esta Portaria entrar em vigor na data da sua publicação.

Manaus, 27 de maio de 2015.

JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO
Presidente do CROAM


