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ATO ADMINISTRATIVO nº 047/22 DE 

 

 
Altera a regulamentação resultante das Deliberações do 
Conselho Curador da FESF/SUS n.º 60, de 15 de junho 
de 2012, que institui normas internas para o pagamento 
de Diárias aos Trabalhadores da Fundação e da 
Deliberação nº 44, de 13 de junho de 2012, que 
disciplina o pagamento de diárias aos membros do 
Conselho e aos Colaboradores eventuais da Fundação 
Estatal Saúde da Família na forma e condições em que 
dispõe. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alteração na redação das Deliberações 
do Conselho Curador da FESF/SUS n.º 60, de 15 de junho de 2012, que institui 
normas internas para o pagamento de Diárias aos Trabalhadores da Fundação e da 
Deliberação nº 44, de 13 de junho de 2012, que disciplina o pagamento de diárias aos 
membros do Conselho e aos Colaboradores eventuais da Fundação Estatal Saúde da 
Família;  
 
o Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 
atribuições estatutárias,  
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Alterar, ad referendum, as Deliberações do Conselho Curador da FESF/SUS 
n.º 60, de 15 de junho de 2012, que institui normas internas para o pagamento de 
Diárias aos Trabalhadores da Fundação e da Deliberação nº 44, de 13 de junho de 
2012, que disciplina o pagamento de diárias aos membros do Conselho e aos 
Colaboradores eventuais da Fundação Estatal Saúde da Família. 

 
Art. 2.º - Este ato administrativo entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 3.º - Ficam revogadas, a partir desta data, as Deliberações do Conselho Curador da 
FESF/SUS  nº 44 de 13 de junho de 2012 e nº 60 de 15 de junho de 2012. 
 

Salvador, 17 de fevereiro de 2022 

 

 

Ricardo Luiz Dias Mendonça 
Diretor Geral 
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ANEXO I 
 

REGULAMENTO DE DIÁRIAS  
 

Art. 1º - Este regulamento institui o pagamento de diárias aos trabalhadores da Fundação 
Estatal Saúde da Família, membros do Conselho Curador e colaboradores eventuais 
(consultores, palestrantes, bolsistas) que venham a se deslocar de sua unidade de lotação a 
serviço da instituição para: participação em cursos de capacitação profissional, congressos, 
eventos, agendas externas, e/ou para outras ações de interesse da instituição, nos termos que 
dispõe. 
 
Art. 2º - O pagamento de diárias é destinado unicamente a arcar com as despesas de 
hospedagem e alimentação durante a agenda fora da unidade de lotação do beneficiário. 

 
Parágrafo único: não haverá pagamento de diária quando o deslocamento do 

trabalhador implicar em mudança definitiva do seu município de lotação. 
 

Art. 3º - Os valores da diária são estabelecidos nos “Anexo I e Anexo II” deste regulamento, 
considerando custo estimado de alimentação/hospedagem por localidade/região. 
 

Parágrafo primeiro.  Os valores das diárias constantes do Anexo I serão reajustados 
anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC IBGE), considerando como 
termo inicial para aplicação do reajuste o dia 1º de janeiro de cada ano.  

 
Parágrafo segundo. Ocorrendo o reajuste de que trata o parágrafo anterior, o 

beneficiário que encontrar-se em deslocamento no período de alteração fará jus ao recebimento 
retroativo da diferença apurada. 

  
Art. 4º. Será concedida diária apenas para o desempenho de atividades de exclusivo interesse 
da Fundação, por estrita necessidade do serviço, devida e formalmente autorizada pela Gestão e 
Diretoria respectiva, com aprovação do ordenador da despesa.  
 
Art. 5º. Somente será permitida a concessão de diárias dentro dos limites dos recursos 
financeiros pertinentes.  
 

Parágrafo primeiro. Caberá às Diretorias apresentarem, ao final de cada exercício, a 
estimativa de diárias para o exercício seguinte, de modo que as despesas correlatas sejam 
previstas no planejamento financeiro anual da Fundação.  

 
Parágrafo segundo. Não poderão ser concedidas diárias em número/valor superior à 

estimativa de que trata o parágrafo anterior, salvo em situações excepcionais, expressamente 
autorizadas pelo Diretor Geral, nos termos do art. 21, § 1º, item 10, letra e, ad referendum do 
Conselho Curador com justificativa da medida, dentro dos limites financeiros da instituição.  
 
 
 
Art. 6º. O pagamento das diárias seguirá os seguintes critérios:  
 



 
Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 
 

3 
FESFSUS – Fundação Estatal Saúde e Família. Documento Público. 

Av. Estados Unidos nº 161, Edf. Suerdieck, 8º andar, Comércio – Salvador/BA. CEP 40.010-020 

I - Será paga a diária completa, de acordo com o anexo I e II deste regulamento, para realização 
de atividades externas, desde que haja necessidade comprovada de pernoite fora da unidade de 
lotação do beneficiário e quando ultrapassar o horário de 23h59min em atividade fora da sua 
unidade de lotação;  
 
II - Será paga a diária simples, de acordo com o anexo I e II deste Regulamento, para realização 
de atividades externas por tempo superior a 08 (oito) horas contínuas, até às 23h59min. 
 

Parágrafo primeiro. Para efeito de cálculo da diária, será considerado o horário de 
saída do beneficiário da sua unidade de lotação até o seu retorno ao mesmo.  

 
Parágrafo segundo. Nos casos de atividade externa fora do Estado da Bahia as diárias 

serão concedidas conforme descrito no Anexo I deste Regulamento. 
 

 
Art. 7º. Não fará jus ao recebimento de diária o Trabalhador que:  
 

I - Não estiver no efetivo exercício das atribuições atinentes ao seu emprego/função;  

II - Se afastar do município de lotação por menos de 08 (oito) horas contínuas;  

III - Não houver necessidade de realizar gastos com alimentação e hospedagem em 

atividades externas de interesse da instituição;  

IV – Realizar atividade na localidade de sua unidade de lotação;  

V – Se deslocar da unidade de lotação por exigência permanente, característica ao 

emprego ou função; 

 VI - Se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou 

microrregião, constituídas por municípios limítrofes regularmente instituídas no Estado. 

 

MUNICÍPIOS CONSIDERADOS LIMÍTROFES DE SALVADOR 

LAURO DE FREITAS SIMÕES FILHO CAMAÇARI 

DIAS D’ÁVILA MATA DE SÃO JOÃO VERA CRUZ 

ITAPARICA CANDEIAS SÃO FRANCISCO DO CONDE 

MADRE DE DEUS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - 

 
Art. 8º.  As diárias serão concedidas antecipadamente, de uma só vez, para até 08 (oito) dias de 
afastamento para atividades externas, e serão calculadas por dia de deslocamento, na forma 
que vier a ser estabelecida em autorização específica.  
 

Parágrafo único: Quando houver necessidade de permanência acima de 8 (oito) dias 
de afastamento, a solicitação deverá ser justificada e autorizada pela Diretoria respectiva.  
  
Art. 9º. A solicitação da diária deverá ser feita pelo beneficiário (solicitante) e validada pelo 
Gestor Imediato e respectiva Diretoria, através de formulário específico, conforme padrão 
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definido e adotado pela instituição, com antecedência mínima de 07 (sete) dias corridos, para 
análise de disponibilidade financeira e posterior encaminhamento do ordenador da despesa.  
 

Parágrafo primeiro. É vedado o pagamento de diárias com antecedência superior a 03 
(três) dias úteis da data prevista para o início do deslocamento.  
  

Parágrafo segundo. Nos casos de emergência devidamente justificada, as diárias 
poderão ser solicitadas sem a antecedência de que trata o artigo, quando o pagamento poderá 
ser realizado durante o deslocamento do beneficiário.  

 
Parágrafo terceiro. O deslocamento que inclua sábado, domingo, feriado ou ponto 

facultativo será autorizado somente se for inadiável e no absoluto interesse do serviço, mediante 
autorização prévia do Diretor Geral, quando será assegurada ao trabalhador Fesf-SUS a folga 
compensatória respectiva. 

 
Art. 10º.  Nos casos em que o tempo de deslocamento for superior ao inicialmente previsto, o 
Trabalhador terá direito às diárias correspondentes, desde que autorizada a prorrogação da sua 
agenda pela Diretoria imediata, observados os critérios estabelecidos neste regulamento.  
 
Art. 12.  É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos e serviços do 
beneficiário, estando o pagamento atrelado exclusivamente ao preenchimento dos requisitos 
contidos no art. 2º deste Regulamento.  
  
Art. 13.  O Beneficiário que receber diárias indevidas será obrigado a restituí-la(s) de uma só 
vez, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o retorno a sede de trabalho, em 
Formulário Específico de Comprovação, devendo ser encaminhado à Diretoria de Gestão 
Interna, nas seguintes situações:  
 
I - Quando, por qualquer motivo, deixar de viajar, devendo comunicar o fato ao responsável ou 
setor competente, e devolver o valor integral;  
 
II - Quando retornar ao município de lotação antes da data final prevista, caso em que deverá 
comunicar o fato ao responsável ou setor competente, e devolver as diárias em excesso;  
 
III – Quando, por qualquer outro motivo, receber diárias a maior, contado o prazo da data e 
horário de retorno ao município de lotação.  
 
Art. 14. A comprovação deverá ser realizada, obrigatoriamente, por todos os beneficiários que 
receberem diária para realização de agendas externas ao seu município de lotação. 

Parágrafo primeiro.  A comprovação das diárias deverá ocorrer através de formulário 
próprio com a entrega de comprovantes de frequência, fotos e participação de eventos para os 
quais tenha sido designado e outros comprovantes relacionados à atividade em questão. 

 
Parágrafo segundo. O beneficiário deverá apresentar o formulário de comprovação de 

diárias ao superior imediato ou ao responsável pela agenda (no caso do Colaborador) em até 7 
(sete) dias corridos após o seu retorno ao município de lotação, devidamente preenchido e com 
a documentação comprobatória referida no parágrafo anterior, sob pena de ficar impedido de 
receber novas diárias. 
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Parágrafo terceiro. O beneficiário que deixar de entregar até 1 (uma) comprovação 

após o período de 30 dias da primeira solicitação, fica impedido de efetivar nova solicitação. 
 
Art. 15. O ato de concessão praticado em desacordo com o disposto neste Regulamento deverá 
ser declarado nulo e a Diretoria que tiver ciência da irregularidade deverá informar o ocorrido, de 
imediato, à Diretoria Geral, que apurará as responsabilidades por intermédio de processo 
administrativo funcional, nos termos da Deliberação nº. 34 do Conselho Curador, com vistas à 
aplicação da penalidade disciplinar cabível, e à reposição ao erário dos valores percebidos 
indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
 

Parágrafo primeiro. Responderão, solidariamente, pelos atos praticados em desacordo 
com as normas e critérios estabelecidos neste Regulamento, o ordenador da despesa e o 
trabalhador beneficiado.  
 

 

ANEXO II - QUADRO DE DIÁRIAS 

TIPO DE 

DIÁRIA 
REGRA LOCALIDADE VALOR  

Diária 

Completa 

*Sempre que houver 
pernoite 

*Quando ultrapassar 
23h59min (ainda que 

não haja pernoite) 

Estado 
da 

Bahia 

*Municípios ABAIXO de 100 MIL habitantes R$ 180,00 

*Municípios ACIMA de 100 MIL habitantes R$ 270,00 

Outros Estados R$ 360,00 

Diária 

Simples 

*Quando não houver 
pernoite e não 

ultrapasse 23h59min 

Estado 
da 

Bahia 

Municípios ABAIXO de 100 MIL habitantes R$ 90,00 

Municípios ACIMA de 100 MIL habitantes R$ 135,00 

Outros Estados R$ 180,00 

Diária para o Exterior (Grupos/Países) 

Grupo A 

Afeganistão, Armênia, Bangladesh, Belarus, Benin, Bolívia, Burkina-Fasso, Butão, 
Chile, Comores, República Popular Democrática da Coréia, Costa Rica, El Salvador, 

Equador, Eslovênia, Filipinas, Gâmbia, Guiana, Guiné Bissau, Guiné, Honduras, 
Indonésia, Irã, Iraque, Laos, Líbano, Malásia, Maldivas, Marrocos, Mongólia, Myanmar, 
Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Rep. Centro Africana, República 

Togolesa, Salomão, Samoa,  Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka, Suriname, 
Tadjiquistão, Tailândia, Timor Leste, Tonga, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Tuvalu, 

Vietnã, Zimbábue. 

U$$ 190 
 

Grupo B 

África do Sul, Albânia, Andorra, Argélia, Argentina, Austrália, Belize, Bósnia-
Herzegóvina, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Catar, Chade, China, Chipre, 
Colômbia,  Dominica, Egito, Eritréia, Estônia, Etiópia, Gana, Geórgia, Guiné- Equatorial, 

Haiti, Hungria, Iêmen, Ilhas Marshall, Índia, Kiribati, Lesoto, Líbia, Macedônia, 
Madagascar, Malauí, Micronésia, Moçambique, Moldávia, Níger, Nigéria, Nova 

Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Paquistão, Peru, Polônia, Quênia, República 
Dominicana, República Eslovaca, Romênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, 

Sudão, Tanzânia, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela. 

U$$ 270 

Grupo C 
Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Azerbaidjão, Bahamas, Bareine, Botsuana, Brunei 

Darussalam, Bulgária, Canadá, Cingapura, Congo, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti, 
U$$ 320 
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Emirados Árabes, Fiji, Gabão, Guatemala, Jamaica, Jordânia, Letônia, Libéria, Lituânia, 
Mali, Malta, Maurício, Mauritânia, México, República Democrática do Congo, República 

Tcheca, Rússia, San Marino, Santa Lúcia, São Cristovão e Névis, São Vicente e 
Granadinas, Taiwan, Trinidad e Tobago, Ucrânia, Uganda, Zâmbia. 

Grupo D 

Alemanha, Angola, Áustria, Barbados, Bélgica, Cazaquistão, Coréia do Sul, Croácia, 
Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Granada, Grécia, 
Hong Kong, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Kuaite, Liechtenstein, Luxemburgo, 

Mônaco, Montenegro, Noruega, Omã, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República 
Quirguiz, Seicheles, Sérvia, Suazilândia, Suécia, Suíça, Vanuatu. 

U$$ 400 

 

Informações:  
 
a) são consideradas as informações atualizadas do Senso do IBGE (sempre o último senso divulgado) para classificação dos 
Municípios da Bahia abaixo e acima de 100 mil habitantes (critério para definição dos valores das diárias). 
 

b) Apesar do valor da tabela em questão corresponder a dólares norte-americanos, no âmbito da UFJF, o valor da diária para viagens 
internacionais são disponibilizadas ao Proposto pelo valor equivalente em moeda nacional, ou seja, em Real. 


