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RESOLUÇÃO CRCSE Nº. 590/2022 

 

 

Altera a Resolução do CRCSE nº. 

520/2019 que disciplina, no âmbito do 

Conselho Regional de Contabilidade de 

Sergipe as concessões de diárias e os 

auxílios deslocamentos e dá outras 

providências.   

 

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE-CRCSE, no exercício 

de suas atribuições legais e regimentais. 

 

CONSIDERANDO que a expansão da atividade administrativa da entidade fiscalizadora do 

exercício profissional exige a presença de seus representantes e colaboradores em eventos e 

reuniões, nos campos nacional e internacional; 

 

CONSIDERANDO que, em várias oportunidades, faz-se necessária a convocação de pessoas 

que prestam serviço e colaboração, em razão do nível cultural e de destaque no campo 

científico e de pesquisa; 

 

CONSIDERANDO a integração do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe com os 

diversos órgãos governamentais, científicos e educacionais, nacionais e internacionais; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Alterar as redações dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, que passam a vigorar da seguinte forma: 

 

Art. 1º. Os Conselheiros, os integrantes do Conselho 

Consultivo, os Representantes e/ou Delegados, os 

integrantes de Grupos de Trabalho/Estudo e de Comissões, 

os assessores e os empregados do CRCSE, bem como, 

palestrantes não remunerados e colaboradores eventuais 

que, a serviço, por atribuição de representação do CRCSE ou 

para fins de treinamento, deslocarem-se dos seus domicílios 

ou da sede da Autarquia Regional, em caráter eventual ou 

transitório para outro ponto do território nacional ou 

internacional, farão jus às passagens e à percepção de 

diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas com 
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hospedagem e alimentação, bem como auxílio 

deslocamento nos termos desta Resolução. 

 

Art. 2º. Para fins de aquisição de passagens, concessão de 

diárias e auxílios deslocamentos, é necessário que haja 

compatibilidade entre os motivos do deslocamento e o 

interesse público do CRCSE, do mesmo modo que 

correlação entre o objeto do deslocamento e as 

atribuições/especialidades da pessoa com as atividades a 

serem desempenhadas. 

 

Art. 3º. As aquisições de passagens, concessões de diárias e 

os auxílios deslocamentos deverão ser solicitadas pelos 

setores competentes, com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias contados da data do início da       viagem. 

 

Art. 4º. As aquisições de passagens, concessões de diárias e 

de auxílios deslocamentos quando apresentarem 

afastamento com início na sexta-feira, e as requisições que 

incluírem sábados, domingos e feriados serão 

expressamente justificadas, condicionadas à autorização do 

Presidente do CRCSE. 

 

Art. 2º. Inclui r parágrafo único no art. 3º, bem como os arts.  

3º - A, 15 - A, 15 – B, 15 – C, 15 – D e 15 – E, que possuem as 

seguintes redações: 

 

Art. 3º. (...)  

 

Parágrafo único. Somente serão autorizadas as aquisições 

de passagens aéreas e as reemissões de bilhetes de 

passagem; e concessões de diárias e auxílios deslocamentos 

com prazo inferior a 10 (dez) dias, mediante apresentação 

de justificativa no interesse do serviço, exceto quando a 

convocação for determinada pelo presidente, por motivo 

urgente de serviço ou representação da autarquia. 

 

Art. 3º - A. Os chefes de setores responsáveis pela 

requisição de diárias, passagens e auxílios deslocamentos 

deverão instruir processo relativo a cada viagem.  
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Parágrafo único. Os relatórios circunstanciados ou as atas 

que comprovem a participação do beneficiário nas reuniões, 

eventos ou missões deverão ser entregues em até 30 (trinta) 

dias após a realização da viagem, para composição do 

respectivo processo.   

 

Art. 15 – A. As passagens de que trata o Art. 1º desta 

Resolução serão adquiridas nas seguintes modalidades:  

 

I – aéreas, quando houver disponibilidade de transporte 

aéreo regular no trecho pretendido; e  

 

II – rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias, tipo leito, 

quando:  

 

a) não houver disponibilidade de transporte aéreo regular 

no trecho pretendido;  

 

b) não houver disponibilidade de transporte aéreo regular 

na data desejada; ou  

 

c) o passageiro manifestar preferência por um desses meios 

de locomoção em detrimento do transporte aéreo.  

 

Parágrafo único. Os bilhetes adquiridos pelo passageiro para 

viagens nas modalidades “rodoviárias”, “ferroviárias” ou 

“hidroviárias” poderão ser ressarcidos mediante 

comprovação do passageiro, por meio de cópia do cartão de 

embarque nominal e/ou nota fiscal nominal ou cupom fiscal 

de pagamento.  

 

Art. 15 -  B.  Para a aquisição das passagens aéreas, serão 

observados a disponibilidade de voos e os seguintes 

critérios:  

 

I – quando a atividade iniciar-se antes das 10h, a data de 

partida poderá ser a véspera;  
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II – quando a atividade finalizar-se após as 16h, a data de 

retorno poderá ser o dia seguinte; e  

 

III – quando houver indisponibilidade de voos entre 7h e 

21h, a data de partida poderá ser a véspera e a de regresso 

poderá ser o dia seguinte;  

 

IV – preferencialmente em voos diretos, considerando a 

menor tarifa disponível.  

 

§ 1º A escolha da passagem mais vantajosa poderá não ser a 

opção mais econômica, levando-se em conta o tempo de 

voo e o número de conexões ou escalas.  

 

§ 2º A passagem poderá ser emitida de acordo com a 

indicação do passageiro, inclusive em datas anteriores ou 

posteriores ao compromisso, desde que o valor, por trecho, 

não ultrapasse a quantia de R$100,00 (cem reais) em relação 

ao voo de ida e/ou volta sugerido pelo CRCSE.  

 

§ 3º Nos casos não contemplados no § 2º, poderá ser 

emitida passagem aérea em voo sugerido pelo passageiro, 

desde que este arque, integralmente, com o valor da 

diferença em relação ao voo mais vantajoso para o CRCSE.  

 

§ 4º O passageiro poderá optar por se deslocar no dia de 

início e/ou término das atividades.  

 

§ 5º Para a verificação do valor das passagens, serão 

comparados os voos no trecho necessário e, não, em relação 

ao domicílio do passageiro.  

 

§ 6º Nos casos em que, após a aquisição das passagens, a 

programação da viagem for alterada por motivo de força 

maior, caso fortuito ou por interesse do CRCSE, justificado 

no pedido de alteração, a solicitação de aquisição em novas 

datas ou horários da viagem será processada sem ônus para 

o beneficiário. 
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§ 7º Não havendo acolhimento à justificativa apresentada, o 

ônus da alteração do bilhete de passagem, se houver, será 

de responsabilidade do beneficiário.  

 

§ 8º O pedido de alteração supracitado poderá ser 

processado e as despesas adicionais decorrentes da 

remarcação da passagem deverão ser negociadas e pagas 

diretamente à agência de viagens contratada pelo CRCSE.  

 

§ 9º O beneficiário deverá ressarcir o CRCSE dos valores 

decorrentes do cancelamento da viagem ou do não 

comparecimento ao embarque (no show) que deixarem de 

ser reembolsados pela companhia aérea, salvo comprovada 

ocorrência de caso fortuito, força maior ou por interesse do 

CRCSE, mediante justificativa documentada.  

 

§ 10. Não podendo utilizar o(s) bilhete(s) aéreo(s) emitido(s) 

pelo CRCSE e sem prejuízo das atividades a serem 

desempenhadas com o deslocamento previsto, em caráter 

excepcional e por razões de absoluta necessidade, o 

interessado poderá adquirir por sua própria conta outro 

bilhete aéreo, arcando integralmente com essa despesa.  

 

§ 11. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o 

beneficiário não ficará obrigado a ressarcir o CRCSE do 

bilhete não utilizado, mas deverá comunicar ao CRCSE sobre 

o ocorrido, em um prazo máximo de 5 (cinco) dias da data 

da ocorrência, para fins de verificação de possível alteração 

da quantidade de diárias pagas. 

 

§ 12. É necessária a juntada de comprovação da viagem 

aérea mediante cópia do cartão de embarque ou 

comprovante emitido diretamente no sítio eletrônico da 

companhia aérea, salvo na hipótese do § 10 do Art. 17, caso 

em que deverá ser fornecido pelo próprio adquirente do 

bilhete e anexado ao processo de viagem.  

 

Art. 15 - C. Nas viagens para o exterior, a categoria de 

transporte aéreo a ser utilizada é a Classe Econômica.  
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§ 1º Os passageiros poderão utilizar a Classe Executiva ou 

Superior, desde que arque com o pagamento da diferença 

de valores em relação ao bilhete sugerido pelo CRCSE na 

Classe Econômica.  

 

§ 2º Situações extraordinárias serão definidas por 

Deliberação do Plenário do CRCSE.  

 

Art. 15 – D. Nos casos de interesse do CRCSE, poderá haver 

ressarcimento de despesa com transporte complementar 

entre duas cidades, quando não for possível a aquisição de 

passagem aérea para o destino final da viagem, mediante a 

apresentação dos devidos comprovantes. 

 

Art. 15 - E. As passagens aéreas poderão ser adquiridas com 

a franquia de bagagem incluída (uma peça), observando-se a 

regra da menor tarifa disponível no dia da compra.  

 

§ 1º As viagens em que o deslocamento não exigir pernoite 

fora do domicílio terão suas passagens aéreas adquiridas 

sem a franquia de bagagem.  

 

§ 2º Não serão considerados, para fins de duração da 

viagem, os dias em que o passageiro tenha estendido o seu 

retorno para o atendimento de fins particulares.  

 

§ 3º Poderão ser adquiridas bagagens extras, desde que 

devidamente justificado, em casos excepcionais, em que o 

passageiro tenha que transportar materiais de trabalho do 

CRCSE que excedam a franquia de bagagens de 1 (uma) 

peça. 

 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus 

efeitos a partir do dia 26 de outubro de 2022, revogando-se disposições em contrário. 

 

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022. 

 

Contadora Maria Salete Barreto Leite 

Presidente do CRCSE 
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