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RESOLUÇÃO Nº 646 DE 28 DE JULHO DE 2017 

  

 

Ementa: Dá nova redação aos artigos 7º, 13, 29, e 

ao formulário do Anexo I da Resolução/CFF nº 

598/14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), no uso de suas atribuições legais e regimentais 

previstas na Lei Federal nº 3.820/60;  

CONSIDERANDO que é atribuição do Conselho Federal de Farmácia expedir 

resoluções para eficiência da Lei Federal nº 3.820/60, nos termos do artigo 6º, alínea “g”;  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Farmácia estabelecer normas 

para garantir a unidade de ação dos Conselhos Regionais de Farmácia do país;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.000/04, que confere autonomia aos Conselhos 

Federais de Profissões Regulamentadas para regulamentação e fixação de verbas referente a 

diárias, jetons e auxílio de representação daqueles que exercem funções nos quadros da 

Autarquia; 

CONSIDERANDO o Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1544/2016- 

Plenário, aplicável ao Conselho Federal de Farmácia por semelhança de natureza e assunto; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 3.643/00, que dispõe sobre diárias do pessoal 

civil da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, e do militar, no País e no 

exterior; alterando dispositivos do Decreto Federal no 71.733/73, e dando outras providências, 

ora adotado por analogia, RESOLVE:  

Art. 1º - Dá nova redação aos artigos 7º, 13, 29, e ao formulário do Anexo I da 

Resolução/CFF nº 598 de 7 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 

10/06/2014, Seção 1, páginas 85/86, alterada pela Resolução/CFF nº 629 de 30 de setembro de 

2016, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2016, Seção 1, página 206, nos seguintes 

termos:  

“Art. 7º - As despesas indenizáveis pela verba de representação, que não deverão ser 

permanentes ante ao seu caráter indenizatório, serão comprovadas através de cupons fiscais 

eletrônicos ou notas fiscais devidamente preenchidas sem emendas, borrões ou rasuras, 

datadas, nominais ao executor da despesa e contendo discriminação detalhada dos bens ou 

serviços a que se refere. 

Parágrafo único – A execução orçamentária da verba de representação não é acumulável ante 

a sua necessária eventualidade.  

Art. 13 - É garantida a percepção de diárias para desempenho de atividades no exterior, 

acrescendo-se 100% (cem por cento) ao valor previsto no § 1º do artigo anterior.  
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§ 1º – É pressuposto para realização de despesas com diárias para deslocamento 

internacional a autorização do Plenário conforme previsto no inciso VIII, do artigo 14, da 

Resolução/CFF nº 483/08 ou norma que venha substituí-la, anexando-se ao processo de 

despesa a cópia da ata que registra a autorização para a respectiva execução.  

§ 2º – A passagem aérea da Diretoria será em classe executiva nos trechos em que o tempo de 

voo entre o último embarque no território nacional e o destino for superior a 8 (oito) horas. 

Art. 29 - O “Relatório de Viagem”, conforme disposto no Anexo I desta resolução, deverá ser 

preenchido, em todos os campos, de forma legível, sem rasuras, devidamente assinado e 

entregue à Subcoordenação de Material e Patrimônio, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

para que seja procedido o controle de utilização do bilhete de passagem, juntamente com 

todos os documentos que justifiquem o deslocamento tais como: 

a) quando se referir a trabalho desenvolvido pelas Comissões Permanentes e Temporárias do 

Conselho Federal de Farmácia, anexar ao relatório de viagem a lista de presença e os 

comprovantes de deslocamento; 

b) quando o deslocamento se der para participação em Congressos, Seminários, Conferências 

ou outros eventos similares, anexar ao relatório de viagem o folder do evento, cópia do 

certificado de participação e os comprovantes de deslocamento;  

c) quando para participação ou realização de reuniões fora do conselho, anexar ao relatório 

de viagem a declaração ou lista de presença e o documento convocatório ou que promova sua 

realização ou de autorização para a participação; 

d) não sendo possível cumprir a exigência da devolução do comprovante do cartão de 

embarque ou comprovante da passagem de que trata a letra “a”, por motivo justificado, a 

comprovação da viagem poderá ser feita por declaração de utilização da passagem emitida 

pela agência de viagens ou empresa aérea. 

Parágrafo único – Considera-se comprovante de deslocamento, se terrestre, o comprovante da 

passagem, se aéreo, o “check-in” (cartão de embarque) ou, ainda, quando for utilizado meio 

de transporte antes não mencionado, os comprovantes que a ele se relacionam.  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 

 

Walter da Silva Jorge João 

Presidente – CFF 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

   
    

   IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

          NOME:   

CARGO/FUNÇÃO:   CPF Nº:   

ENDEREÇO:   

CIDADE:  ESTADO:   

 CEP: FONE:  

          INFORMAÇÕES SOBRE O DESLOCAMENTO 

          
PERÍODO DE DESLOCAMENTO:   

Nº DE DIÁRIAS:  VALOR RECEBIDO:  

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E/OU IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO: 

  

        
  

  

        
  

  

        

  

  
        

  

  

        

  

  

        

  

                    

          INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

          
DESLOCAMENTO INICIAL 

EMPRESA:   VOO:   

ORIGEM:   DESTINO:  

DATA E HORA DE SAÍDA: DATA E HORA DE CHEGADA: 

          
DESLOCAMENTO DE RETORNO 

          EMPRESA:   VOO:  

ORIGEM:  DESTINO:  

DATA E HORA DE SAÍDA:  DATA E HORA DE CHEGADA:  

          ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO: DATA: 

RECEBIDO NO CFF POR: DATA: 
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