
 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 0150/2015 

08 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA GOIANA DE 

HABITAÇÃO S/A- AGEHAB, por seus representantes legais infra-assinados,  no uso 

das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social e Regimento Interno, 

considerando o que constam dos autos do Processo nº 003599/2013, 

RESOLVE:  

Art. 1º- Fixar, a partir desta data, os valores das diárias concedidas a título 

de indenização das despesas de alimentação e hospedagem no âmbito da Agência Goiana 

de Habitação-AGEHAB em: 

 

I – até US$ 200,00 (duzentos dólares) quando se tratar de viagem 

internacional; 

II - R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) quando se tratar de viagem a 

Brasília ou aos demais Estados da Federação, com pernoite; 

III – R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) quando a viagem for 

destinada a Brasília ou aos demais Estados da Federação, sem pernoite; 

IV – R$ 160,00 (cento e sessenta reais) quando se tratar de viagem dentro 

do Estado de Goiás, com pernoite; 

V – R$ 80,00 (oitenta reais) quando se tratar de viagem dentro do Estado 

de Goiás, exigindo 02 (duas) refeições, sem pernoite; 

VI – R$ 46,00 (quarenta e seis reais) quando o deslocamento exigir apenas 

01 (uma) refeição; 

Art. 2º - Os valores citados nos itens I a VI do art. 1º serão acrescidos de 

25% (vinte e cinco por cento) quando se tratar de membro da Diretoria Executiva e do 

Secretário Geral da Presidência; 

Art. 3º - Sempre que possível às diárias serão pagas antecipadamente. Nos 

processos de pagamento de diárias devem constar a solicitação/concessão de diárias, que 

será emitida, sempre que possível, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data 

de início da viagem; 
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Art. 4º - O servidor beneficiário, dentro de 03 (três) dias, a contar da data 

do retorno à origem, deverá prestar contas por meio do Relatório de Viagem, 

devidamente preenchido e vistado pelo chefe imediato, acompanhado dos comprovantes 

de deslocamento ou de refeição/hospedagem; 

Art. 5º - Não será beneficiado com o pagamento de diárias, exceto com 

expressa autorização dos Diretores da área solicitante, a região Metropolitana  de 

Goiânia, formada pelas seguintes cidades: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, 

Caturaí, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio 

de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis e Trindade; 

Art. 6º - Aos deslocamentos em feriados, sábados e domingos, o 

pagamento será efetuado somente com justificativas da Presidência ou do Diretor da área 

solicitante, onde o funcionário está lotado; 

Art. 7º - Fica revogada a Portaria nº 106/2011, de 1º de setembro de 2011;  
 

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 

 

SALA DE REUNIÕES DA DIRETORIA DA AGÊNCIA GOIANA DE 

HABITAÇÃO S/A AGEHAB, em Goiânia, aos 08 dias do mês de outubro de 2015. 

 

 

LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS 

Presidente 

 

 

     MURILO MENDONÇA BARRA                                                 FERNANDO JORGE OLIVEIRA 

Diretor Des. Institucional Coop. Técnica                                                Diretor Administrativo 

 

HYULLEY AQUINO MACHADO                                        MARCEL BRUNO SILVEIRA E SOUZA 

      Diretor Financeiro                                                                               Diretor Técnico 
 

 


