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DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-DOCE Nº 73, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 
Dispõe quanto à interpretação do conceito de “meia diária” e “diária integral” para 
definição de limites de quantitativo, conforme normas previstas na Deliberação 
Normativa CBH-Doce nº 68/2018.  
 
 

A presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pela Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000, e pelo Art. 11 do Regimento 

Interno, tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e; 

Considerando a necessidade de estabelecer a consolidação da correta interpretação a ser dada ao 

conceito de “meia diária” e “diária integral”, sobretudo no que se refere à definição, controle de 

quantitativo e contabilização das diárias de viagem previstas na Deliberação Normativa CBH-Doce nº 

68/2018, a qual dispõe sobre o uso de recursos públicos oriundos da Cobrança pelo Uso da Água, 

arrecadados pela União, para a concessão de diárias e transporte para os conselheiros e convidados dos 

Comitês com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 

Considerando o limite de diárias de viagem a ser concedidas a um mesmo conselheiro, previsto nos 

parágrafos 2º e 3º, do Art.5º, da Deliberação Normativa nº 68/2018; 

Considerando as discussões realizadas durante a 25ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, realizada no dia 06 de dezembro de 2018;  

 

DELIBERA:  

 

Art. 1º Fica definida a interpretação a ser dada ao conceito de “meia diária” e “diária integral”, para fins 

de definição de quantitativo, que: 

 

I. “meia diária” será efetivamente contabilizada como “meia”, sendo que a cada 02 (duas) “meias 

diárias” será obtida 01 (uma) “diária integral”, considerados os critérios previstos na Deliberação 

Normativa nº 68/2018, no que se refere ao pagamento parcial de diária sob o percentual de 50%.  

 

II. No caso de pagamento parcial de diária sob os percentuais acima de 50%, que podem ser de 

70%, 85% ou 100%, de acordo com as normas da Deliberação Normativa nº68/2018, será 

contabilizada 01 (uma) “diária integral”. 
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Art. 2º Em função de seu caráter meramente interpretativo, esta Deliberação Normativa retroage seus 

efeitos a 25 de abril de 2018 – data da edição da publicação da Deliberação Normativa nº 68/2018, para 

efeito de controle de quantitativo e contabilização das diárias de viagem.  

 

Art. 3º Esta Deliberação Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Governador Valadares, 06 de dezembro de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 

Presidente do CBH-Doce 

 


