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1.  OBJETIVO 

 

Esta Política faz parte do avanço e compromisso da SBMG com os princípios e 

valores da Companhia e tem por objetivo estabelecer normas e diretrizes, claras 

e transparentes, para as viagens (e prestação de contas referentes às despesas), 

para hospitalidade, para a entrega, oferta, promessa e recebimento de brindes, 

entretenimento, patrocínio e publicidade por parte da SBMG.  

 

Esse documento será interpretado em conjunto com o Código de Conduta e 

Integridade SBMG, Política de Conformidade SBMG, demais normas e Políticas 

da Companhia, Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, do Decreto nº 8.945, de 

27 de dezembro de 2016Decreto Municipal nº 1.435 de 14 de novembro de 

2018 e melhores práticas de governança do mercado. 

 

2. PÚBLICO A QUE SE DESTINA 

 

Aplica-se a essa política todos os colaboradores dos Terminais Aéreos de 

Maringá SBMG S/A, bem como aqueles que estejam diretamente ou 

indiretamente relacionados com a Companhia. 

3. DEFINIÇÕES 

a. Adiantamento – numerário creditado em conta ou qualquer outra 

modalidade que atenda o objetivo do viajante. 

b. Agentes Públicos – qualquer pessoa física, servidor ou não, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, exercendo cargo, emprego ou 

função pública em ou para Autoridade Governamental; qualquer pessoa 

física que trabalhe para empresa prestadora de serviço contratada com 

conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública; 

ou qualquer dirigente de partido político, seus empregados ou outras 

pessoas que atuem para ou em nome de um partido político ou 
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candidato a cargo político; ou Agente de organizações públicas 

internacionais. 

c. Autoridade Governamental – todo órgão, departamento ou entidade da 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica 

incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou 

custeio ao erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do 

patrimônio ou da receita anual; Partidos Políticos, Órgãos, entidades 

estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como 

pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais, 

inclusive fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um 

fundo soberano. 

d. Brindes – itens sem valor comercial ou com valor de mercado de até 

R$100,00 (cem reais), distribuídos ou recebidos a título de cortesia, 

propaganda ou divulgação habitual e que devem conter o logotipo da 

Companhia ou da pessoa jurídica que concedeu o Brinde ao colaborador 

da Companhia, tais como agendas, calendários, chaveiros, pen drives, 

canetas, camisetas, bonés, etc.  

e. Documentos hábeis para comprovação de despesa de viagem – Nota 

fiscal do estabelecimento hoteleiro indicando as quantidades exatas de 

diárias; nota fiscal de transporte aéreo/rodoviário/fluvial ou bilhete com 

a respectiva fatura do serviço da companhia ou agência de viagem; 

Recibos de aplicativos, taxis preenchido completamente com nome do 

taxista, motoristas de aplicativos, placa do carro, prefixo e trajeto. Nota 

fiscais nos demais casos. 

f. Diárias de viagem – Valor pago ao colaborador em viagem para suprir 

suas despesas de hospedagem e alimentação. 

g. Diária Integral (100%) – quando o deslocamento do profissional incluir 

pernoite fora da base de trabalho ou domicílio/residência. 

h. Diária parcial (50%) – Quando o deslocamento do profissional não incluir 

o pernoite fora da base de trabalho ou do domicílio/residência com 

duração igual ou superior a 08 (oito) horas consecutivas. 

i. Diária parcial (40%) – Quando o deslocamento do profissional não incluir 

pernoite fora da base de trabalho ou do domicílio/residência com 

duração igual ou superior a 06 (seis) horas consecutivas. 
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j. Entretenimento – são atividades ou eventos que tenham como principal 

fim proporcionar lazer aos seus participantes, tais como festas, jantares, 

eventos etc. 

k. Hospitalidade – deslocamentos, hospedagens, alimentação e receptivo, 

relacionados ou não a eventos de entretenimento. A hospitalidade de 

caráter exclusivo de turismo ou lazer é considerada presente. 

l. Pessoa Politicamente Exposta – Agentes Públicos que desempenham ou 

tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou no 

exterior, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como 

seus representantes, familiares ou estreitos colaboradores. 

m. Presentes – itens que possuam um valor comercial e que não se 

enquadram na definição de brindes. 

n. Vantagem Indevida – Qualquer bem, tangível ou intangível, inclusive 

dinheiro e valores, oferecidos, prometidos ou entregues com o objetivo 

de influenciar ou recompensar qualquer ato ou decisão de um Agente 

Público ou agente privado. Incluem-se aqui, presentes, entretenimento, 

passagens aéreas, hospedagem, doações, patrocínios ou qualquer outra 

coisa de calor utilizada para tal fim. 

o. Quando houver deslocamento do profissional com período inferior a 06 

(seis) horas será pago apenas despesas com combustíveis, pedágios e 

alimentação mediante apresentação de comprovação das despesas. 

p. O profissional que por convocação formal, realizar viagem 

acompanhando o Superintendente, gerente e coordenador, fará jus ao 

mesmo tratamento dispensado a essas autoridades, no que se refere as 

despesas de diárias. 

4. VIAGENS 

a. É facultativa a apresentação dos comprovantes de despesas de viagem 

na prestação de contas, pagos com as verbas indenizatórias de diárias 

exceto para fins de isenção de Imposto de renda, nos casos em que o 

montante, das diárias exceder 50% do salário do colaborador. Vide item 

9.  

b. Despesas com outros custos extras, cujos valores foram pagos pelo 

colaborador mediante o adiantamento de despesa de viagem ou 

solicitação de reembolso, será obrigatória apresentação de documentos 

hábeis de comprovação em nome de Terminais Aéreos de Maringá – 

SBMG S/A.  
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c. Despesas de Passagens rodoviárias só serão aceitos mediantes a bilhete 

de passagem ou nota fiscal que comprove o deslocamento do 

colaborador. 

d. As despesas com táxi e motorista de aplicativos, só serão aceitas 

mediante apresentação de recibo fornecido pelo taxista e motorista de 

aplicativos, preenchido completamente, com Placa do veículo, Prefixo e o 

nome completo do profissional acima citado. 

e. As despesas de transportes só serão reembolsadas com os comprovantes 

emitidos pela empresa prestadora do serviço 

f. Os comprovantes de locomoção devem sempre conter a origem e o 

destino, além das informações do Prestador de Serviços.  

g. Todas as despesas devem ser suportadas por comprovantes que 

possuam valor fiscal não são aceitos aqueles sem Razão Social, CNPJ etc. 

Exceções valem apenas para despesas com taxis e aplicativos que podem 

ser suportadas por recibos, desde que devidamente preenchidos. 

h. É de responsabilidade do colaborador a entrega formal dos relatórios 

com todas as assinaturas e autorizações necessárias. 

i. A entrega do relatório de viagem em desacordo com esta política 

autoriza a devolução ao colaborador para correção sendo considerado 

regularizado apenas após entrega formal do relatório de viagem com 

todas as condições atendidas nesta política. 

 

4.1  LIMITES DE DESPESAS DE DIÁRIAS 
 

CARGO CIDADE 
Com 

Pernoite 

Sem 

pernoite, 

com 

duração 

igual ou 

superior a 8 

(oito) horas 

consecutiva

s 

Sem 

pernoite, 

com 

duração 

igual ou 

superior a 6 

(seis) horas 

consecutiva

s 

DIRETOR 

PRESIDENTE 

BRASÍLIA 
R$           

585,00 

R$           

292,50 

R$        

234,00 

CAPITAIS E CIDADES DE R$           R$           R$        
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GRANDE PORTE 490,00 245,00 196,00 

INTERIOR 
R$           

400,00 

R$           

200,00 

R$        

160,00 

DIRETORES 

BRASÍLIA 
R$           

526,50 

R$           

263,25 

R$        

210,60 

CAPITAIS E CIDADES DE 

GRANDE PORTE 

R$           

441,00 

R$           

220,50 

R$        

176,40 

INTERIOR 
R$           

360,00 

R$           

180,00 

R$        

144,00 

COORDENADORE

S 

BRASÍLIA 
R$           

473,85 

R$           

236,93 

R$        

189,54 

CAPITAIS E CIDADES DE 

GRANDE PORTE 

R$           

396,90 

R$           

198,45 

R$        

158,76 

INTERIOR 
R$           

324,00 

R$           

162,00 

R$        

129,60 

CELETISTA 

BRASÍLIA 
R$           

331,01 

R$           

165,51 

R$        

132,40 

CAPITAIS E CIDADES DE 

GRANDE PORTE 

R$           

331,01 

R$           

165,51 

R$        

132,40 

INTERIOR 
R$           

331,01 

R$           

165,51 

R$        

132,40 

 

 

 

4.2 SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 

 

a. O colaborador deverá solicitar a viagem com antecedência mínima de 10 

(dez) dias. 

b. Os valores serão calculados de acordo com o período da viagem. 

c. Não serão autorizadas novas solicitações de viagem para o colaborador 

com mais de uma prestação de contas de viagem anterior em aberto. 

d. O Crédito acontecerá até o dia anterior à viagem. 
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4.3 DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

Seguem abaixo as principais despesas que não tem seus reembolsos efetuados 

pela SBMG aos participantes, ressaltando que a lista não é exaustiva: 

a. Xampu, condicionador, remédios, higiene pessoal em geral; Bebidas 

alcoólicas em nenhuma hipótese, inclusive para confraternizações; 

b. Almoço e/ou jantar com terceiros que estejam na mesma viagem; 

c. Hospedagem com terceiros. 

d. Lacre para mala; 

e. Excesso de bagagem (exceto quando o participante estiver levando 

algum material da SBMG, este será analisado pelo Processo de Viagens). 

f. Combustível e outras despesas para viagem em carros particulares. 

 

4.4 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

a. As prestações de contas de cada viagem devem ser enviadas ao Processo 

de Viagens, até 02 (dois) dias úteis após o retorno do participante. A 

prestação é feita individualmente (por viagem). Quando a viagem for 

superior a quinze dias a prestação de contas deve ser entregue sempre 

até 02 (dois) dias úteis antes do final do mês. 

b. O não cumprimento do prazo gera bloqueio para novas solicitações. 

c. O participante que recebeu adiantamento de viagens e não prestou 

contas no prazo de 02 (dois) dias úteis após o retorno da viagem, pode 

ter o respectivo valor descontado de seu pagamento. 

d. Os valores adiantados pela SBMG são exclusivamente destinados a cobrir 

despesas com viagens a trabalho, e o atraso na prestação de contas gera 

inconsistência contábil passível de punição aos órgãos de controle e 

fiscalização. 

 

4.5 DIÁRIAS  
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a. As diárias são isentas de imposto de renda, desde que devidamente 

comprovadas. 

b. Para fins de não incidência do Imposto de renda sobre às diárias de 

acordo com a legislação tributária na prestação de conta deverão ser 

observados os seguintes critérios de acordo com o parecer normativo 

CST 10/1992: 

c. Que os valores pagos a esse título guardem critérios de razoabilidade, 

não só em relação aos preços vigentes no local da prestação do serviço 

como também em relação a estrutura de cargos e salários da pessoa 

jurídica. 

d. Que as diárias não visem a indenizar gastos com pessoas sem vínculo 

empregatício. 

e. Que correspondam à despesa de alimentação, pousada e correlatas no 

local da prestação de serviço; 

f. Que, a qualquer momento, possa ser comprovado pela pessoa jurídica 

que pagou a diária e lançou contabilmente como despesa operacional, a 

realização do deslocamento e do(s) pernoite(s), se for o caso, que 

originou seu pagamento; 

g. Para comprovação do deslocamento, o documento hábil, no caso de ser 

utilizado para esse fim o serviço de companhias aéreas e/ou agência de 

viagens, será o bilhete de passagem, a fatura da agência de viagens ou 

documentos semelhantes. No caso de transporte marítimo, fluvial ou 

rodoviário, a respectiva nota fiscal de serviços.  

h. Os dias em que o empregado permanecer em viagem devem ser 

comprovados através de nota fiscal do estabelecimento hoteleiro. 

i. Nesses documentos deve constar o nome do empregado, sendo também 

necessário que a pessoa jurídica mantenha relatórios internos que 

demonstrem os valores pagos com diárias a cada empregado que as 

recebeu. 

 

5. BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADE 

 

5.1 REGRAS GERAIS 

É vedada a promessa, oferta, entrega, direta ou indireta de qualquer Vantagem 

Indevida, monetária ou não, a Agente Público ou a terceira pessoa a ele 
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relacionada, bem como a qualquer outra pessoa, sendo igualmente proibida a 

realização de pagamentos não previstos na legislação, incluindo pagamentos 

que se voltem a acelerar procedimentos administrativos. 

Será considerada uma violação a essa Política, Código de Conduta e Integridade 

SBMG, e demais políticas internas, a entrega, oferta, promessa, ou recebimento 

de Brindes, Presentes, Entretenimento, Viagens ou outra hospitalidade, 

independentemente do valor, quanto o ato possa influenciar de maneira 

inadequada  qualquer decisão comercial que afete a Companhia ou que possa 

resultar em uma Vantagem Indevida para a Companhia, seus administradores, 

colaboradores ou terceiros. 

Como já explicado nas definições desse documento, Vantagem Indevida é um 

benefício ou privilégio não compatível com as práticas éticas de mercado e que 

o beneficiado não teria direito. Para melhor visualização e materialização, 

algumas perguntas podem ajudar: 

• Oferecer ou aceitar essa oferta de vantagem poderá ir contra às Leis, o 

Código de Conduta e Integridade, essa Política ou normas internas da 

SBMG? 

• Essa vantagem irá influenciar a capacidade de tomar decisões imparciais? 

• Existe alguma expectativa que algo seja concedido em troca da vantagem 

recebida ou oferecida? 

• Caso você receba ou ofereça essa vantagem, e conte à outras pessoas, 

será causa de desconfiança? 

• O esperado é que todas as perguntas tenham como resposta “não”, caso 

contrário pode ser que o benefício seja uma Vantagem Indevida. Sempre 

que houver dúvidas em que medida tomar, aconselha-se consultar o 

gerente da área correspondente ou o Comitê de Compliance da 

Companhia. 

5.2 FREQUÊNCIA 
 

O oferecimento de Brindes, Presentes, Entretenimento ou qualquer outra 

Hospitalidade não deve ocorrer de forma habitual para o mesmo colaborador 

ou indivíduo, Agente Público ou não. 



               

 

 

Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A – Fevereiro de 2021 – Versão 1.0 

 

Mais que 2 (duas) vezes em um período de 12 (doze) meses será considerado 

forma habitual para os fins dessa Política, e se isso ocorrer, deverá ser 

imediatamente comunicado ao Comitê de Compliance da SBMG. 

A determinação da razoabilidade e boa-fé dos gastos será feita tendo em conta 

as leis aplicáveis, o Código de Conduta e Integridade da Companhia, a Política de 

Conformidade SBMG, demais Políticas internas, a Lei nº 13.303 de 30 de junho 

de 2016, Decreto Municipal nº 1.435 de 14 de novembro de 2018 e demais 

diretrizes ética do mercado. 

Embora possam ter diferentes limites aceitáveis, as despesas pagas a Agentes 

Públicos e membros próximos devem ser efetuadas de boa-fé, em montante 

razoável, legítimo e proporcional, de forma transparente e não inconsistente 

com as normas e os regulamentos da entidade que o Agente Público ou para 

quem trabalha e sem que se vise vantagem indevida. 

 

  5.3 BRINDES 
 

A oferta, entrega, promessa ou recebimento de um Brinde por um colaborador 

requer aviso ao seu superior hierárquico.  

Nos casos de recebimento, deverá realizar a distribuição dos brindes ao setor, e 

caso o número de brindes não for suficiente para todos, será realizado um 

sorteio pelo gerente da área, mediante a presença de todos, de forma 

transparente.  

Importante se atentar ao conceito de Brinde e a frequência. 

 

5.4 PRESENTES E HOSPITALIDADE 
 

a) Caso não envolva Agente Público ou Membro Próximo de Agente 

Público: 

• Para oferta, entrega ou Promessa: Todo colaborador SBMG deverá 

obter autorização expressa ou por escrito do Comitê de Compliance 

antes de prometer, oferecer ou entregar qualquer Presente ou 
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Hospitalidade a uma pessoa que não seja Agente Público ou Membro 

Próximo de Agente Público. 

Também deverá ser reportado ao Comitê de Compliance quando o 

valor de R$ 100,00 (cem reais) for ultrapassado em um único ato, ou 

se for esperado que os valores de vários itens de Presentes e 

Hospitalidade ultrapassarão o valor de R$100,00 (cem reais), por um 

período de 12 (doze) meses. 

• Para recebimento: Como regra geral, deve ser evitado o recebimento 

de Presentes ou Hospitalidades em valor unitário superior a R$100,00 

(cem reais), assim, todo colaborador deve obter uma autorização 

prévia do Comitê de Compliance, para todo recebimento de Presente 

ou Hospitalidade quando for fornecido por indivíduo que não seja 

Agente Público ou Membro Próximo de Agente Público. Deverá ser 

observado casos em que o ofertante seja pessoa que já realize ou 

tenha o potencial de vir a realizar negócios com a SBMG. 

A autorização também deverá ser solicitada pelo colaborador no 

momento em que os valores de vários itens de Presente ou 

Hospitalidade originalmente inferiores a R$100,00 (cem reais) 

ultrapassem esse valor por pessoa, pagos por uma mesma fonte, em 

um período de 12 (doze) meses. 

b) Caso envolva Agente Público ou Membro Próximo de Agente Público: 

• Para oferta, entrega ou Promessa: esses atos somente poderão ser 

realizados após o Comitê de Compliance ter previamente aprovado de 

forma escrita. 

• Para recebimento: independentemente do valor, qualquer Presente 

ou Hospitalidade oferecido por um Agente Público ou Membro 

Próximo de Agente Público, deverá ser rejeitado pelo colaborador, ou 

se a sua rejeição não for possível, o mesmo deve ser entregue ao 

Comitê de Compliance, que definirá sua destinação. 

 

5.4 REFEIÇÕES EM HOSPITALIDADE 
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Todas as refeições oferecidas, entregues, prometidas ou recebidas deverão ser 

de valor  moderado, compatível com as pessoas envolvidas e/ou o contexto de 

sua realização, de moro que o ato não seja apto a influenciar de maneira 

inadequada qualquer decisão comercial que afete a SBMG, ou que possa 

resultar em uma vantagem indevida para a Companhia ou qualquer outra 

pessoa. 

Nos casos em que o destinatário seja um Agente Público ou Membro Próximo 

de Agente Público, a refeição realizada com tal pessoa deverá ser reportada 

pelo colaborador ao Comitê de Compliance. 

6. PATROCÍNIO E PUBLICIDADE 

 

As DESPESAS COM PUBLICIDADE E PATROCÍNIO da SBMG S/A não ultrapassarão, 

em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita 

operacional bruta do exercício anterior, nos termos do artigo 93 da Lei Federal 

nº 13.303 de 30 de junho de 2016. 

O limite disposto no item anterior poderá ser ampliado, até o limite de 2% (dois 

por cento) da receita bruta do exercício anterior, por proposta da Diretoria 

Executiva da SBMG justificada com base em parâmetros de mercado do setor 

específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo 

Conselho de Administração. 

É vedado à SBMG realizar, em ano de eleição para cargos municipais, despesas 

com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3 (três) 

últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior 

à eleição. 

7. REGISTROS CONTÁBEIS 

 

Todas as despesas referentes e relacionadas a Viagens, Hospitalidade, Brindes, 

Presentes, Patrocínio e Publicidade devem ser lançadas de forma 

suficientemente detalhadas e completas nos registros contábeis da SBMG, 

incluindo a despesa incorrida, o destinatário e o valor do ato. 
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8. COMUNICAÇÃO 

Quando surgirem dúvidas de qual comportamento tomar diante de uma 

situação relacionada ao cumprimento de normas éticas e de políticas internas, 

recorrer ao Comitê de Compliance, representada pelo nosso Chief Compliance 

Officer, deverá ser acionada para sanar essas dúvidas. 

É dever dos colaboradores denunciar possíveis violações a esta Política e outras 

normas da SBMG, por meio do Canal de Denúncias. A cumplicidade em um ato 

ilegal também é passível de punição. 

9. SANÇÕES  

 

Havendo indícios ou denúncia de descumprimento deste Código, leis/ normas 

vigentes e aplicáveis à SBMG, por qualquer membro do público a que se 

destina, após a devida análise e comprovação do seu conteúdo pela Comitê de 

Compliance, reservado o anonimato, a Companhia deverá tomar as medidas 

legais e internas cabíveis, incluindo ação disciplinar adequada ou até mesmo à 

demissão, conforme o Código de Conduta e Integridade. 

 

Além das penalidades previstas do Código de Conduta e Integridade, os 

colaboradores poderão ser requeridos pelo Comitê de Compliance a 

interromper, de forma imediata condutas inadequadas ou inapropriadas.   

10. REGISTRO DE VERSÕES  

 

• Versão 1.0 – Fevereiro de 2021– aprovada pelo Conselho de 
Administração em 03 de fevereiro de 2021. 
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11. ANEXOS VIAGEM – (I e II) 

 

Processo de Viagem  

Etapa 01: Solicitação de viagem – Anexo I Solicitação de Viagem.xls 

Etapa 02: Solicitação de Adiantamento. 

Etapa 03: Prestação de contas / Relatório de viagem – Anexo II Relatório de 

Viagem - Prestação de contas.xls 

Etapa 04: Reembolso de despesa de viagem. 

 

Etapa 01: Solicitação de viagem 

 

A Solicitação poderá ser feita por qualquer colaborador da SBMG S/A e deverá 

ser seguido mediante ao procedimento descrito abaixo. 

 

➢ O Solicitante da viagem deverá preencher o relatório de solicitação de 

viagem de acordo com o anexo I. 

➢ O solicitante deverá encaminhar o relatório de solicitação para aprovação 

do Gestor de sua área. 

➢ O Gestor da Área avalia a necessidade da realização de viagem, não 

havendo a necessidade de realização da viagem, o Gestor da Área deverá 

devolver o formulário para o Solicitante com a justificativa da Não Aprovação.  

Identificada à necessidade da realização da viagem, o Gestor da Área deve 

aprovar previamente a viagem assinando o formulário. 

➢ O Gestor da Área deverá encaminhar o formulário de Solicitação de 

Viagem, devidamente assinado e aprovado pelo Superintendente, para o 

financeiro, para cotação e compra das passagens. 

file:///C:/Users/financeiro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RK6AAXXF/Solicitação%20de%20Viagem.xls
file:///C:/Users/financeiro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RK6AAXXF/Relatório%20de%20Viagem%20-%20Prestação%20de%20contas.xls
file:///C:/Users/financeiro2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RK6AAXXF/Relatório%20de%20Viagem%20-%20Prestação%20de%20contas.xls
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➢ Nos casos de Cancelamento de Viagem será de responsabilidade do 

colaborador avisar com antecedência ao financeiro para que sejam 

providenciados os cancelamentos necessários. O Gestor da Área deverá ser 

avisado simultaneamente do Cancelamento da Viagem pelo colaborador.  

 

Etapa 02: Solicitação de Adiantamento 

 

➢ Em casos excepcionais a Terminais Aéreos de Maringá SBMG adiantará 

mediante solicitação prévia do colaborador e aprovação da diretoria, recursos 

para despesas extras e de deslocamento de viagem, de acordo com o Anexo I. 

➢ O valor do adiantamento de viagem deve ser “pré-calculado” estimando 

o valor aproximado ao que será gasto e incluído o valor Solicitado no relatório 

“solicitação de Viagem”. 

 

Etapa 03: Relatório de viagem – Prestação de Contas 

 

➢ O colaborador deverá prestar contas das despesas de viagem em até 02 

(dois) dias úteis após o término da viagem via formulário Relatório de Viagem - 

Prestação de contas; 

➢ O participante deverá pegar Formulário: Prestação de Conta - Relatório 

Despesas de Viagem, o qual deverá ter todos os campos preenchidos 

corretamente, inclusive caso houve adiantamento de viagem, deverá lançar o 

valor adiantado. 

➢ O Participante deverá entregar o Formulário de prestação de conta de 

Despesas de Viagem ao Gerente da área para que seja assinado e entregue ao 

financeiro para análise e validação dos lançamentos; 

➢ O Relatório de Despesas de Viagem estando em desacordo com as regras 

de preenchimento e as regras do Manual de Viagens serão devolvidas para o 

Participante refazê-lo. 

➢ Despesas com a compra de passagens rodoviárias e outros custos extras, 

cujos valores foram pagos pelo colaborador será obrigatória apresentação de 

comprovantes. 

➢ O adiantamento deverá ser acertado até 48 horas após o retorno da 

viagem, sendo apresentado através do relatório: “Relatório de viagem – 
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Prestação de contas” (anexo III) juntamente com os respectivos comprovantes 

definidos nesse manual que comprovem as despesas. 

➢ O relatório será analisado e PASSÍVEL DE APROVAÇÃO da Gerência e 

diretoria. 

 

 

 

 

Etapa 04: Reembolso de despesa de viagem. 

 

➢ Caso o Participante tenha valores a devolver para a SBMG, este deverá 

fazer na hora da entrega do relatório ao Setor Financeiro juntamente com o 

comprovante de transferência bancária na conta corrente da SBMG. 

➢ O reembolso dos valores das despesas de viagem será efetuado pelo 

Setor de Contas a Pagar após cinco dias úteis da entrega do Formulário de 

Despesas de Viagem pelo Processo de Viagens.  
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Nome:

Cargo:

Departamento

Origem: Destino:

Data saída: segunda-feira

Data retorno: sexta-feira

Dados p/ Crédito Cód. Banco Nº Agência nº Conta

Maringá, 

DESTINO 2 CARGO 3

Aéreo

Rodoviário

Cargo Destino

1- Superintendente 1 - Brasília

2 - Gerentes 2 - Capitais e Cidades de Grande Porte

3 - Cordenadores 3 - Interior

4 - Navegação Aérea

Gerente

_________________________________

Solicitação de Viagem

07/11/2016

11/11/2016

Motivo da Viagem: 

Assinatura emitente:

Aprovação:

Meio de Transporte

R$ 0,00

Valor Total R$ 0,00

Superintendente

Valor Diárias

Valor Adiantamento de Viagem
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Cargo:

Departamento

Origem: Destino:

Data saída: Data retorno:

Dados p/ Crédito Nº Agência nº Conta

1)  D emo nstrat ivo  de D espesas D iárias :

18/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 22/10/2016 23/10/2016

ter qua qui sex sáb dom

Diária -                            

T  O T  A  L -                -                -               -               -                -               -R $             

2)  D emo nstrat ivo  de D espesas D iversas (anexar co mpro vantes):

18/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 22/10/2016 23/10/2016

ter qua qui sex sáb dom

Passagens -                            

Pedágio -                            

Estacionamento -                            

Combustível -                            

Outros -                            

T  O T  A  L -                -                -               -               -                -               -R $             

3)  D emo nstrat ivo  de D espesas co m T axi (anexar co mpro vantes):

DATA VALOR DATA VALOR

-R $             

4)  R esumo  F inanceiro :

-                           

Maringá,

* Us o  e xc lus iv o  d o  Fina nc e iro :

Data Rcbto/Pgto:            ___ / ___ / ___ Visto:

Gerente

-                                                               

__________________________________
Superintendente

_________________________________ __________________________________

-                                                               

-                                                               

09/12/2016

PERCURSO

T OT A L

0

(-) DESPESAS QUADRO 2

SALDO (+/-)

PERCURSO

T OT A L

23/10/2016

(-) DESPESAS QUADRO 1

D IA S

Assinatura emitente: Aprovação:

(-) TOTAL GERAL DESPESAS

(+) VALOR DO ADIANTAM ENTO -R$                                                         

-R$                                   

-                                                               

Relatório de Despesas de Viagem

Motivo da Viagem:  

18/10/2016

Nome:

D IA S T OT A L

(-) DESPESAS QUADRO 3

Cód. Banco:

Valor Adiantamento
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ANEXO PRESENTES (III) – Formulário para concessão e recebimento de Presentes e 

Hospitalidades 

 

Preenchimento em caso de entrega ou recebimento de Presentes ou Hospitalidades 

(lembrando, acima de R$100,00 – cem reais - , ou mais de R$100,00 ao longo de 12 – 

doze -  meses). 

Após o preenchimento, deverá ser encaminhado ao Comitê de Compliance, para 

aprovação, de acordo com as regras dispostas nesta Política, Código de Conduta e 

Integridade, Política de Conformidade, e demais normas internas, legislações vigentes 

e práticas éticas de mercado 

 

 
                                                    FORMULÁRIO PARA CONCESSÃO E RECEBIMENTO 
 
                                                    DE PRESENTES E HOSPITALIDADES 
 
 

Nome do colaborador que concedeu/ recebeu um dos itens desta Política 
 
 

Cargo: 
 
 

Área: 

Descrição detalhada do item (em caso de concessão de presente ou hospitalidade, anexar o 
comprovante e recibo de compra, caso não tiver documento comprovatório, favor apresentar 
justificativa e valor aproximado). Apresente aqui, todas as justificativas e explicações necessárias: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome de quem concedeu/recebeu: 
 
 

Empresa/ Instituição: 
 
 

Cargo: 
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______________________________________ 

Colaborador 

 

 

______________________________________           Recebido em ___/___/_______. 

             Membro Comitê de Compliance 


