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1 – Objetivo 

 

Esta política estabelece critérios e fornece diretrizes para solicitações de viagens, hospedagens, adiantamentos e reembolsos de 

despesas, limites de gastos e prestações de contas. 

 

2 – Campo de Aplicação 

 

Esta Política aplica-se a todos os funcionários da J. Mendes. Exceções podem ser concedidas a terceiros mediante prévia 

autorização e também deverão seguir as regras desta política. 

 

3 – Responsabilidades 

 

➢ Empregados: Antes de participar de qualquer viagem de negócios, todos os empregados devem considerar a 

utilização de meios de comunicação substitutos mais econômicos como áudio ou vídeo conferência. Na 

impossibilidade, o deslocamento deverá seguir o estabelecido nesta Política. 

 

➢ Gestores: O Gestor deverá analisar a frequência de viagens e controlar as despesas de seus subordinados, bem como 

garantir o cumprimento desta Política. 

 

4 – Divergências e exceções 

 

➢ Qualquer exceção a esta política exigirá a aprovação do Diretor da área onde o funcionário está alocado. 

 

5 – Procedimentos para solicitação de viagens e hospedagens 

 

➢ As solicitações de viagem devem ser feitas com a maior antecedência e planejamento possível, possibilitando encontrar 

tarifas reduzidas e maior disponibilidade. Toda viagem deve ser feita com um itinerário adequado e econômico, 

respeitando previamente o orçamento da área solicitante. Despesas não orçadas, serão tratadas respeitando o item 4 

Divergências e Exceções. 

 

Procedimento para solicitação: 

• Aprovação do Gestor Imediato; 

• Verificar necessidade de hospedagem, passagens aéreas, traslados, etc. Se necessário, acionar a Secretária Executiva 

para providências, informando datas, destino e demais necessidades; 

• Mediante informações serão disponibilizadas as opções e cotações para avaliação do usuário e definição da compra. 

 

Obs.: O requisitante deverá enviar a solicitação de viagens, respeitando os prazos abaixo, para o e-mail: 

rosimara.abreu@jmendes.com.br.  

 

➢ 10 (Dez) dias corridos para Viagens Nacionais  

➢ 20 (Vinte) dias corridos para Viagens Internacionais  

 

6 – Tipos de viagens 

 

6.1 – Viagens aéreas:  

 

➢ As passagens aéreas serão emitidas considerando melhor logística e custo; 
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➢ As passagens aéreas serão faturadas contra a empresa requisitante e através de agência de viagem conveniada ou cartão 

de crédito da Empresa; 

➢ Viagens Internacionais devem ter aprovação do Diretor da área solicitante; 

➢ Cancelamentos e alterações de reservas: Nos casos de alteração de reservas, por iniciativa do funcionário em viagem, o 

mesmo deverá reportar a Secretária Executiva para as devidas providências (hospedagem, traslados e passagens 

aéreas). Os eventuais custos adicionais serão avaliados pelo Gestor e Diretoria imediata. No caso de cancelamentos, o 

responsável pela contratação de viagens da J. Mendes deve ser comunicado com antecedência, para possibilitar a 

tratativa do reembolso ou uso em novas compras. Em caso de falta de comunicação com consequente prejuízo, o valor 

poderá ser descontado dos responsáveis. 

➢ Programas de fidelidade: Os empregados poderão aderir aos programas de milhagem de companhias aéreas, porém a 

participação nesses programas não deve influenciar na escolha do voo, que resulte no descumprimento desta política 

e/ou em aumento de custo para empresa; 

 

6.2 – Viagens terrestres:  

 

6.2.1 – Veículos próprios 

 

➢ Não é permitido o uso de veículos próprios para viagens a trabalho. Os deslocamentos devem obedecer ao item 6.2.3 

Táxi ou Transporte Executivo. A J. Mendes não se responsabiliza por danos ou despesas com veículos particulares de 

seus funcionários ou terceiros.  

 

6.2.2 – Aluguel de veículos 

➢ O aluguel de veículos somente será permitido nas situações abaixo: 

• Funcionários em viagens aéreas, fora de sua base de trabalho, onde a locação no destino tiver o menor custo 

para os deslocamentos necessários. 

• Deslocamentos que não tenham como origem / destino as unidades J. Mendes, tais como: visita à clientes ou 

fornecedores, audiências trabalhistas, homologações entre outras, previamente autorizada pela Gerência.  

 

➢ A Locação somente será permitida através de Empresa conveniada com a J. Mendes, obedecendo as categorias abaixo: 

1. Intermediário/Sedan (Ex: VW Voyage, VW Gol, Ford KA): Viagens com percurso =<350 km  

2. Pick up leve (Ex: Fiat Strada, VW Saveiro): Casos excepcionais em que o gerente da área deverá justificar 

"tecnicamente" a necessidade desta categoria.  

3. Intermediário sedan automático (Hyundai HB20/Toyota Etios): Viagens com percurso > 350 km  

 

6.2.3 – Reembolso de Combustível 

➢ No caso de uso de veículos da empresa onde seja necessário o abastecimento para deslocamento, esse deverá ocorrer 

preferencialmente via Postos de Combustíveis credenciados, e na falta destes, o reembolso deverá ocorrer via prestação 
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de constas com a apresentação do cupom fiscal, contendo a identificação do veículo. 

 

Regra Geral: Os funcionários elegíveis ao benefício do uso exclusivo veículo (frota própria ou locação), conforme política de 

veículos da J. Mendes, não são elegíveis a locação de veículos, salvo quando houver justificativa e aprovação do Diretor da 

área solicitante.  

Despesas com combustível e pedágios serão reembolsadas conforme item “11 Prestação de Contas”. 

 

6.2.3 – Táxi ou Transporte Executivo 

➢ Funcionários ou terceiros a serviço da J. Mendes, fora da sua base de trabalho em viagem pela empresa: 

solicitação de reembolso no relatório de despesas de viagem mediante recibo/NF e aprovação. 

➢ Funcionários ou terceiros a serviço da J. Mendes em sua base de trabalho: permitido apenas nos seguintes casos: 

serviço externo tais como audiências, ida a órgãos públicos, homologações trabalhistas, reuniões externas, socorro 

médico, treinamento externo, visita a fornecedores e desligamentos de funcionários previamente autorizados pelo setor 

RH/ADM.  

 

7 – Hospedagem 

 

➢ As reservas de hospedagem serão feitas pela Secretária Executiva mediante solicitação. As reservas serão realizadas, 

tendo como parâmetro os valores históricos e padrão de hotéis.  

➢ Somente serão passíveis de reembolso, diárias pagas pelo funcionário, em localidades onde não tenha Hotel 

credenciado ou situações que ocorram a necessidade de hospedagem sem prévio aviso, obedecendo a valores 

praticados pela J. Mendes, limitado ao valor máximo de R$250,00 a diária.  

 

8 – Reembolso de despesas 

 

➢ Em caso de deslocamento entre as unidades da J. Mendes onde é oferecido alimentação, não haverá reembolso de 

despesas com refeições. Exceções deverão ser tratadas previamente pelo Gestor Imediato. 

➢ Os funcionários que se deslocarem de suas bases de trabalho e necessitarem de hospedagem, deverão fazer contato 

antecipadamente com a Secretária Executiva para que seja programada a hospedagem nos hotéis conveniados. Em caso 

de hospedagens emergenciais, os funcionários poderão solicitar reembolso respeitando o limite máximo da diária de 

R$250,00, seguindo o padrão da rede de hotéis já conveniados.  

➢ Não serão reembolsadas despesas com bebida alcoólica e cigarros. 

➢ Despesas não autorizadas deverão ser pagas pelo funcionário, no “check-out”, diretamente ao hotel, tipo: bebidas 

alcoólicas. 

➢ As despesas decorrentes de viagens ao exterior serão reembolsadas pela taxa de fechamento da fatura de cartão de 

crédito ou pela taxa de conversão dos valores em espécie, desde que devidamente comprovado através de boleto de 
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compra, na falta deste, a cotação do dia da prestação de contas. 

 

9 – Despesas com representação 

 

➢ Consideram-se despesas de representação, nomeadamente, as despesas suportadas com recepções, refeições, viagens, 

passeios e espetáculos oferecidos no país ou no exterior a clientes, fornecedores ou a quaisquer outras pessoas ou 

entidades que tenha caráter institucional e siga as regras de conduta e Compliance da J.Mendes. 

 

10 – Adiantamento de viagens 

 

➢ As solicitações de adiantamentos para viagens deverão ser encaminhadas ao Departamento Financeiro, devidamente 

aprovada via fluxo BPM. 

➢ Os adiantamentos serão emitidos no prazo mínimo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data da emissão de solicitação ao 

Departamento Financeiro e devidamente aprovados pelo Superior responsável (BPM); 

➢ Para adiantamentos em moeda estrangeira, o Departamento Financeiro deverá receber a solicitação com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência à data da viagem. 

➢ O funcionário terá 7 dias úteis após o retorno de viagem, para prestação de contas; 

➢ Se o total de despesas for superior à quantia concedida como adiantamento, a diferença será reembolsada ao 

funcionário em 15 (quinze) dias, após a entrega física da prestação contas, devidamente aprovada; 

➢ Se o total de despesas for inferior à quantia concedida como adiantamento, a diferença deverá ser quitada no ato da 

entrega da prestação de contas, com as seguintes condições: 

• Moeda nacional – A diferença será restituída através de depósito na conta corrente da J. Mendes, (consultar 

dados no Departamento Financeiro) ou em espécie junto ao Departamento Financeiro. Em caso de depósito, o 

comprovante deverá ser anexado ao processo de prestação de contas;  

• Moeda estrangeira - A diferença será restituída através de depósito na conta corrente da J. Mendes, (consultar 

dados no Departamento Financeiro) ou em espécie junto ao Departamento Financeiro, em moeda estrangeira, 

onde na falta desta, o valor correspondente em Reais, pela taxa de conversão da contratação do adiantamento. 

Em caso de depósito, o comprovante deverá ser anexado ao processo de prestação de contas; 

 

11 – Prestação de contas 

 

➢ As prestações de contas devem ser realizadas através do sistema BPM, no perfil do funcionário que incorreu nas 

mesmas, obedecendo as categorias definidas pela Empresa e submetidas à aprovação conforme hierarquia definida pela 

J. Mendes. 

➢ O funcionário terá o prazo máximo de 07 dias do retorno da viagem, para elaboração da prestação de contas, aprovação 
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e envio ao Departamento Contábil para auditoria. 

➢ Após as prestações aprovadas, deverão ser impressas e entregues juntamente com os cupons/ notas fiscais originais, 

para o Departamento Contábil.  

➢ Serão aceitos como comprovantes de despesas, somente nota fiscal e cupom fiscal. Comprovantes em cópias, com data 

de emissão superior a 30 dias, apagados, com rasuras, em desconformidade a legislação fiscal ou ilegíveis, não serão 

aceitos. 

➢ Não serão reembolsadas despesas com refeições e lanches para trabalhos em regime de Home Office; 

➢ Não serão reembolsadas despesas com compras de materiais, serviços e taxas para uso da empresa, onde o processo 

deverá seguir via procedimento de compras; 

➢ Para fins de refeições, os valores a serem reembolsados ficam limitados conforme tabela abaixo: 

 

Localização Almoço Jantar Lanches 

Capitais: R$50,00 R$50,00 R$20,00 

Interior: R$40,00 R$40,00 R$20,00 

Exterior (diária): US$ 150.00   

 

Obs.: Valores superiores aos limites acima estabelecidos não serão reembolsados. 

 

➢ No caso de uso de veículos da empresa ou alugados, onde seja necessário o abastecimento para deslocamentos, esse 

deverá ocorrer preferencialmente via Postos de Combustíveis credenciados, e na falta destes, o reembolso deverá 

ocorrer via prestação de constas com a apresentação do cupom fiscal, constando a placa do veículo abastecido; 

➢ Todos os valores em desconformidade a esta política, serão rejeitados pela Auditoria financeira/contábil, havendo 

desconto parcial ou total do valor submetido a reembolso. 

 

12 – Revisão e Aplicação 

 

➢ Esta Política entra em vigor a partir de 02/08/2021 e será revisada conforme necessidade. 

➢ Revisada tabela de limite de valores para reembolso de almoço, jantar e lanches em 11/08/2021. 

 

 

 


