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1. OBJETIVO 

Esta política tem como objetivo estabelecer critérios corporativos para realização de viagens, visando 

maior controle e otimização dos custos realizados com viagens. 

2. RESPONSABILIDADES DO COLABORADOR 

 

 Todos os colaboradores com expectativa de viajar no ano, deverão apresentar para o setor de 

viagens, juntamente com seu orçamento, um cronograma detalhado com o motivo das viagens 

e objetivos; 

 Avaliar alternativas, tais como telefonemas e reuniões via web antes de realizar uma viagem. 

Todas as viagens devem ser essenciais; 

 Gerenciar seus planos de viagens de forma eficaz e juntar viagem quando houver impacto de 

custo significativo.  

 Escolher as opções de menor custo e tentar adaptar seus horários de acordo com essas 

opções; 

 Em todas as solicitações de viagens devem ser preenchidos os campos informando se existe 

a possibilidade de ser resolvido por call/vídeo conferência, se há mais de um viajante por 

equipe e o motivo da viagem. 

 

 

3. PASSAGENS NACIONAIS 

 

3.1. PASSAGENS AÉREAS  

 

 O prazo de solicitações de passagens no aéreo são de no mínimo 15 dias corridos de 

antecedência; 

 A solicitação deverá ser realizada pelo sistema TMS, a qual passará por aprovação do superior 

imediato e gestor de viagens. Caso não possua cadastro ao sistema, solicitar para 

viagens@grupolevel.com.br; 

 Emissões devem ser sempre sem bagagens, tendo em vista que é permitida uma bagagem 

de até 10kg. 

 

3.2. PASSAGENS TERRESTRES 

 

 As solicitações devem ser realizadas diretamente para o e-mail viagens@grupolevel.com.br. 

 

 

4. HOSPEDAGENS NACIONAIS 
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 Todas as hospedagens devem ser solicitadas pelo sistema TMS, as quais passarão por 

aprovação do superior imediato e gestor de viagens. Caso não possua cadastro ao sistema, 

solicitar para viagens@grupolevel.com.br. 

 

5. VIAGENS INTERNACIONAIS 

 

 Todas as solicitações deverão passar pelo departamento de viagens; 

 Só serão emitidas após aprovação do presidente.  

 

 

6. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

 Todas as locações de veículos devem ser solicitadas pelo sistema TMS, as quais passarão 

por aprovação do superior imediato e gestor de viagens. Caso não possua cadastro ao 

sistema, solicitar para viagens@grupolevel.com.br; 

 O solicitante deverá sempre selecionar para cotação as locadoras: Localiza, Movida e Unidas 

com categoria econômico; 

 Sempre atentar-se no horário solicitado de retirada e entrega, prevendo possíveis atrasos de 

percurso. A cobrança da locadora é por hora, caso não seja respeitado o horário, teremos 

cobranças adicionais; 

 Os veículos deverão ser devolvidos com tanque cheio de modo a evitar o pagamento de taxas 

adicionais de combustível junto à locadora; 

 A empresa não se responsabiliza por sinistros e/ou multas ocorridas com o carro da locadora 

de veículos, o valor deverá ser pago pelo colaborador bem como a responsabilidade legal. 

 

7. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  

 

 Está autorizado o uso de veículo próprio desde que o veículo possua seguro vigente, e o 

condutor esteja coberto; 

 Para ressarcimento das despesas do veículo, incluindo reembolso de combustível e fator de 

depreciação do mesmo, a empresa pagará o valor de R$ 0,67 o quilômetro rodado, 

considerando R$ 0,40 km rodado para reembolso de combustível e R$ 0,27 km rodado para 

reembolso de despesas com depreciação; 

 Para os reembolsos de combustível, o colaborador deverá apresentar comprovante de 

combustível equivalente ao valor do resultado do 0,40 km rodado x a quilometragem realizada; 

 O Grupo Level não se responsabiliza por sinistros e/ou multas ocorridas com o carro próprio, 

este será de responsabilidade legal do proprietário. 

 

8. DESPESAS LIBERADAS 
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 Alimentação; 

 Bebidas não alcoólicas; 

 Pedágio; 

 Combustível; 

 Farmácia (com justificativa e aprovação do gestor). 

 Táxi*; 

*NOTA: Somente deve ser utilizado Táxi nas regiões onde o Uber for Business não opera. Caso 

você não possua o cadastro no aplicativo do Uber, solicite para viagens@grupolevel.com.br.  

 

9. DESPESAS NÃO LIBERADAS 

 Guloseimas; 

 Bebidas alcoólicas; 

 Cigarros; 

 Hospedagens; 

 Passagens; 

 Locação de veículos; 

 Lavanderia 

 Compras parceladas; 

 Despesas diversas da filial* 

 

*NOTA: Caso a filial tenha despesas interna, na qual não tenha cadastro com fornecedor para 

pagamento direto pela empresa, favor verificar com o setor financeiro a disponibilização do cartão 

pré-pago. 

 

10. VALORES POR REFEIÇÃO  

 

 O valor médio diário por refeição (almoço e janta) é R$ 30,00 e R$ 40,00 quando realizada 
no hotel. Desta forma a soma das refeições do dia não poderão ultrapassar R$ 60,00/R$ 
80,00 e uma única não poderá ultrapassar R$ 50,00; 

 Valores referentes a café da manhã não poderão ultrapassar R$ 20,00 e deverá ser 

consumido somente quando não houver café no hotel; 

 Despesas de frigobar serão analisadas e discutidas se forem consideradas abusivas; 

 Todas as despesas realizadas em hotéis deverão estar especificadas na descrição da nota. 

Não serão aceitas descrições genéricas Ex. Alimentação, Refeição, despesas com frigobar, 

outros; 

 Caso constem valores referentes a despesas não autorizadas, ou que ultrapassem o valor da 

refeição, será reembolsado; 
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 Não serão liberados almoços ou confraternizações com clientes, representantes ou 

fornecedores. 

 

 

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 A prestação de contas para pagamento do RDV deve ser realizada via formulário, conforme 

ANEXO I e pela comprovação de gastos através das notas fiscais; 

 O formulário de RDV deve ser enviado por e-mail para maiany.melo@grupolevel.com.br, 

pedro.viezer@grupolevel.com.br e kelly.dalcastel@grupolevel.com.br; 

 Ambos devem ser enviados para o endereço Rod. Antônio Heil, nº 800 – Bairro Itaipava – 

Itajaí/SC – CEP 88.316-001 aos cuidados de Maiany Melo ou Pedro Henrique para que seja 

realizado o pagamento.  

 

 

11.1. ADIANTAMENTOS  

 

 A prestação de contas de adiantamentos deverá ocorrer em até 48 horas após a viagem; 

 Somente será um novo adiantamento para colaboradores que não tiverem adiantamentos em 

aberto; 

 Caso o solicitante tenha valores a devolver para empresa, deverá fazê-lo na entrega dos 

formulários para o departamento de viagens. 

 

 

11.2. REEMBOLSOS 

Os pagamentos de RDVs serão realizados mediante o recebimento do formulário e notas fiscais 

fisicamente, conforme abaixo: 

 Pagamentos dia 05: formulários e notas físicas recebidas até dia 20 de cada mês; 

 Pagamentos dia 10: formulários e notas físicas recebidas entre os dias 21 e 25 de cada mês; 

 Pagamentos dia 15: formulários e notas físicas recebidas entre os dias 26 e 01 de cada mês. 

      A prestação de contas deve ser realizada mensalmente ou a cada viagem. 

 

11.3. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RDV 

O preenchimento do formulário de RDV deve ocorrer da seguinte maneira: 

 Preencher CPF, dados bancários e nome do beneficiário corretamente; 
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 Para os casos, EXCEÇÕES, em que tiver pagamento de alimentação para mais de uma pessoa, 

é necessário informar detalhes de quantas pessoas, motivo deste pagamento, e validação do 

superior imediato; 

 Preencher o tipo de despesa (alimentação, transporte ou despesas diversas) corretamente.  

*NOTA: Os pagamentos serão realizados conforme os dados preenchidos no formulário, atente-se 

para evitar erros.  
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12. APROVADORES  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Apoio Comercial  

                                                   Nome:  

 

 

 

_____________________________________ 

Diretor Financeiro 

                                                   Nome: 
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