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INSTRUÇÃO DE TRABALHO N° 05 – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM 

 

O ressarcimento será destinado a reembolsar o empregado das despesas decorrentes de viagem de 

trabalho. Entende-se por viagem de trabalho, o período superior a um dia fora do perímetro urbano da localidade 

onde o funcionário está sediado.  

 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM. 

 

Para que haja o ressarcimento deverão ser obedecidas as seguintes regras: 

 Somente haverá ressarcimento de despesas de viagem em caso de comprovação de 

necessidade da viagem pela área solicitante; 

 A viagem deverá ser precedida de autorização do superior imediato; 

 Não haverá ressarcimento de despesas de empregado que se deslocar dentro da mesma 

região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituída por municípios 

limítrofes, salvo se houver pernoite fora da sede ou o prazo de permanência for igual ou 

superior a 06 (seis) horas; 

 O ressarcimento ficará condicionado à apresentação de cupom fiscal das despesas 

decorrentes da viagem; 

 A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o 

retorno ao local de origem, apresentando as respectivas notas fiscais ao setor competente; 

 Não há valor teto definido para o custeio das despesas com hospedagem, as quais deverão 

ser realizadas observando-se o princípio da economicidade; 

 Para despesas com alimentação, o teto para gastos é de:  

o R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) para o interior e região metropolitana de Curitiba;  

o R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para Curitiba (capital); 

 As notas deverão ser preenchidas com os dados do Paranaeducação (razão social e 

CNPJ); 

 Não serão ressarcidos valores gastos com bebidas alcoólicas, guloseimas e itens 

supérfluos;  

 Poderão ser ressarcidas eventuais despesas com locomoção, desde que comprovada a 

necessidade; 

 

 

ADIANTAMENTO. 

 

Excepcionalmente poderá ocorrer o adiantamento, desde que: 

 Haja o preenchimento de formulário solicitando o adiantamento, que será analisado pelo 

superior imediato, que caso autorize o pedido, encaminhará ao respectivo diretor para 

aprovação, providências e envio ao setor financeiro para programação do pagamento. 

 O funcionário deverá enviar uma previsão de gastos para a área financeira, que efetuará o 

depósito na conta corrente do empregado e lançará o valor na planilha de controle de 

adiantamento, o qual ficará pendente até a prestação de contas; 
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 Não serão autorizados novos adiantamentos ao empregado que tiver um adiantamento 

anterior pendente de prestação de contas; 

 O empregado que fizer jus ao adiantamento deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

após o retorno ao local de origem, prestar contas das despesas, apresentando as respectivas 

notas fiscais, para verificação de eventual devolução de valores. O descumprimento à 

referida regra resultará na revogação da autorização de adiantamento, devendo o empregado 

restituir de imediato o valor adiantado, mediante depósito em conta corrente do 

Paranaeducação, ou em espécie, junto ao departamento financeiro; 

 Se por qualquer motivo a viagem não for realizada, o empregado restituirá em sua totalidade 

os valores recebidos antecipadamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da data do 

recebimento; 

 Caso o empregado retorne a sede em data inferior à prevista para o afastamento, deverá este 

restituir os valores excedentes recebidos; 

 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2021. 

 

CLAUDIO PALOZI 

Superintendente 

 

DIEGO HENRIQUE VANETI 

Diretor Técnico 


