POLÍTICA DE REEMBOLSO DE DESPESAS

1. REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS E AFINS
Ø Hospedagem: Limitada a Hotéis no Padrão 3 Estrelas (***) para
Consultores e Assistentes (Diária entre R$ 150,00 a R$ 300,00) e
Hotéis padrão 4 Estrelas (****) para Sócios e Diretores (Diária
entre R$ 300,00 e R$ 500,00). As notas fiscais de hotéis devem
constar o número da OS (Ordem de Serviço) no verso.
Ø Lavanderia: Exclusivo para profissionais que estiverem em viagens
com duração superior à 7 dias. Poderá, tal benefício, ser utilizado
tão somente para vestimenta profissional (Calças e Camisas),
ficando autorizado o serviço de Lavar, Secar e Passar. Fica vedado,
porém, lavagem à seco de Ternos e Blazers. Notas de lavanderia
devem constar o número da OS (Ordem de Serviço) no verso.
2. REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ESTACIONAMENTO
Ø Aluguel de Veículo: O aluguel de carro poderá ser considerado como
uma opção mais econômica aos deslocamentos de Taxi/Uber, desde que
autorizado pelo Diretor ou Gerente da área. Neste caso, as reservas
somente

serão

procedidas

pelo

Departamento

Administrativo.

É

obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de locação do veículo
fornecido pelas locadoras bem como o comprovante de pagamento.
Neste

caso,

será

também

reembolsado

o

valor

do

combustível

consumido no deslocamento, o que deverá ser feito mediante a
apresentação de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal do abastecimento.
Ø Táxi ou Uber: A decisão de utilizar táxi/Uber para determinado
serviço

deve

ter

a

anuência

do

Diretor

ou

do

Gerente

pela

OS/cliente. A apresentação do recibo do Taxi com Prefixo ou Recibo
de Uber via e-mail, servirá de base para o devido reembolso, com
apontamento do número da OS no seu verso. A despesa diária para a
utilização de táxi não deverá exceder o custo do aluguel de um
carro. Caso o funcionário não se sinta seguro deverá analisar com
a diretoria da área.
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Ø Estacionamento: O reembolso de estacionamento só poderá ser pedido
mediante

aprovação

OS/cliente.

do

Observamos

Diretor
que

o

ou

Gerente

reembolso

se

responsável
dará

pela

mediante

a

apresentação de nota fiscal ou devido comprovante com apontamento
do número da OS no seu verso.
Ø Vôo:

Solicitação

de

aquisição

de

Vôo

deverá

ser

feita

pelo

Profissional ao Departamento Administrativo que irá cotar a melhor
opção/convênio para a viagem. Preferencialmente, serão utilizadas
as Companhias tradicionais, tais como: TAM, Gol e Azul. Conforme
política

de

viagens,

nossos

profissionais

voam

em

“classe

econômica”, observando- se a cotação da melhor tarifa/acordo entre
Cia. Aérea – ADVMATTOS ADVOCACIA TRIBUTÁRIA. O colaborador deverá
sempre informar se os bilhetes deverão ser comprados com ou sem
bagagens.

Nossos

mais/conforto”
melhor

ou

Diretores
“classe

tarifa/acordo

entre

e

Gerentes

executiva”,
Cia.

Aérea

viajam

em

observando-se
–

ADVMATTOS

“espaço
sempre

a

ADVOCACIA

TRIBUTÁRIA.
Ø Ônibus: Solicitação de aquisição de passagem/bilhete de Ônibus
Interurbano deverá ser feita pelo Profissional ao Departamento
Administrativo que irá cotar a melhor opção/convênio para a viagem.
O bilhete da passagem, deverá ser mantido em poder do profissional,
mesmo quando a despesa foi paga pelo Departamento Administrativo,
uma vez que será necessário reembolsar as despesas com o cliente.
Deverá também, fazer constar, o número da OS (Ordem de Serviço)
no verso do bilhete.
3. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
Ø Km Rodado: R$ 1,20 o quilômetro rodado (obrigatório para reembolso
da despesa que o profissional apresente a Apólice de Seguro vigente
do seu veículo).

Av. Carlos Gomes, 700, 8º Andar, Bela Vista, Porto Alegre - RS
www.advmattos.com.br

4. REEMBOLSO DE DESPESA DE REFEIÇÃO
Ø Refeições: Entende-se por refeição almoço e janta (duas refeições
por dia). O valor reembolsável será considerado pela média de até
R$ 45,00 por refeição para todo o período do projeto executado,
por colaborador.
Ø Lanches e Cafés: Limitado a média de R$ 15,00 por dia. Não poderá
ser utilizado para compensar com o limite previstos para as
refeições.
Para o profissional que estiver prestando serviços fora de sua
localidade (escritório), o limite acima define a verba a ser
reembolsada quanto ao gasto com refeições. É obrigatório, em todo
pedido de reembolso de refeição, constar na nota fiscal os nomes
das pessoas que participaram da refeição e o número da OS (Ordem
de Serviço). Os comprovantes de cartão eletrônico de débito ou
cartão de crédito só comprova o pagamento efetuado, mas não são
aceitos pela legislação fiscal vigente. Da mesma forma, eles não
são aceitos pelos clientes para fins de reembolso e não serão
reembolsados pelo escritório. Portanto, somente serão aceitos:
Cupom Fiscal, NFC-e ou Nota Fiscal.
5. REEMBOLSO

DE

DESPESA

DE

COMUNICAÇÃO.

IMPRESSÕES,

TAXAS

E

EMOLUMENTOS
Ø Impressões, Taxas e Emolumentos: As despesas com impressões de
materiais, taxas de cartório e tabelionato, e taxas afins poderão
ser reembolsadas com os clientes mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Recibo, evidenciando a OS a cobrar.
6. MATRIZ DE APROVAÇÃO DAS DESPESAS
Ø Despesas Reembolsáveis pelo cliente até R$ 3.000,00: podem ser
aprovados com assinatura do Diretor ou Gerente responsável pela
OS.
Ø Despesas Reembolsáveis pelo cliente acima de R$ 3.000,00: devem
ser aprovados pelos sócios em conjunto com o Diretor ou Gerente
da OS e pelo Diretor Geral.
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Ø Despesas não reembolsáveis: quaisquer valores devem ser aprovados
somente pelo Diretor Geral.
Ø "Quebra"

de

Relatório

de

Reembolso

ou

da

Solicitação

de

Adiantamento de Despesas: É considerada uma falha no cumprimento
das normas e procedimentos internos a "quebra" do Relatório de
Reembolso em várias solicitações de valores abaixo de R$1.000,00,
com o claro objetivo de "agilizar" o processo de aprovação. Os
desvios apurados pelo Departamento Administrativo serão reportados
apropriadamente.

Av. Carlos Gomes, 700, 8º Andar, Bela Vista, Porto Alegre - RS
www.advmattos.com.br

