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sEscooP/PR.
REVOGA A RESOLU9AO N. 34/2009.

O

Conselho Administrativo do SESCOOp/pR, em conformidade com as
atribuigoes que lhe seo conferidas pelo seu Regimento interno, no artigo go, inciso xvl,
RESOLVE normatizar

o

pagamento de diArias

diretores, conselheiros

e

colaboradores do SESCOOP/PR.;

e

passagens para empregados,

Art. 10 - As viagens realizadas por empregados, diretores, conselheiros

e

colaboradores do SESCOOP/PR serao regidas pelo disposto nesta Resolugao.

Art.2'-

Considera-se viagem,

o

deslocamento

a

serviQo

e

devidamente

autorizado, de Presidente, Superintendente, Diretor, Conselheiro ou colaborador, para
localidade diversa daquela em cujo ambito o SESCOOP/PR mantem sua sede.

Art.

30 - Toda viagem sere precedida de preenchimento do formulario ,,solicitagao

de viagem", que discriminare, obrigatoriamente, o nome do viajante, o objetivo da viagem,
o centro de custo a que se refere e respectivo valor, o itinererio, a forma de transporte. a
data de saida e a previsao de chegada.

Paragrafo Primeiro: Excepcionalmente, em casos de relevancia ou urgencia, tais
como, mudanga de roteiro durante o percurso e outros autorizados pela respectiva
gerencia ou coordenageo,

o

preenchimento do formul6rio podere ocorrer no retorno.

mediante justif icativa.

Pa16grafo Segundo: O formulario

de

"solicitaqao de viagem', sere entregue ao
gerente ou coordenador da respectiva 5rea, para aprovagao e envio ao coordenador
administrativo e financeiro, com antecedencia minima de 02 (dois) dias riteis, quando
viagens nacionais, e de 05 (cinco) dias iteis, em viagens internacronats.

Art.

40

- E vedada a concessao

de passagens e dierias de alimentagao a
empregado cujo contrato individual de trabalho, por qualquer motivo, encontre_se
interrompido ou suspenso. h
Al
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Art. 50 -

O valor da dieria de alimentagao sere depositado na conta bancdria do

beneficiario com antecedencia minima

de 01 (um) dia 0til, em caso de viagens nacionais,

e de 03 (trCs) dias 0teis, no caso de viagens internacionais.

ParSgrafo Primeiro: A diaria de alimentagSo ser6 devida independentemente do
vale refeigSo pago aos empregados do SESCOOP/PR, entendendo-se aquela, quando
for o caso, como suplementaQao deste.

Paragrafo Segundo: A dieria de alimentagao sere disponibilizada pela metade
nas hip6teses em que a saida do municipio sede do SESCOOP/PR ocorrer ap6s as 12h
ou o retorno se der antes das 18h.

Art. 60 - As passagens, a6reas ou terrestres, serao providenciadas diretamente
oelo SESCOOP/PR.

Parigrafo 0nico: Se, por motivo justificado, as passagens a6reas ou terrestres
neo forem adquiridas diretamente pelo SESCOOP/PR, ser6 procedido o reembolso dos
valores mediante solicitageo e apresentagao de relat6rio de viagem, acompanhado dos
respectivos bilhetes de passagem.

Art.7'-

As

despesas com hospedagem poderao ser faturadas pelo
estabelecimento hoteleiro contra o SESCOOP/PR; caso nao haja conv6nio, referidas
despesas sereo reembolsadas mediante relat6rio, sendo as contas prestadas atrav6s dos
resoectivos documentos fiscais.

Art. 8o - As diarias de alimentageo independem de

comprovagSo, desde que

obedegam aos limites contidos na presente Resolugeo e que, no caso de empregados,
nao excedam e 50% de seus sal6rios, nos termos do artigo 457, S 2", da Consolidagao
das Leis do Trabalho.

ParSgrafo Primeiro: O valor da diAria para alimentageo, por dia de viagem, e de
R$ 131,00 (cento e trinta e um reais), no Estado do ParanS e nas cidades do interior dos
demais Estados; e de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) para Brasilia e demais
capitais.

Par5grafo Segundo: Anualmente, os valores dispostos no pardgrafo primeiro
deste artigo serao corrigidos, conforme indice de reajuste aprovado pelo Conselho
Administrativo do SESCOOP/PR, quando da data base do SESCOOP/PR.
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Par6grafo Terceiro: As di6rias devidas por ocasiao das viagens ao exterior ficam
fixadas nos seguintes valores:

l.

Quando

o

viajante for custear

a

integralidade das despesas,

inclusive hospedagem:

a)

Paises da Am6rica do Norte e Asia: US$ 320.00 (trezentos e
vinte d6lares).

b)

Paises Europeus: €$ 266,00 (duzentos e sessenta euros);

c)

Paises da Am6rica do Sul e outros: USg

24O,OO (duzentos e

quarenta d6lares).

ll.

Quando nao houver necessidade de hospedagem:

a)

Paises da America do Norte e Asia: US$

15O.OO

(cento e

cinquenta d6lares).

b)

Paises Europeus: €$ 150,00 (cento e cinquenta euros);

c)

Paises da Am6rica do Sul

e outros: US$

100.00 (cem

d6lares).

Paregrafo Quarto: Os valores mencionados

no

par6grafo terceiro, serao

convertidos no dia do pagamento da di6ria, tendo como refercncia a cotacao do "cambio
turismo" - prego de venda.

Paragrafo Quinto: Em casos especiais, devidamente justificados, poderao ser
reembolsadas despesas emitidas em nome do SESCOOp/pR, cujos valores excedam os

limites estabelecidos no paragrafo terceiro, desde que autorizados pelo presidente e
Superintendente do SESCOOP/PR.

Art.

9'-

Os valores despendidos com transporte local, na localidade de destino do

viajante e quando este nao estiver utilizando veiculo de propriedade do SESCOOP/PR,
serao ressarcidos mediante apresentagao de recibos ou comprovantes emitidos pelo
prestador de serviQo.

ParSgrafo

inico:

Os valores despendidos com locomoggo, na forma deste artigo,

deverao constar no "relat6rio de viagem" de que trata o artigo 13.

Art. 10 - As despesas com combustivel e pedegio estao sujeitas a comprovagao,
conforme previsto na norma que trata do uso de veiculos do SESCOOP/PR.

Art. 11

-

Para as despesas, sujeitas a comprovagio, referentes A hospedagem
1
em localidade na qual nao ha.ia convonio com hoteis, bem como para a cobertura de f,\
Lr l,/
3

despesas com transporte no local, combustiveis

e

pedegios, podera ser concedido

adiantamento de viagem, mediante solicitagSo prevista no artigo

3o.

Art, 12 - As despesas extraordinarias, nao regulamentadas nesta

Resolugao,

somente serao pagas pelo SESCOOP/PR ap6s an6lise favor6vel do respectivo "relat6rio

de viagem", pelo Coordenador Administrativo e pelo Superintendente, excetuada
situagoes previstas pelo paregrafo sexto do artigo

as

8o.

Art. 13 - O "relat6rio de viagem" serA apresentado ao Gerente ou Coordenador

que

o

empregado se vincula

e, ap6s

aprovado, sera remetido

ao

a

Coordenador

Administrativo, para providCncias e remessa ao Superintendente, que se responsabilizarA
pela aprovagio final das contas.

ParSgrafo rinico: O relat6rio de viagem de que trata este artigo devera ser
entregue ao Superintendente do SESCOOP/PR, em prazo n6o superior a (03) tres dias
0teis, contados do retorno do viajante.

Art. 14

-

Nos casos em que, por qualquer circunstancia, a viagem nao se

realizar, ou se realizar de forma diversa do programado, o viajante devolvere, em at6 trCs
dias Uteis, contados do retorno ao seruigo, os valores que tenha recebido em excesso.

Art. 15 - As d0vidas e os casos omissos que surgirem na aplicagao desta norma
serao dirimidos, em conjunto, pela Superintenddncia e Presid6ncia do SESCOOP/PR,
referendada pelo Conselho Administrativo.

Art. 16 - Esta Resoluqao entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017
revoga a RESOLU9AO No 34, DE 2711012009.

Curitiba/PR, 08 de dezembro de 2016.

e,

