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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 005/2019 – FUnC 
 
Dispõe sobre procedimentos na política de despesas com 
alimentação, hospedagem e deslocamento de Professor em 
função designada pela Reitoria e Técnicos Administrativos 
da Fundação Universidade do Contestado – FUnC. 

 

O Presidente da Fundação Universidade do Contestado – FUnC, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o Estatuto da FUnC, estabelece Procedimentos na Política de 
Despesas com Alimentação, Hospedagem e Deslocamento de Professor em função 
designada pela Reitoria e Técnico Administrativo, conforme as disposições abaixo.   
 
Art. 1º Quando o Professor, em exercício de função designada pela Reitoria ou convocado, ou 
Técnico Administrativo se deslocar a serviço da Instituição, devidamente autorizado previamente 
pela Diretoria de Campus e/ou Reitoria, conforme origem, terá direito ao ressarcimento da 
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), estando cada refeição limitada a: 

I. ALMOÇO: R$ 33,00 (trinta e três reais) nas capitais e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) 
nas demais cidades; 

II. JANTAR: R$ 38,00 (trinta e oito reais) nas capitais e R$ 27,00 (vinte e sete reais) 
nas demais cidades.  

 

Art. 2º Quando das viagens de rotina de função, a serviço da Instituição e autorizadas 
previamente pela Diretoria de Campus e/ou Reitoria, conforme origem, o empregado receberá 
DIÁRIA da seguinte forma: 

I. Quando o período de deslocamento for superior a 8 (oito) horas, o empregado terá 
direito a uma diária de R$ 71,00 (setenta e um reais) para as capitais e R$ 51,00 
(cinquenta e um reais) para as demais cidades. 

II. Em deslocamento inferior a 8 (oito) horas, terá direito a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor da diária. 

 
Parágrafo Único: Para ter direito a receber a DIÁRIA, o funcionário preencherá a Requisição de 
Diária de Viagem, ANEXO II, junto a Diretoria de Campus ou Reitoria, conforme origem, com 5 
(cinco) dias de antecedência do evento e o pagamento será efetuado em 72 (setenta e duas) 
horas do recebimento da Minuta. 

 

Art. 3º A despesa de HOSPEDAGEM será ressarcida mediante a apresentação da Nota Fiscal do 
Hotel, devendo a reserva ser solicitada e autorizada previamente pela Diretoria do Campus e/ou 
Reitoria, conforme origem. 
 
Parágrafo Primeiro: Não serão ressarcidas/pagas despesas com frigobar, lavanderia, telefone ou 
internet, devendo nestes casos o Professor/Técnico Administrativo efetuar o pagamento quando 
do Check-out. 
 
Parágrafo Segundo: Caso o hotel cobre em separado despesa com garagem ou serviço de 
guarda de veículo, as mesmas serão ressarcidas. 
 

Art. 4º Quando das viagens a serviço da Instituição forem realizadas com veículo próprio, desde 
que autorizada previamente pela Direção de Campus e/ou Reitoria, conforme origem, terá direito 
ao ressarcimento do COMBUSTÍVEL previsto nesta Instrução Normativa, somente o proprietário 
ou responsável pelo veículo, conforme declarado no Anexo I. 
 

Parágrafo Primeiro: Não serão ressarcidas despesas com combustível para deslocamento 
superior a 1.000 (mil) quilômetros percorridos no trajeto de ida e volta. Neste caso, se autorizado 
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pela Direção de Campus e/ou Reitoria, serão ressarcidas despesas com passagens de avião ou 
ônibus. 
 

Parágrafo Segundo: Será pago o equivalente a 0,12 (zero vírgula doze) litros de gasolina comum 
por quilômetro rodado, tomando por base o valor médio do combustível praticado na cidade onde 
estiver localizado o Campus onde exercerá as atividades. 
 

Parágrafo Terceiro: Para efeito de cálculo será tomado por base a Tabela de Distância da 
Revista Quatro Rodas. 
 
Art. 5º As despesas com taxi ou uber, que compreendem o trajeto (Rodoviária ou 
Aeroporto/Campus; Campus/Hotel e Campus/Rodoviária ou Aeroporto), poderão ser admitidas 
desde que autorizado pela Direção de Campus e/ou Reitoria, conforme origem e justificado. 
 

Art. 6º Nas viagens por solicitação da UnC, as despesas com pedágio e/ou estacionamento 
poderão ser ressarcidas mediante a apresentação de documento comprobatório, desde que 
autorizado pela Direção de Campus e/ou Reitoria, conforme origem e justificado. 
 

Art. 7º O pagamento/ressarcimento das despesas previstas nos caput desta Instrução Normativa,  
somente será realizado quando devidamente preenchida a MINUTA DE VIAGEM prevista no 
ANEXO I, acompanhado dos documentos comprobatórios da despesa (Nota Fiscal / Cupom Fiscal 
/ Recibo Numerado (devidamente datado e assinado)), em via original, e devidamente autorizada 
pela Direção de Campus e/ou Reitoria, sendo efetuado por meio de depósito na conta corrente do 
Professor/Técnico-Administrativo, titular da mesma. 
 

Art. 8º Poderá ser concedido ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, por solicitação do empregado, 
mediante autorização da Direção de Campus e/ou Reitoria, conforme origem, conforme ANEXO 
III, por meio de depósito em conta do empregado, que deverá ser encaminhada a controladoria 
com 5 (cinco) dias de antecedência.  
 

Parágrafo Único: Se o empregado que usufruiu do adiantamento não prestar conta em até 2 
(dois) dias úteis após o retorno da viagem, o respectivo valor será descontado de sua folha de 
pagamento. 
 

Art. 9º Para convocações da Reitoria/Fundação poderá ser admitido valor para alimentação 
superior ao estabelecido nesta Instrução Normativa, deste que autorizado pela Reitoria e 
justificado. 
 

Art. 10 A Instituição não reembolsará valores decorrentes de conserto, perda ou furto de bens 
pessoais do empregado, sob qualquer forma que se apresente. 
 

Art. 11 A Reitoria ou Presidência da Fundação se reservam ao direito de, em casos especiais, 
autorizar pagamentos diferenciados dos previstos nesta Instrução Normativa. 
 

Art. 12 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Instrução 
Normativa Nº. 002/2015 FUnC e demais disposições em contrário. 
 

Mafra, SC, 26 de fevereiro de 2019. 
 
 

ISMAEL CARVALHO 
Presidente da FUnC 
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ANEXO I - MINUTA DE DESPESAS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 005/2019 – FUnC 

 

  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – FUnC 
Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Mafra – SC 

Campus: _____________________________ 
RELATÓRIO DE DESPESAS – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

NOME 
 

MEIO DE 
TRANSPORTE 

(    ) Automóvel da Instituição        Placa:  

(    ) ônibus       (   ) Avião       (    ) Outro. Qual? _____________ 

(    ) Automóvel Próprio -  Eu, ______________________________, declaro para os devidos 

fins, ser proprietário(a) do veículo __________________ Placa: _______________ 

Data: ___________________  Assinatura: _______________________ 

TRAJETO Origem:  Destino:  

DATAS 
      

 

MOTIVO 

(     ) Aulas na Educação Básica: ________________ 
 (     ) Aulas  em Cursos de Graduação – CURSO: ________________ 
 (     ) Aulas em Cursos de Pós-Graduação – CURSO: _____________ 
 (     ) Reuniões da Universidade convocada pela Reitoria 
 (     ) Representação da Universidade em outras instituições:  
 (     ) Outro: Qual?  

ADIANTAMENTO 
Data: ___/ ___/ ___ Valor: R$ Resumo 

Receber R$ 
Devolver R$ 

DESPESAS 
 (   ) Outras 

R$  

(   )Alimentação 

R$  

(   )Combustível 

R$  

TOTAL 
R$  

 

REQUERENTE:  

MAFRA, SC,                                                                                                    ___________________________ 
 

Assinatura 

RELATÓRIO DA VIAGEM E JUSTIFICATIVAS:  

 

 

 

 

Para uso da Contabilidade: Conta Contábil:                                         Centro de Custos: 

REEMBOLSO RECIBO 

Autorizo o Pagamento 
Direção de Campus/Reitoria 

 

Nome/Cargo: ___________________ 
 

em: ____/ ____/ ______ 
 

Assinatura: ______________________ 

Dados para Depósito 
Banco: ___________________ 
Agência: __________________ 
Conta: ____________________Operação:_________________ 
Recebi o valor acima nesta data ____/ ____/ ____ 
 

Assinatura 
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ANEXO II - REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 005/2019 – FUnC 
 

 

  
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM 

Nome:  Data:  Setor (U.C.)  

Descrição 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Assinatura Requisitante: Responsável U.C:   

Autorizo o Pagamento 

Direção de Campus/Reitoria 
 
Nome/Cargo: ___________________ 
 
em: ____/ ____/ ______ 
 
Assinatura: ______________________ 

(    ) Autorizo o pagamento em ___/___/___ 

R$_________ mediante depósito bancário. 

Banco:__________ 

Operação: ________ 

Agência:__________ 

Conta: ____________ 

Recebi o valor supra citado e declaro estar ciente que devo atender as normas prevista na 
I.N. 005/2019 – FUnC. 

 

Data/assinatura do empregado: ( __/__/___) ___________________________________ 
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ANEXO III - REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 005/2019 – FUnC 
 

 

  
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 

Nome:  Data:  Setor (U.C.)  

Descrição 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Não havendo a prestação de contas do adiantamento em 2 (dois) dias úteis este valor 
será descontado na folha de pagamento do requisitante * 

Assinatura Requisitante: 
Responsável U.C: 
  

Autorizo o Pagamento 
Direção de Campus/Reitoria 

 
Nome/Cargo: ___________________ 
 
em: ____/ ____/ ______ 
 
Assinatura: ______________________ 

(    ) Autorizo o pagamento em ___/___/___ 

R$_________ mediante depósito bancário. 

Banco:__________ 

Operação: ________ 

Agência: __________ 

Conta: ____________ 

Recebi o valor supracitado e declaro estar ciente que devo atender as normas previstas na 
I.N. 005/2019 – FUnC. 

 

Data/ assinatura do empregado: (___/___/___) __________________________________ 
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