Instrução de Viagens

Tabelas com limites de gastos
TABELA 1: LIMITES DE GASTOS EM VIAGENS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS - Limites Máximos exclusivos
para viagens com destino aos países abaixo

Brasil
Reais (R$)

Moçambique
Dólar (USD)

Canadá
Dólar (USD)

Malásia
Ringgit (MYR)

Omã
Dólar (USD)

Hotel1 (diária)

R$450

USD 250

USD 350

MYR 600

USD 260

Frigobar (limite diário)
Lavanderia, internet e
telefone (limite semanal)

R$20

USD 10

USD 20

MYR 30

USD 20

R$140

USD 70

USD 140

MYR 210

USD 140

R$110

USD 50

USD 80

MYR 200

USD 80

Descrição das Despesas
Todos os empregados
da Fundção Vale e
convidados

Refeição23 (limite diário)

TABELA 2: LIMITES DE GASTOS EM VIAGENS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS (US$) - Limites Máximos para os
países não contemplados na Tabela 1
LIMITES
África, Américas do Sul,
América Central e Ásia

América do Norte, Europa,
Oceania e Oriente Médio e Índia

Exceções4

Hotel (diária)

$250

$350

$500

Frigobar (limite diário)
Lavanderia, internet e
telefone (limite semanal)

$13

$20

$40

$84

$140

$280

Refeição (limite diário)

$60

$100

$200

Descrição das Despesas
Todos os empregados da
Fundação Vale e
convidados

1 Este valor inclui as taxas cobradas pelo hotel. A estadia deve ser sempre em apartamento, ficando proibida acomodação em suít es, coberturas ou equivalentes.
2 São consideradas despesas com refeição as relativas a café da manhã, almoço, jantar e lanches quando não inclusos na diária de hospedagem do hotel, de
acordo com os limites estabelecidos nesta norma. Também são consideradas despesas com refeição as compras em supermercados ou outros tipos de
estabelecimentos, para serem usadas na preparação de refeições (valores de limite diários, não cumulativos pelos dias em viagem).
3 É permitido o consumo moderado de bebida alcoólica, observadas a legislação local e o limite diário de refeição estabelecido nesta norma. Registra-se que, após
o eventual consumo de bebida alcoólica, fica vedado ao empregado o retorno ao trabalho e a direção de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, alugados
ou quaisquer outros. As Regras de Ouro e o Código de Conduta Ética devem ser observados e seguidos, e, em caso de infração o empregado fica sujeito às
sanções disciplinares previstas em lei e reforçadas nas políticas e normas internas da companhia. Reafirmamos nosso compromisso com a saúde e com o bemestar de nossos empregados e esclarecemos que o álcool é prejudicial à saúde.
4 Japão, Inglaterra, Singapura, Hong Kong e Estados Unidos (Nova Iorque, Washington, Miami e San Francisco).

- 1 de 2 -

Instrução de Viagens
INS-0003-BFV

Rev.: 04-10/03/2021

USO INTERNO

TABELA 3 – LIMITE COM DESPESAS DE TRANSPORTE
Limites diários
Nível Hierárquico

Descrição

Todos os Empregados

Deslocamento em viagem
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Brasil

Exterior

R$360

USD200

