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POLÍTICA FINANCEIRA DO PMI RIO  
 
I – ABRANGÊNCIA 
 
1.1 Este documento abrange todas as operações e execução do planejamento estratégico do PMI RIO, seja 
para voluntario (a) seja para voluntário (a) Diretor estatutário.  
 
II - PAGAMENTOS 
 
2.1 Quaisquer tipo de pagamento, seja semanal, quinzenal, mensal, semestral ou anual, referente a operação 
do PMI RIO será aprovado somente pela VP de Finanças, Vice Presidência e/ou Presidência; Salvo o 
orçamento e o fluxo de desembolso tenha sido previamente aprovado em alguma reunião de Diretoria (DIEX). 
 
 
III – REEMBOLSOS 
 
3.1 Quaisquer tipo de reembolso, sejam através de gasto desembolsado por algum voluntário (a) em algum 
projeto aprovado pela Diretoria do PMI RIO e/ou outros, poderá ser reembolsado somente se o mesmo tiver 
aprovação da VP de Finanças e/ou Presidência ou ainda em reunião de Diretoria (DIEX). 
 
 3.1.1 Tipos de Reembolso: 
  - Transporte / locomoção; 

- Alimentação; 
- Acesso a eventos (ticket ou pass) promovidos pelo PMI® e capítulos do Brasil; 
- Compra de material de apoio a projetos aprovados pela Diretoria do PMI RIO; 
- dentre outros; 

 
3.2 Após a data do desembolso, o voluntário ou voluntário (a) Diretor (a) estatutário (a) deverá apresentar os 
comprovantes e/ou recibos dos gastos aprovados para reembolso em conjunto com a planilha de reembolso, 
que contempla o descritivo e consolidação dos valores; O valor será creditado em conta corrente em até 10 
(dez) dias úteis; 
 
IV – VIAGENS 
 
4.1 Viagens de membros da Diretoria devem ser aprovadas pela VP de Finanças e Presidência, dentro do 
orçamento anual do planejamento estratégico do PMI RIO, ou ainda em reunião de Diretoria (DIEX). 
 
 4.1.1 Tipos de gastos em viagens de Diretores: 
  - Passagens aéreas; 
  - Diária em hotel; 
  - Acesso ao evento (ticket ou pass); 
  - Ajuda de custo limitado a 50% do valor da diária do hotel; 
 
4.2 Após a data da viagem, o voluntário (a) Diretor (a) estatutário (a) deverá assinar um recibo com os valores 
e informações sobre os gastos da viagem para iniciar o processo de reembolso; O valor será creditado em 
conta corrente em até 10 (dez) dias úteis; 
 
V – PAGAMENTOS DE PALESTRANTES E INSTRUTORES 
 
4.1 O Reembolso segue as mesmas políticas dos artigos III e IV desse documento; 
 
4.2 No modelo de contrato, onde o Palestrante ou Instrutor tem participação nos resultados do evento, o 
pagamento será realizado após o fechamento financeiro, que deve ser validado e aprovado por ambas as 
partes. Sendo que o valor será creditado 10 (dez) dias úteis após essa aprovação. 
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VI – PENALIDADES 
 
5.1 O descumprimento ou a infringência de quaisquer cláusulas desta, incorrerá ao voluntário (a) e/ou 
voluntário (a) Diretor (a) estatutário (a), com o termo de voluntariado em dia, em penalidades, através do 
cancelamento imediato do trabalho voluntário e notificação ao departamento legal do PMI®. 


