ORIENTAÇÕES SOBRE:
COMPRA DE PASSAGENS (AVIÃO E ÔNIBUS)/HOSPEDAGENS/
PAGAMENTO DE DIÁRIAS/TRASLADOS (TÁXI E UBER)/REEMBOLSO USO
CARRO

*COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS*
• O Sintrajud informa que a Secretaria sempre realizará a compra de passagem pelo voo mais barato
(dentro do dia e horário do evento);
• O Sintrajud informa que: caso o servidor(a) perca o voo, o SINTRAJUD não emitirá outra a
passagem e a respectiva despesa deverá ser reembolsada ao sindicato, exceto em casos analisados
pela diretoria.
• O Sintrajud informa que: caso o servidor(a) perca o voo e emita outro bilhete às suas próprias
custas, não será solicitado o reembolso e nem ressarcido o valor pago pelo servidor(a), exceto em
casos analisados pela diretoria desde que apresentado por escrito o pedido de reembolso ou
ressarcimento.
*COMPRAS DE PASSAGENS ÔNIBUS*
• O servidor(a) deve comprar sua própria passagem
• Para o devido reembolso, é obrigatória a apresentação das passagens emitidas, bem como indicar a
qual atividade se refere e os dados bancários para o depósito do respectivo valor;
*REEMBOLSO VIAGEM DE CARRO*
• O servidor(a) deve completar o tanque do seu carro ao sair da sua cidade de origem, destino a
cidade, cujo evento está sendo convocado pelo sindicato. No retorno, ao chegar à cidade de origem,
completar novamente o tanque. Enviar as 2 (duas) notas fiscais de combustíveis ao departamento
financeiro; o reembolso será feito no valor da segunda nota fiscal apresentada, a que trata do gasto
efetivo de combustível.
• Caso o servidor(a) não tenha realizado o procedimento acima, deverá apresentar uma nota fiscal de
combustível e o valor reembolsado será com base no valor das passagens de ida e volta de ônibus.
• Para o devido reembolso, o servidor(a) deverá, obrigatoriamente, apresentar as notas fiscais
originais, bem como informar seus dados bancários.
*TRASLADO AO AEROPORTO DE GUARULHOS*
1ª – Companhia Metropolitana de São Paulo
Saída Metrô Tatuapé – Terminal Norte para Aeroporto Internacional de Guarulhos - Preço do ônibus: (verificar
no ato da informação).
2ª - Airport Service Bus (com saída de vários locais) acessar site abaixo:
http://www.airportbusservice.com.br/
3ª – Caso o voo seja em horário de risco (tarde da noite) ou corra-se o risco de perda (cedo), orienta-se o uso de
Serviço de Transporte por Aplicativo. No entanto, só haverá reembolso mediante a apresentação do
comprovante.
*TRASLADO AO AEROPORTO DE CONGONHAS*
1ª – Companhia Metropolitana de São Paulo
Para quem deseja utilizar o metrô para chegar até o Aeroporto de Congonhas a estação mais próxima é a São
Judas (linha 1 – azul). Da estação deve-se pegar o ônibus da linha 675I - Terminal Dias, que passa
pelo aeroporto.

Se precisar ir do aeroporto até o metrô o ônibus faz o trajeto de volta com o nome de Metrô São Judas.
2ª - Airport Service Bus (com saída de vários locais) acessar site abaixo:
http://www.airportbusservice.com.br/
3ª – Caso o voo seja em horário de risco (tarde da noite) ou corra-se o risco de perda (cedo), orienta-se o uso de
Serviço de Transporte por Aplicativo. No entanto, só haverá reembolso mediante a apresentação do
comprovante.
ATENÇÃO:
Lembramos que para o ressarcimento do traslado acima (ida e volta) é obrigatório à apresentação dos
recibos ao departamento financeiro do SINTRAJUD. NÃO SÃO REEMBOLSADAS DESPESAS COM
TÁXI

*PAGAMENTO DE DIÁRIA*
• Se o associado(a) for da ativa, o pagamento apenas ocorrerá em atividades realizadas nos feriados e
finais de semana; exceto a diária de jantar;
• Se o associado(a) for aposentado(a), o sindicato paga diária cheia – almoço e jantar (caso o evento
ocorra em período integral);

