
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TABELA DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM 2021 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA 

  



 

 

1. COLABORADORES 

VIAGEM NO PAÍS* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação e/ou hospedagem REAL (R$) 95,00 

Com despesa de alimentação REAL (R$) 154,00 

Com despesa de hospedagem** REAL (R$) 295,00 

Com despesa de alimentação e hospedagem** REAL (R$) 355,00 

Sem pernoite*** REAL (R$) 48,00 
 

VIAGEM NO EXTERIOR* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação e/ou 
hospedagem 

Euro (€) 100,00 

Dólar (US$) 80,00 

Com despesa de alimentação 
Euro (€) 170,00 

Dólar (US$) 150,00 

Com despesa de hospedagem** 
Euro (€) 180,00 

Dólar (US$) 200,00 

Com despesa de alimentação e 
hospedagem** 

Euro (€) 350,00 

Dólar (US$) 350,00 
* Os valores descritos representam o valor máximo (teto) a ser praticado, podendo a CBTM definir outro 
montante, conforme disponibilidade de recursos. Os valores em Euro serão concedidos para viagens ao 
Continente Europeu. Para as demais localidades, será utilizado o dólar. 
** Despesa de viagem com valores que incluam hospedagem somente serão aceitas se a Entidade Nacional 
ou Internacional a ser visitada, seja para participar em evento esportivo ou em reuniões, não oferecer a 
hospedagem e a Agência de Viagens que atende a CBTM não puder reservar local de hospedagem no 
destino, devendo fazer justificativa e ser aprovada expressamente pelo Comitê Executivo. 
*** Não serão concedidas diárias para despesas em viagem em deslocamentos a municípios da região 
metropolitana a que o colaborador reside.  



 

 

2. NÃO-COLABORADORES E ATLETAS 

VIAGEM NO PAÍS* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação REAL (R$) 71,00 

Com despesa de alimentação REAL (R$) 107,00 

Em eventos esportivos REAL (R$) 59,00 

Sem pernoite** REAL (R$) 36,00 
 

VIAGEM NO EXTERIOR* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação 
Euro (€) 60,00 

Dólar (US$) 60,00 

Com despesa de alimentação 
Euro (€) 90,00 

Dólar (US$) 90,00 

Em eventos esportivos 
Euro (€) 60,00 

Dólar (US$) 60,00 
* Os valores descritos representam o valor máximo (teto) a ser praticado, podendo a CBTM definir outro 
montante, conforme disponibilidade de recursos. Os valores em Euro serão concedidos para viagens ao 
Continente Europeu. Para as demais localidades, será utilizado o dólar. 
** Não serão concedidas diárias para despesas em viagem em deslocamentos a municípios da região 
metropolitana a que o não-colaborador ou atleta reside. 
 
  



 

 

3. MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL E COMITÊ EXECUTIVO  

VIAGEM NO PAÍS* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação e/ou 
hospedagem 

REAL (R$) 109,00 

Com despesa de alimentação REAL (R$) 283,00 

Com despesa de hospedagem** REAL (R$) 490,00 

Com despesa de alimentação e 
hospedagem** 

REAL (R$) 664,00 

Sem pernoite** REAL (R$) 98,00 
 

VIAGEM NO EXTERIOR* MOEDA VALOR 

Sem despesa de alimentação e/ou 
hospedagem 

Euro (€) 100,00 

Dólar (US$) 80,00 

Com despesa de alimentação 
Euro (€) 250,00 

Dólar (US$) 240,00 

Com despesa de hospedagem** 
Euro (€) 348,00 

Dólar (US$) 373,00 

Com despesa de alimentação e 
hospedagem** 

Euro (€) 498,00 

Dólar (US$) 533,00 
* Os valores descritos representam o valor máximo (teto) a ser praticado, podendo a CBTM definir outro 
montante, conforme disponibilidade de recursos. Os valores em Euro serão concedidos para viagens ao 
Continente Europeu. Para as demais localidades, será utilizado o dólar. 
** Despesa de viagem com valores que incluam hospedagem somente serão aceitas se a Entidade Nacional 
ou Internacional a ser visitada, seja para participar em evento esportivo ou em reuniões, não oferecer a 
hospedagem e a Agência de Viagens que atende a CBTM não puder reservar local de hospedagem no 
destino, devendo fazer justificativa e ser aprovada expressamente pelo Comitê Executivo. 
 


