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COMANDO DA AERONÁUTICA 

PORTARIA Nº 1.172/GC4, DE 8 DE JULHO DE 2019. 

Aprova a reedição da Instrução que dispõe 
sobre Reembolso de Aluguel de Imóvel 
Residencial no Exterior. 

O COMANDANTE DA AERONÁUTICA , de conformidade com o previsto 
no inciso XIV do art. 23 da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo 
Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, e considerando o que consta do Processo nº 
67420.022217/2018-38, resolve: 

Art. 1º  Aprovar a reedição da ICA 177-39 “Reembolso de Aluguel de Imóvel 
Residencial no Exterior”, que com esta baixa. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º  Revogam-se as Portarias nº R-1194/GC6, de 31 de agosto de 2010, 
publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica Reservado nº 25, de 09 de setembro de 
2010; nº R-77/GC6, de 18 de janeiro de 2011, publicada no Boletim do Comando da 
Aeronáutica Reservado nº 04, de 15 de fevereiro de 2011; nº R-643/GC6, de 10 de outubro de 
2011, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica Reservado nº 23, de 31 de outubro 
de 2011 e nº R-99/GC6, de 15 de fevereiro de 2012, publicada no Boletim do Comando da 
Aeronáutica Reservado nº 04, de 29 de fevereiro de 2012. 

Ten Brig Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ 
Comandante da Aeronáutica 
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PREFÁCIO 
 
 

Inicialmente, há que se destacar a importância, para a inserção do Brasil junto a 
outros países e aos diversos organismos internacionais, do papel das Representações da 
Aeronáutica distribuídas estrategicamente pelos vários países, normalmente aliadas ao Corpo 
Diplomático do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

Desta forma, o Comando da Aeronáutica (COMAER), em conjunto com a 
Marinha e o Exército, por orientação do Ministério da Defesa (MD), tem acompanhado a 
situação econômico-financeira dos militares designados para servirem no exterior, com vistas 
a identificar desequilíbrios significativos entre o valor da retribuição no exterior e o custo de 
vida local. 

Em análise conjunta com os Órgãos citados no parágrafo anterior, onde o Brasil 
possui alguma missão, foi verificado que, em diversos deles, face às suas características, 
sobretudo às com ênfase econômica, as despesas obrigatórias são particularmente mais 
elevadas que em outros. Dentre estas, ficou evidente que a de maior impacto para os militares 
no exterior é a do pagamento de aluguel de imóvel para moradia. 

O Ministério das Relações Exteriores, desde 1978, paga aos Diplomatas um 
auxílio para cobrir parte das despesas com moradia, benefício este que foi estendido a todos 
os seus funcionários, em missão no exterior. 

O MRE justifica esse benefício como elemento essencial ao próprio 
desempenho profissional dos seus servidores no exterior, negativamente afetados pela 
combinação de aluguéis, cada vez mais altos, com a queda do poder aquisitivo do dólar norte-
americano. Ao longo dos anos, esse mecanismo passou a representar, para os servidores 
destacados, uma garantia de estabilidade, quando em serviço no exterior e, para a 
Administração, um instrumento vital para a implementação de sua política de movimentação 
de pessoal. 

Dada a similaridade das funções desempenhadas pelos militares e servidores 
civis em missão no exterior, bem como pelo fato de serem regidos pela mesma legislação 
remuneratória que subsidia o MRE, este Comando entende que, por uma questão de justiça e 
equidade, o direito ao referido benefício deva estender-se aos militares e servidores civis do 
COMAER designados para o serviço no exterior.  

Com fulcro no exposto, o COMAER apresentou ao MD farto e detalhado 
estudo, culminando com a elaboração, por parte daquele Ministério, das tabelas em anexo da 
Portaria Normativa nº 602/MD, de 3 de agosto de 2010. 
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE  

Esta Instrução tem por finalidade estabelecer os procedimentos a serem 
observados, no âmbito do COMAER, para o pagamento do reembolso, a título de indenização 
para custeio de locação de residência no exterior, aos militares e servidores civis da 
Aeronáutica em missão no exterior, permanente ou transitória. 

1.2 CONCEITUAÇÃO 

Para efeitos desta Instrução, os termos abaixo têm a seguinte conceituação: 

1.2.1 IMÓVEL RESIDENCIAL 

Imóvel utilizado, única e exclusivamente, para moradia, sem fins lucrativos ou 
comerciais.  

1.2.2 ÓRGÃO EXECUTIVO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA 
AERONÁUTICA 

A Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) é o órgão executivo do 
sistema de pagamento de pessoal da Aeronáutica que tem como atribuições a execução do 
processamento de pagamento do pessoal no COMAER, de acordo com o Regulamento da 
DIRAD, ROCA 21-26, de 2016, sujeita à orientação normativa, à supervisão técnica e à 
fiscalização específica do Órgão Central do Sistema. 

1.2.3  REEMBOLSO 

Valor indenizatório pago ao militar e ao servidor civil da Aeronáutica, 
nomeados ou designados para missão permanente ou transitória no exterior, com mudança de 
sede, e duração igual ou superior a seis meses, a título de ressarcimento de despesa com 
aluguel de 1 (uma) residência, após a comprovação dos dispêndios. 

1.2.4 SISTEMA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA (SISPAGAER) 

É o Sistema que tem por finalidade o planejamento, a orientação, a 
coordenação e o controle das atividades de Pagamento de Pessoal no Comando da 
Aeronáutica. 

1.3 OBJETIVO 

Padronizar e orientar as Adidâncias, as demais Representações, os militares, os 
servidores civis e a DIRAP, bem como a SDPP, quanto aos procedimentos necessários à 
execução do pagamento do reembolso de despesa com aluguel, por despesa comprovada pelo 
militar ou servidor civil com locação de residência, quando em missão no exterior, conforme 
estabelecido no item 1.2.3 acima. 

1.4  COMPETÊNCIA 

Compete à Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), por meio da 
SDPP, e à Diretoria de Administração do Pessoal, obedecida a cadeia de comando, propor a 
atualização desta Instrução, sempre que se fizer necessário. 
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1.5  ÂMBITO 

A presente Instrução, de observância obrigatória, aplica-se à SDPP, a todas as 
Adidâncias, às Representações da Aeronáutica, aos militares e servidores civis em missão 
permanente ou transitória, à DIRAP e às demais Organizações de Adição dos militares ou de 
vinculação dos servidores civis, conforme estabelecido no item 1.2.3 acima. 
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 O reembolso a título de ressarcimento de despesas com aluguel de imóvel residencial será 
concedido aos militares e servidores civis do COMAER que estiverem cumprindo missão no 
exterior, permanente ou transitória, com mudança de sede e duração igual ou superior a seis 
meses, após a comprovação do dispêndio. 

2.1.1 O benefício será pago mediante contrato de locação de residência na sede da missão, 
dentro do período de sua missão no exterior, incluindo os dias referentes ao trânsito de ida e 
de volta. 

2.1.2 Se o período contratado não for de um mês completo, será pago o valor do limite diário, 
o qual será calculado de acordo com o valor limite mensal dividido por 30 (trinta), exceto no 
mês de fevereiro, no qual será utilizado o número de dias do mês. 

2.2 As localidades das missões e os seus respectivos valores limites máximos de reembolso de 
aluguel de imóvel residencial no exterior são definidos pelo Ministério da Defesa e se 
encontram disponíveis para consulta na SDPP e na DIRAP. 

2.3 Para efeito de reembolso, as missões no exterior, permanentes ou transitórias com 
mudança de sede e duração igual ou superior a seis meses, são divididas em três classes: 

a)  Classe A - Missões diplomáticas; 

b)  Classe B - Missões não diplomáticas, com o militar ou servidor civil 
fazendo-se acompanhar de dependentes; e 

c)  Classe C - Missões não diplomáticas, com o militar ou servidor civil sem se 
fazer acompanhar de dependentes. 

2.3.1 Para enquadramento na Classe B, além de estar previsto na portaria de designação a 
possibilidade de o militar ou servidor civil se fazer acompanhar por dependentes, é necessário 
que, pelo menos, 1 (um) dos dependentes previstos em legislação específica do exterior e 
registrado no COMAER acompanhe, efetivamente, o beneficiário no período da missão. 

2.3.2 Para militares ou servidores civis designados para missões com valores de reembolso de 
aluguel de imóvel no exterior, ainda não estabelecidos pelo Ministério da Defesa, será 
utilizado como base um valor limite definido no Módulo 16 do MCA 177-2/Digital da SDPP, 
com a finalidade de possibilitar o pagamento até o valor ser oficialmente determinado por 
esse Ministério, executando-se os acertos financeiros necessários quando o limite for 
determinado oficialmente ao COMAER. 

2.3.3 Os valores de aluguel contratados serão reembolsados até os limites mensais 
estabelecidos na Tabela de Valores Limites Mensais do Ministério da Defesa. 

2.3.4 Considerando-se a presente sistemática como de reembolso, na hipótese de o militar ou 
servidor civil alugar um imóvel por um valor inferior aos limites estabelecidos na Tabela de 
Valores Limites Mensais do Ministério da Defesa, a diferença não será paga e não poderá ser 
acumulada para utilização em meses posteriores.  

2.4 Não tem direito ao reembolso de aluguel no exterior o militar ou o servidor civil: 
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a) que for proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente 
cessionário de qualquer imóvel na sede da missão no exterior, assim como 
seu cônjuge, companheira/companheiro; 

b) integrante de força multinacional, como tropa constituída ou fração de tropa, 
nas Operações de Paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo 
Brasil como membro de organizações internacionais ou em virtude de 
tratados, convenções, acordos e resoluções de consulta, autorizadas pelo 
Congresso Nacional, nos termos da Lei nº 10.937, de 12 de agosto de 2004; 

c) ocupando cargo em organismo internacional do qual o Brasil participe ou 
com o qual coopere e que assuma o encargo de sua remuneração mensal; 

d) em missão transitória sem mudança de sede ou com mudança de sede 
inferior a seis meses; 

e) que não tiver restituído o Próprio Nacional Residencial que vinha ocupando 
no Brasil e liquidado todas as obrigações decorrentes dessa ocupação; 

f) que tiver imóvel funcional disponível na sede no exterior, para uso pelo 
militar ou servidor; 

g) que tiver o cônjuge ou companheiro ocupando imóvel funcional localizado 
na sede da missão no exterior; 

h) cujo valor solicitado de reembolso de aluguel seja empregado no custeio de 
locação de imóvel que seja de sua propriedade, ou de seu cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil ou de empresa da qual 
sejam titulares ou sócios; 

i) cujo valor solicitado de reembolso de aluguel seja empregado no 
financiamento da compra de imóvel, em leasing com opção de compra ou 
em qualquer outra forma de aquisição total ou parcial de imóvel pelo militar 
ou servidor civil, por seus dependentes ou por empresa da qual sejam 
titulares ou sócios; e 

j) em missão eventual. 

2.4.1 É vedado o pagamento de mais de um auxílio-moradia no exterior a servidores casados 
ou em união estável com exercício simultâneo na mesma sede. 

2.5 O reembolso será realizado com dotação disponível, alocada ao COMAER, observando a 
metodologia pertinente. 

2.6 O reembolso será pago na moeda padrão utilizada nas transações internacionais do 
governo brasileiro, que atualmente é o dólar norte-americano (requerimento conforme Anexo 
A desta Instrução). Dessa forma, sempre que possível e quando permitido pela legislação e 
pelo mercado local, o contrato de locação deverá ser fixado nesta moeda. 

2.6.1 Nos casos em que os contratos forem firmados em moeda diferente do dólar norte-
americano (requerimento conforme Anexo B desta Instrução), deve ser consultada a taxa de 
câmbio do dia efetivo do pagamento do aluguel, no endereço eletrônico do Banco Central do 
Brasil, para realização das conversões monetárias. 

2.7 Nas localidades em que o mercado imobiliário não for compatível com as normas 
previstas nesta Instrução, a DIRAP ou a Organização Militar de vinculação, ao receber a 
solicitação do militar ou do servidor civil, respectivamente, em missão no exterior, deverá 
elaborar um processo justificado, confirmando a excepcionalidade da prática imobiliária local. 
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2.8 Não podem ser incluídas no cálculo do reembolso de aluguel no exterior as despesas para 
atender: 

a) comissões a agentes imobiliários; 

b) vagas de garagem que não estejam incorporadas ao imóvel; 

c) taxas; 

d) impostos; 

e) multas; 

f) juros; 

g) rescisões contratuais não motivadas por necessidade do serviço do militar 
ou do servidor civil; 

h) taxas de condomínio; 

i) depósitos de garantia; 

j) reparos; 

k) benfeitorias; e 

l) manutenção do imóvel. 

2.8.1 Será admissível o ressarcimento de gastos nos contratos de hospedagem transitória de 
moradia (hotel), com a finalidade de residência somente nos períodos de trânsito na localidade 
da missão, se forem cumpridas todas as determinações previstas para um aluguel de imóvel 
residencial, principalmente em relação à documentação que deve ser apresentada. Nesses 
casos, será mandatória a celebração de contrato com o locador, mesmo que simplificado, não 
sendo admitida, para tal efeito, a mera apresentação de notas fiscais ou de recibos de cartões 
de crédito referentes a pagamentos efetuados a hotéis. Somente serão considerados os custos 
com o militar ou servidor civil e seus dependentes. O contrato deverá estar assinado por 
ambas as partes. 

2.9 No caso de militar ou servidor civil e respectivo cônjuge ou companheira(o) forem 
designados para o cumprimento de missão no exterior, somente o titular do contrato do 
aluguel do imóvel residencial fará jus ao reembolso. 

2.10 O direito ao reembolso será suspenso automaticamente ao término do período de missão 
ou ao término da vigência contratual ou, ainda, na data de partida da última localidade no 
exterior relacionada com a missão, o que ocorrer primeiro.  

2.10.1 O requerimento (Anexo A ou B) deve ser enviado diretamente, pelo militar, à DIRAP 
ou à outra Organização Militar de adição, quando for o caso, e pelo servidor civil à 
Organização Militar à qual está vinculado, até, no máximo, sessenta dias após a efetivação do 
pagamento do aluguel, para fins de publicação em Boletim. 

2.10.2 Caso o contrato seja renovado, alterado ou rescindido, o termo emitido (aditivo ou 
rescisão), bem como o requerimento (Anexo A ou B) atualizado para os casos de adição 
contratual, que implique alteração do valor final do contrato, deve ser, imediatamente, enviado 
pelo militar à DIRAP e pelo servidor civil à Organização Militar à qual está vinculado, por 
meio de correio eletrônico, para atualização e acertos financeiros, caso necessário. Os 
documentos originais deverão ser mantidos sob a guarda do militar e do servidor civil, 
considerando que a Administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de 
rever os atos praticados no processo, a apresentação do original de documento digitalizado no 
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âmbito dos órgãos ou das entidades ou enviado eletronicamente pelo interessado. 

2.10.3 Não serão aceitos contratos com cláusula de renovação automática. 

2.10.4 O militar ou servidor civil deverá negociar a inclusão de uma cláusula contratual que 
referencie a missão exterior do militar ou servidor civil (locatário), de forma que em razão da 
natureza diplomática, militar ou administrativa da missão, o contrato poderá ser cancelado 
sem ônus, a qualquer momento, em razão de o militar ou servidor civil ter que retornar ao seu 
país intempestivamente. Caso consiga êxito na inclusão da cláusula supracitada, deve ficar 
ratificado em contrato que o locatário e, por consequência, a União são isentos de pagar 
qualquer tipo de multa de locação por rescisão contratual, pelo motivo supracitado. 

2.10.5 Para fins de reembolso, é imprescindível o envio dos documentos, abaixo 
discriminados, pelo militar à DIRAP ou outra Organização Militar de adição, quando for o 
caso, e pelo servidor civil à Organização Militar à qual está vinculado: 

a)  uma cópia do contrato de aluguel, devidamente assinado, acompanhada da 
tradução para o português, tendo como titular o militar ou servidor civil 
designado para missão no exterior, contendo o nome do locador e do 
locatário, vigência, valor mensal e endereço do imóvel; 

b)  requerimento interno, conforme Anexo A, para contratos celebrados em 
dólar norte-americano ou conforme Anexo B desta Instrução, para contratos 
celebrados em outras moedas; 

c)  comprovante de pagamento (recibo assinado ou nota fiscal) compatível com 
o estipulado em contrato, contendo, nitidamente identificados: o nome do 
locador (pessoa física ou jurídica), o nome do militar ou do servidor civil 
locatário e o período a que se refere; 

d)  declaração de pagamento, sob a forma de atesto, conforme Anexo C desta 
Instrução; e 

e)  cópia da página do Banco Central do Brasil com a conversão da moeda 
celebrada no contrato para o dólar norte-americano, no dia do efetivo 
pagamento, conforme recibo, para contratos em moedas diferentes do dólar. 

2.10.6 As documentações constantes do item 2.10.5 deverão ser arquivadas em forma de 
processo na DIRAP, referente aos militares, e na OM à qual o servidor civil está vinculado. 

2.10.7 O militar ou servidor civil deverá enviar a documentação prevista no item 2.10.5, à 
DIRAP ou OM de Adição e à OM vinculada, respectivamente, durante a missão no exterior, 
com a finalidade de análise, aprovação e publicação em boletim interno, como matéria 
financeira, do valor em dólar americano de reembolso de aluguel, de modo a constar em suas 
alterações, bem como viabilizar que a SDPP efetue o pagamento no contracheque exterior. 

2.10.8 O Extrato de Alterações Financeiras de Pessoal (EAFP) com os valores publicados 
deverá ser enviado no mês corrente à SDPP, pela DIRAP ou pela respectiva OM de Adição do 
Militar, quando for o caso, ou pela OM à qual o servidor civil está vinculado, a fim de serem 
sacados no contracheque exterior do militar ou do servidor civil, nos meses subsequentes à 
publicação em boletim. 

2.10.9 Não serão pagos, em duplicidade, os períodos de interseção de contratos diferentes. 
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2.10.10 A responsabilidade pelo pagamento em dia do valor integral do aluguel do imóvel é 
do militar ou do servidor civil, independentemente do recebimento do benefício de que trata a 
presente norma. 

2.10.11 Serão reembolsados no contracheque do mês “M” somente recibos ou comprovantes 
de pagamento de aluguel referentes até o mês “M”. 

2.11 A DIRAP e a OM de vinculação deverão verificar e analisar toda documentação enviada 
pelo militar ou servidor civil, respectivamente, referente ao Reembolso de Aluguel de Imóvel 
Residencial no Exterior. 

2.11.1 O contrato, os requerimentos e os recibos de pagamentos originais devem ser mantidos 
sob a guarda do militar ou servidor civil. 

2.12 A DIRAP e a OM de vinculação somente poderão publicar a concessão do Reembolso de 
Aluguel de Imóvel Residencial no Exterior obedecendo aos Valores Limites estabelecidos 
pelo Ministério da Defesa para cada localidade e nível hierárquico referente à missão no 
exterior. 
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3 ATRIBUIÇÕES  

3.1 DA SDPP 

À SDPP, na condição de Órgão Executivo do SISPAGAER, e no que tange à 
sua competência de planejar, coordenar, controlar, padronizar e executar o pagamento da 
retribuição referente ao pessoal militar e civil do COMAER no exterior, compete: 

a) efetuar o processamento, na folha de pagamento exterior, do reembolso de 
aluguel no exterior publicado em boletim, como matéria financeira, pela 
DIRAP ou pela OM de vinculação, durante a missão no exterior, do militar 
ou do servidor civil; e 

b) cuidar para que as matérias financeiras publicadas em Extrato de Alterações 
Financeiras de Pessoal (EAFP) e recebidas da DIRAP ou outra Organização 
Militar de adição, quando for o caso, e da OM de vinculação do servidor 
civil, até o último dia de cada mês, relativas ao reembolso de aluguel no 
exterior, sejam processadas em folha de pagamento. 

3.2  DOS MILITARES E SERVIDORES CIVIS 

3.2.1 Aos militares e servidores civis do COMAER cumprindo missão no exterior, 
permanente ou transitória, com mudança de sede e duração igual ou superior a seis meses, 
compete enviar, respectivamente, à DIRAP e à OM de vinculação: 

a)  uma cópia do contrato de locação acompanhada da tradução para o 
português, tendo como titular o militar ou servidor civil designado para 
missão no exterior, contendo o nome do locador e do locatário, vigência, 
valor mensal e endereço do imóvel; 

b)  uma cópia do aditamento ao contrato, acompanhada da tradução, de acordo 
com a alínea anterior, sempre que ocorrer modificação nas cláusulas 
contratuais em até, no máximo, trinta dias após a assinatura do aditamento; 

c)  uma cópia do termo de renovação de contrato de aluguel, acompanhada da 
tradução, dois meses antes da data de vencimento, a fim de evitar a exclusão 
da parcela do reembolso; 

d) mensalmente, requerimento para reembolso de aluguel no Exterior (Anexo A 
desta Instrução), imediatamente após a celebração do contrato, no caso de 
contratos celebrados em dólares norte-americanos; 

e)  mensalmente, o requerimento para reembolso de aluguel no Exterior (Anexo 
B desta Instrução), no caso de contratos celebrados em moeda diferente do 
dólar norte-americano; 

f)  mensalmente, a cópia da página do site do Banco Central do Brasil, 
constando a taxa de câmbio oficial do dia do efetivo pagamento, no caso de 
contratos celebrados em moeda diferente do dólar norte-americano;  

g)  mensalmente, o comprovante de pagamento (recibo assinado ou nota fiscal) 
da despesa com o aluguel do imóvel no exterior; 

h)  a declaração assinada (Anexo C), a qual atesta que o pagamento da locação 
foi efetivamente realizado; 

i)  uma cópia da rescisão do contrato, acompanhada da tradução, caso o imóvel 
seja entregue em data anterior àquela prevista para o término da vigência do 
contrato, para que seja processada a suspensão do reembolso; e 
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j)  um novo requerimento, caso ocorra alteração da Classe da missão de B para 
C, ou vice-versa (missões não diplomáticas), em decorrência da chegada ou 
saída de todos os seus dependentes do país sede da missão, para fins de 
aplicação do reembolso compatível para cada caso. 

3.2.2 Aos militares e servidores civis do COMAER cumprindo missão no exterior, 
permanente ou transitória, com mudança de sede e duração igual ou superior a seis meses, 
compete, ainda: 

a)  declarar no requerimento (Anexo A ou B) não dispor de imóvel residencial 
na localidade da missão, seja de sua propriedade ou de seu cônjuge ou 
companheira(o), assim como as demais afirmações que lhes resguardam o 
direito ao reembolso de aluguel, conforme previsto no modelo de 
requerimento; 

b)  verificar se a parcela de reembolso foi corretamente processada em seu 
contracheque e, caso haja alguma divergência, informar, imediatamente, à 
DIRAP e à OM de vinculação, respectivamente; e 

c)  devolver, por ocasião do acerto de contas no final da missão, todos os 
valores recebidos a título de reembolso que, por motivo excepcional, não 
forem atestados por meio de comprovante de pagamento. 

3.3 DA DIRAP 

a) receber e analisar os contratos e os requerimentos de reembolso de aluguel 
no exterior (conforme Anexo A ou B), enviados pelo militar, a fim de 
verificar o correto preenchimento e atestar a veracidade das informações; 

b) analisar também as informações relativas a qualquer alteração gerada por 
termos aditivos, rescisões e renovações de contrato enviadas pelos militares; 

c) verificar se os comprovantes recebidos guardam relação com os contratos de 
locação, bem como com os seus termos aditivos; 

d) observar se todos os comprovantes de pagamentos foram certificados pelo 
militar, atestando que a locação foi efetivamente realizada, conforme 
modelo (Anexo C); 

e) providenciar a publicação em Boletim, como matéria financeira, dos valores 
pagos pelo militar a título de indenização de aluguel de imóvel no exterior;  

f) enviar, mensalmente, para a SDPP, os EAFP publicados a título de 
reembolso de aluguel de imóvel, para processamento no contracheque 
exterior dos militares; 

g) arquivar, em forma de processo autuado e indexado para cada militar,  todos 
os documentos recebidos, para futura verificação pelos órgãos de controles 
interno e externo; 

h) verificar, por ocasião do encerramento da missão do militar, se o total de 
parcelas pagas a título de reembolso de aluguel de imóvel residencial no 
exterior corresponde, no máximo, ao número de meses que o militar 
permaneceu no exterior; e 

i) providenciar a publicação dos acertos financeiros que se façam necessários 
referentes a valores de reembolso por ocasião do término da missão ou do 
contrato, mediante as comprovações do requerente, conforme previsto na 
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presente Instrução. 

3.4 DA OM DE VINCULAÇÃO 

a) receber e analisar os contratos e os requerimentos de reembolso de aluguel 
no exterior (conforme Anexo A ou B), enviados pelo servidor civil, a fim de 
verificar o correto preenchimento e atestar a veracidade das informações; 

b) analisar também as informações relativas a qualquer alteração gerada por 
termos aditivos, rescisões e renovações de contrato enviados pelos 
servidores civis; 

c) verificar se os comprovantes recebidos guardam relação com os contratos de 
locação, bem como com os seus termos aditivos; 

d) observar se todos os comprovantes de pagamentos foram certificados pelo 
servidor civil, atestando que a locação foi efetivamente realizada, conforme 
modelo (Anexo C); 

e) providenciar a publicação, como matéria financeira, dos valores pagos pelo 
servidor civil a título de indenização de aluguel de imóvel no exterior;  

f) enviar, mensalmente, para a SDPP, os EAFP publicados a título de 
reembolso de aluguel de imóvel, para processamento no contracheque 
exterior dos servidores civis; 

g) arquivar, em forma de processo autuado e indexado para cada servidor civil, 
todos os documentos recebidos, para futura verificação pelos órgãos de 
controles interno e externo; 

h) verificar, por ocasião do encerramento da missão do servidor civil, se o total 
de parcelas pagas a título de reembolso de aluguel de imóvel residencial no 
exterior corresponde, no máximo, ao número de meses que o servidor civil 
permaneceu no exterior; e 

i) providenciar a publicação dos acertos financeiros que se façam necessários 
referentes a valores de reembolso por ocasião do término da missão ou do 
contrato, mediante as comprovações do requerente, conforme previsto na 
presente Instrução. 
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4 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

4.1 Caso haja a necessidade de alteração do valor limite mensal para o posto ou graduação do 
militar ou servidor civil (por assemelhação), com ou sem dependente na cidade/país da missão 
no exterior, para o Reembolso de Aluguel de Imóvel Residencial no Exterior (RAIRE), o 
Ordenador de Despesas da SDPP, mediante motivação formal do militar ou do servidor civil, 
deverá providenciar expediente, contendo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e encaminhá-lo ao EMAER. 

4.2 Se não houver a previsão do valor limite mensal para o posto ou graduação do militar ou 
do servidor civil (por assemelhação), com ou sem dependente na cidade/país da missão no 
exterior, para o RAIRE, por ocasião de designação dos militares ou servidores civis mediante 
a publicação de portaria no Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA), a DIRAP e a OM de 
vinculação deverão solicitar ao militar e ao servidor civil, respectivamente, designados para a 
missão, a realização da pesquisa do valor médio de aluguel de imóveis residenciais na 
localidade, com a maior brevidade possível, a fim de agilizar o processo de inclusão do 
referido valor limite mensal na respectiva tabela. Após o recebimento da pesquisa, a DIRAP 
deverá enviar a referida pesquisa para o Ordenador de Despesas da SDPP, a fim de 
providenciar expediente contendo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, com base no valor médio da 
pesquisa, e encaminhá-lo ao EMAER. A pesquisa deverá atender os dados descritos a seguir: 

a)  se o valor apresentado é o adotado pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) ou o praticado por outros órgãos do Poder Executivo na localidade 
indicada; 

b)  equivalência de precedência entre militares e civis que estejam em missão 
na mesma localidade, se for o caso; 

c)  os dados que foram considerados para compor o valor do ressarcimento para 
a localidade, ou seja, qual a metodologia utilizada para se definir o valor 
proposto; 

d)  condições de aluguel da localidade, como: a distância do imóvel em relação 
ao local de trabalho, informações a respeito do mercado imobiliário da 
cidade, a área do imóvel, condições de segurança e conforto, fornecimento 
regular de serviços; 

e)  valor médio do aluguel de imóveis residenciais na localidade; 

f)  valor médio do aluguel de imóveis residenciais pagos por outros militares, 
se for o caso; 

g)  se o valor sugerido corresponde ao limite (limite máximo dos valores de 
reembolso de despesas com aluguel de imóvel residencial) ou ao aluguel; 

h)  condições de pagamento dos contratos de aluguel dos militares ou civis, 
explicitando, 
- o pagamento de adiantamentos de valores de aluguel, discriminando o 

montante, se for o caso; 
- o pagamento de garantia contratual, discriminando o montante, se for o 

caso; 
- a data provável da devolução da garantia contratual, do militar ou do civil, 

à Força, se for o caso; 
- quando da passagem da função dos militares na missão, os nomes dos 

substitutos e substituídos, juntamente com o período em que os mesmos 
coexistiram na mesma localidade; 
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i)  disponibilidade de dotação orçamentária para atender a inclusão da 
proposta, seja em pessoal ou outras despesas correntes; 

j)  detalhamento da missão, além de especificar a denominação da missão de 
acordo com a Portaria Normativa nº 602/MD, de 3 de agosto de 2010; 

k)  período da missão e qual norma a criou; 

l)  justificativa, para cada localidade, para a alteração ou a inclusão dos valores 
propostos; 

m) denominação das instituições de ensino e dos cursos para os quais os 
militares ou civis estão sendo designados, se for o caso; e 

n)  a proposta de alteração de valores, prevista no item 4.1 desta instrução, 
encaminhada por quadro resumo. 

4.2.1 No caso de não haver a previsão do valor limite mensal para a localidade, a DIRAP e a 
OM de vinculação deverão consolidar as informações da pesquisa recebidas do militar e do 
servidor civil, respectivamente, em missão no exterior, para o encaminhamento à SDPP, que 
consolidará as informações para envio ao EMAER (2SC), que as remeterá ao GABAER, para 
posterior envio ao MD, a fim de atender o previsto no item 4.2. 

4.3 O EMAER, por meio da Segunda Subchefia, recebe as propostas da DIRAD e as submete 
à apreciação do GABAER, e este ao Ministério da Defesa, com vistas às atualizações das 
Tabelas com Limite Máximo de Reembolso para as missões. O procedimento é o mesmo para 
o caso de ativação de novas missões, para as quais não haja a previsão da localidade nesta 
Instrução. 

4.4 Não havendo disponibilidade de imóvel sob administração do COMAER para a moradia 
dos militares designados para cumprir missão no exterior, é concedido o reembolso, conforme 
o disposto nesta Instrução. 
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5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Os casos não previstos nesta Instrução serão submetidos à apreciação do Comandante da 
Aeronáutica, por intermédio do Estado-Maior da Aeronáutica. 
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Anexo A - Requerimento para reembolso de aluguel de imóvel residencial no exterior 
(contratos firmados em dólar norte-americano) 

 
COMANDO DA AERONÁUTICA  REQUERIMENTO INTERNO MILITAR / CIVIL  
REQUERIMENTO PARA REEMBOLSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RE SIDENCIAL NO 

EXTERIOR - CONTRATO FIRMADO EM DÓLAR NORTE-AMERICAN O 
1) DADOS DO REQUERENTE: 
 
Nome completo: __________________________________________  Posto ou graduação: __________ 
Portaria de Nomeação ou Designação:_________________________  País sede da missão: ___-_______ 
Data da Próxima Promoção: _______________________ 
 
Tipo da missão:    (   ) Permanente         (   ) Transitória com mudança de sede 
 
Classe da missão: (   ) A - Diplomática  (   ) B - Não Diplomática com Dependentes 
                              (   ) C - Não Diplomática sem Dependentes 
 

Solicito a concessão do ressarcimento de despesas com aluguel de imóvel 
residencial e declaro que: 

(   ) não foram incluídos na solicitação de reembolso de aluguel os gastos para atender comissões a agentes 
imobiliários, vagas de garagem, taxas, impostos, multas, juros, rescisões contratuais, condomínios, valores dados como 
garantia, reparos, benfeitorias ou quaisquer manutenções do imóvel; 

(   ) nem eu nem meu cônjuge ou companheiro somos proprietários, promitentes compradores, cessionários ou 
promitentes cessionários de qualquer imóvel na sede no exterior; 

(   ) o meu cônjuge ou companheiro não ocupa imóvel funcional localizado na sede de minha missão no exterior; 
(   ) não ocupo Próprio Nacional Residencial (PNR) no Brasil; 
(   ) desocupei o Próprio Nacional Residencial (PNR) no qual morava no Brasil, bem como liquidei todas as 

obrigações decorrentes daquela ocupação até a data do meu embarque; 
(   ) o valor solicitado de reembolso de aluguel não será empregado no financiamento da compra de imóvel, em 

leasing com opção de compra ou em qualquer outra forma de aquisição total ou parcial de imóvel por mim, por meus 
dependentes ou por empresa da qual sejam titulares ou sócios; 

(   ) o valor solicitado de reembolso de aluguel não será empregado no custeio de locação de imóvel que seja de 
minha propriedade, de meu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil ou de empresa da qual sejam 
titulares ou sócios; e 

(   ) Não sou casado nem estou em união estável com militar ou servidor civil que recebe auxílio-moradia no 
exterior em função de exercício simultâneo na mesma sede. 
 
 

OBSERVAÇÕES (Caso haja): 
 

DESCRIÇÃO DO CONTRATO:  
 

Vigência do contrato: De __/___/___(DD MM AA) a  __/___/__ (DD MM AA) 
Período da missão (incluindo trânsitos): De __/___/___(DD MM AA) a  __/___/__ (DD MM AA) 

Valor Mensal em US$  
 
Declaro que o valor contratual, ora apresentado, está compatível com o mercado imobiliário 
da localidade/cidade. Tal fato comprova a observância do Princípio da Economicidade na 
locação, observado o limite mensal previsto na Tabela de Valores do Ministério da Defesa. 
Ademais, ressalto que foram cumpridas todas as orientações contidas na ICA 177-39 do 
COMAER. 

__________(cidade),___ (estado), ____, de _________ de 20___ 
 

________________________________________ 
                                                                            (Assinatura) 

(Nome do militar ou civil requerente) - (posto ou graduação) 
                                                    (SUBLINHAR O NOME DE GUERRA) 
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Continuação do Anexo A - Requerimento para reembolso de aluguel de imóvel 
residencial no exterior (contratos firmados em dólar norte-americano) 

 
2) PARECER (a ser preenchido pelo Responsável pela análise na OM de vinculação) 
 
Declaro ter recebido e analisado toda documentação necessária para o reembolso com 
despesas de aluguel, de acordo com a legislação pertinente ao tema. 
 
Nesses termos, emito o seguinte parecer em relação à indenização de locação de residência 
apresentada, conforme a ICA 177-39/2019 e a Lei nº 5.809/1972, alterada pela Lei nº 
13.328/2016: 
 
Observação (Caso haja): 
 
 
 
 

(  ) FAVORÁVEL AO PAGAMENTO (  ) DESFAVORÁVEL AO PAGAMENTO 
 

Em DD de MMMM de 20YY 

 

Responsável pela Análise - Posto 

3) DECISÃO – (a ser preenchido pelo Comandante / Chefe / Diretor da OM de vinculação do 
militar ou do servidor civil.) 

 
 

(  ) DEFERIDO - PUBLIQUE-SE                              (  ) INDEFERIDO 

 

Em DD de MMMM de 20YY. 

Comandante, Chefe ou Diretor – Posto 
 

Obs: 1) Caso os espaços não sejam suficientes, continuar em outra folha fazendo menção ao 
respectivo campo. 
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Anexo B - Requerimento para reembolso de aluguel de imóvel residencial no exterior 
(contrato firmado em moeda diferente do dólar norte-americano) 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA REQUERIMENTO INTERNO MILITAR  / CIVIL  
REQUERIMENTO PARA REEMBOLSO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RE SIDENCIAL NO 
EXTERIOR - CONTRATO FIRMADO EM MOEDA DIFERENTE DE D ÓLAR NORTE-

AMERICANO 
1) DADOS DO REQUERENTE: 
 
Nome completo: __________________________________________  Posto ou graduação: __________ 
Portaria de Nomeação ou Designação:_________________________  País sede da missão: ___________ 
Data da Próxima Promoção: _______________________ 
 
Tipo da missão:    (   ) Permanente         (   ) Transitória com mudança de sede 
 
Classe da missão: (   ) A - Diplomática  (   ) B - Não Diplomática com Dependentes 
                              (   ) C - Não Diplomática sem Dependentes 
 

Solicito a concessão do ressarcimento de despesas com aluguel de imóvel 
residencial e declaro que: 

(   ) não foram incluídos na solicitação de reembolso de aluguel os gastos para atender comissões a agentes 
imobiliários, vagas de garagem, taxas, impostos, multas, juros, rescisões contratuais, condomínios, valores dados como 
garantia, reparos, benfeitorias ou quaisquer manutenções do imóvel; 

(   ) nem eu nem meu cônjuge ou companheiro somos proprietários, promitentes compradores, cessionários ou 
promitentes cessionários de qualquer imóvel na sede no exterior; 

(   ) o meu cônjuge ou companheiro não ocupa imóvel funcional localizado na sede de minha missão no exterior; 
(   ) não ocupo Próprio Nacional Residencial (PNR) no Brasil; 
(   ) desocupei o Próprio Nacional Residencial (PNR) no qual morava no Brasil, bem como liquidei todas as 

obrigações decorrentes daquela ocupação até a data do meu embarque; 
(   ) o valor solicitado de reembolso de aluguel não será empregado no financiamento da compra de imóvel, em 

leasing com opção de compra ou em qualquer outra forma de aquisição total ou parcial de imóvel por mim, por meus 
dependentes ou por empresa da qual sejam titulares ou sócios; 

(   ) o valor solicitado de reembolso de aluguel não será empregado no custeio de locação de imóvel que seja de minha 
propriedade, de meu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil ou de empresa da qual sejam titulares ou 
sócios; e 

(   ) não sou casado nem estou em união estável com militar ou servidor civil que recebe auxílio-moradia no exterior 
em função de exercício simultâneo na mesma sede. 
 

OBSERVAÇÕES (Caso haja): 
 

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: 

Vigência do contrato: De __/___/___(DD MM AA) a  __/___/__ (DD MM AA) 
Período da missão (incluindo trânsitos): De __/___/___(DD MM AA) a  __/___/__ (DD MM AA) 

Período pago 
(conforme recibo) 

Valor na moeda de 
celebração do 

contrato 

Taxa de câmbio entre a moeda 
de celebração do contrato e o 

US$ 
Valor em US$ 

De __/___/___(DD MM AA) a  
__/___/__ (DD MM AA) 

   

 

Declaro que o valor contratual, ora apresentado, está compatível com o mercado imobiliário da 
localidade/cidade. Tal fato comprova a observância do Princípio da Economicidade na locação, 
observado o limite mensal previsto na Tabela de Valores do Ministério da Defesa. Ademais, 
ressalto que foram cumpridas todas as orientações contidas na ICA 177-39 do COMAER. 

__________(cidade),____ (estado), _____, de __________ de 20__ 

________________________________________ 
                                                                                                         (Assinatura) 

(Nome do militar ou civil requerente) - (posto ou graduação) 
                                                   (SUBLINHAR O NOME DE GUERRA) 
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Continuação do Anexo B - Requerimento para reembolso de aluguel de imóvel 
residencial no exterior (contrato firmado em moeda diferente do dólar norte-americano) 

 
2) PARECER (a ser preenchido pelo Responsável pela análise na OM de vinculação) 
 
Declaro ter recebido e analisado toda documentação necessária para o reembolso com 
despesas de aluguel, de acordo com a legislação pertinente ao tema. 
 
Nesses termos, emito o seguinte parecer em relação à indenização da locação de residência 
apresentada, conforme ICA 177-39/2019 e Lei nº 5.809/1972, alterada pela Lei nº 
13.328/2016: 
 
 
Observação (Caso haja): 
 
 
 
 

(  ) FAVORÁVEL AO PAGAMENTO (  ) DESFAVORÁVEL AO PAGAMENTO 
 

Em DD de MMMM de 20YY 

 

Responsável pela Análise - Posto 

3) DECISÃO – (a ser preenchido pelo Comandante / Chefe / Diretor da OM de vinculação do 
militar ou do servidor civil.) 

 
 

(  ) DEFERIDO - PUBLIQUE-SE                              (  ) INDEFERIDO 

 

Em DD de MMMM de 20YY. 

Comandante, Chefe ou Diretor – Posto 
 
 

Obs: 1) Caso os espaços não sejam suficientes, continuar em outra folha fazendo menção ao 
respectivo campo.  
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Anexo C – Declaração de pagamento de aluguel de imóvel no exterior 

Declaração de Pagamento de Aluguel de Imóvel no Exterior 

Declaro ter efetivamente realizado o pagamento de _________ (moeda e valor numérico 
conforme moeda do contrato)(____________moeda e valor por extenso conforme moeda do 

contrato______________) no dia ______(dia/mês/ano)______, referente ao contrato de aluguel do 
imóvel localizado no endereço _____________________________________, para o período 
de ______________ a _________________ 

 (dia/mês/ano) 
 (dia/mês/ano) 

 

Ressalto que estou ciente de que somente serei reembolsado do montante 
correspondente à locação do imóvel, fins atender ao item 2.8 da ICA 177-39/2019, o qual 
prevê que não poderão ser incluídas no cálculo do reembolso de aluguel as despesas para 
atender comissões a agentes imobiliários, vagas de garagem, taxas, impostos, multas, juros, 
rescisões contratuais, condomínios, valores dados como garantia, reparos, benfeitorias ou 
quaisquer manutenções do imóvel. 

 

Ratifico, ainda, os seguintes dados do contrato: 

Data de Assinatura do Contrato: _______________ 

Data de Início do Contrato: ___________________ 

Data de Término do Contrato: _________________ 

Locador: _________________________________ (Nome da empresa, se houver, e do 
seu Representante que assinou o contrato) 

 

(Citar as demais observações pertinentes ao caso, se forem necessárias.) 

 

 

____________ (Cidade), _______ (País), ....... de ....................... de 20....... 

 

___________________________________________________ 
 (Assinatura) 

NOME COMPLETO DO MILITAR ou CIVIL – POSTO/GRADUAÇÃO 
(SUBLINHAR O NOME DE GUERRA) 
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