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1. Conteúdo 

O volume deste manual visa orientar os servidores da UNIPAMPA quanto aos procedimentos para utilização de diárias e passagens no âmbito da Administração Pública Federal, na 

modalidade de despesa disciplinada, com a pretensão de evitar erros e promover a racionalização de gastos institucionais, visando à melhoria da qualidade do gasto público. 

Ressalta-se a importância dos servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação 

dos gastos, que não outra, o interesse público. 

O manual abordará sobre o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), os perfis de usuários do sistema e suas responsabilidades e a legislação sobre o assunto, 

incluindo acórdãos e despachos a cerca do tema. Também serão abordados os procedimentos internos de solicitação de diárias e passagens no âmbito da universidade. 

2. Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP 

O SCDP é de utilização obrigatória pelos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a concessão, o registro, o acompanhamento, a gestão e o 

controle de diárias e de passagens e envio de informações para a Controladoria Geral da União (CGU). 

O sistema possibilita, ainda, o compartilhamento de uma base de dados única, administrada pelo Gestor Central do Ministério do Planejamento e pelos Gestores Setoriais de cada 

Ministério, o que permite um maior controle físico e financeiro das diárias e passagens emitidas. 

Todas as viagens no âmbito de cada órgão e/ou entidade devem ser registradas no SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 

2.1 Principais características do SCDP 

 Inteiramente operacionalizado pela web; 

 Sistema único para toda administração pública federal; 

 Integração on-line com o Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG), Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) e Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI); 

 Aderência e uniformidade na aplicação da legislação atual; 

 Minimiza a ocorrência de possíveis falhas, irregularidades e fraudes. 
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2.2 Principais benefícios do SCDP 

 Requisições de diárias e passagens são executadas eletronicamente, elevando o nível de confiabilidade e diminuindo o tempo de emissão; 

 Sistema totalmente integrado, evitando a redundância e a conseqüente inconsistência de dados; 

 Acompanhamento de trechos de viagens e conexões nacionais e internacionais; 

 Cálculo automático de valores de diárias, de despesas com locomoção e descontos do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte, dentro de tabelas específicas, enquadradas 

às diversas regiões do país; 

 Atualização tempestiva das tabelas correspondentes às diárias; 

 Execução do pagamento de diárias nacionais sem necessidade de acesso diretamente ao SIAFI; 

 Consulta on-line e emissão automatizada de relatórios gerenciais de acompanhamento. 

2.3 Principais funcionalidades do SCDP 

 Cadastramento da viagem com seus respectivos trechos; 

 Reserva das passagens; 

 Autorização da solicitação; 

 Emissão do bilhete; 

 Cálculo automático de valores de diárias, despesas com locomoção e descontos com auxílio alimentação e vale transporte; 

 Aprovação de viagens e pagamento de diárias efetuadas por meio de certificados digitais, objetivando garantir a validade jurídica dos documentos gerados; 

 Controle do orçamento de cada órgão para gastos com diárias e passagens. Não havendo mais recursos, o sistema automaticamente avisa que a solicitação não foi aceita; 

 Registro de todos os acessos, propiciando o controle físico (SERPRO) e administrativo (auditoria interna e externa - CGU) do sistema. 

2.4 Principais novidades na nova versão do SCDP 

 Melhorias no controle do orçamento: 

 Inclusão de mais um nível de controle de teto orçamentário; 
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 Possibilidade de controle de teto orçamentário por empenho ou por natureza de despesas; 

 Possibilidade de utilização de recursos de custeio ou de investimentos; 

 Melhor controle do teto orçamentário. 

 Melhorias na execução financeira: 

 Possibilidade de gerar automaticamente AV e OB para viagens nacionais e internacionais; 

 Possibilidade de utilizar recursos de mais de um empenho na mesma PCDP, sendo um para os trechos nacionais e outro empenho para os trechos internacionais; 

 Possibilidade de pagar despesas com passagens inscritas em Restos a Pagar; 

 Possibilidade de pagar despesas com passagens usando a natureza de despesa “Restituição”; 

 Possibilidade de pagar Despesas de Exercícios Anteriores; 

 Melhor visualização e controle dos pagamentos realizados e a realizar. 

 Melhorias na configuração de perfis de usuários do sistema: 

 Criação de novos grupos e perfis de usuários; 

 Mudança de nomenclatura de alguns perfis para facilitar o entendimento de suas funções dentro do SCDP; 

 Melhor controle de acesso dos usuários; 

 Maior flexibilidade para concessão e controle de acesso dos usuários; 

 Possibilidade de o usuário ter perfil de assessor para diferentes autoridades. 

 Melhorias na classificação dos propostos: 

 Separação dos propostos por Grupos e Tipos de Proposto; 

 Criação de novos Grupos e Tipos de Propostos. 

 Melhorias na interatividade do sistema com os usuários: 

 Interface mais amigável e intuitiva para o usuário; 

 Melhor navegação nas telas do sistema; 

 Melhor visualização das informações nas telas; 

 Maior facilidade para localizar, acompanhar e controlar o fluxo dos processos; 
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 Maior agilidade para criar PCDP por meio de cópia de outra PCDP; 

 Permite que o Gestor Setorial envie mensagens aos usuários do SCDP em seu órgão; 

 Melhor controle dos anexos; 

 Mais segurança e controle para as missões sigilosas. 

2.5 Gestão do sistema 

Os responsáveis pela gestão do sistema são: 

 Gestor central – na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 Gestor setorial – Coordenadoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração.  

2.6 Usuários do SCDP 

Todas as pessoas que utilizarem o sistema são denominadas usuários. O nível de permissão de acesso é determinado pelo perfil. Chama-se proposto o servidor ou colaborador 

eventual indicado para receber a diária. O proposto não é necessariamente um usuário do sistema. 

2.7 Perfis disponíveis e respectivas atribuições 

Os perfis disponíveis e suas atribuições estão abaixo relacionados: 

a) Administrador de Reembolso:  

Pessoa que solicita à agência de viagem o crédito dos valores relativos aos bilhetes de passagens que não foram utilizados. 

Os bilhetes não utilizados são aqueles que não foram efetivamente usados por qualquer motivo. Por exemplo, pode ser que tenha sido solicitado um novo bilhete, ou que a 

viagem tenha sido cancelada ou, ainda, os casos em que o proposto não tenha embarcado usando o bilhete que foi solicitado pelo SCDP.  

O Administrador de Reembolso deverá conferir os valores que a agência de viagem disponibilizar ou rejeitar. Ele pode confirmar os créditos disponibilizados, pode aceitar ou não 

a rejeição de créditos que a agência processar. Ele deverá registrar aqueles efetivamente recebidos, confirmados por meio de carta de crédito. 
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b) Auditor:  

Pessoa responsável pelo processo de auditoria (perfil exclusivo para: CGU, Secretaria de Controle Interno do TCU). 

 

c) Autoridade Superior:  

É a pessoa responsável pela aprovação das viagens que apresentam algum tipo de restrição e as viagens internacionais. 

São exemplos de restrições:  

 Viagens urgentes; 

 Viagens para proposto com prestação de contas pendentes; 

 Viagens de mais de 10 pessoas para o mesmo evento; 

 Viagens com duração superior a 10 dias contínuos; 

 Viagens para propostos que já alcançaram o número de 40 diárias intercaladas no ano. 

 

Viagens Urgentes: As viagens urgentes são aquelas com pedido de passagem aérea cuja data da solicitação seja inferior a dez dias do início da viagem (IN 03/2015 MPOG, Art. 

18, §1º, inciso I).  

Prestação de Contas Pendentes: Autorização de nova viagem sem prestação de contas da anteriormente realizada (IN 03/2015 MPOG, Art. 18, §1º, inciso II).   

 

d) Consultor de Viagem Internacional:  

É o responsável por verificar se a missão do servidor no exterior está de acordo com as disposições legais que tratam do assunto. 

Entre outras coisas, ele deve verificar se a autorização de afastamento foi publicada no Diário Oficial, conferir se a data e o número da folha informada no SCDP estão exatos, 

conferir se o enquadramento legal da viagem informado no SCDP está correto, etc. Ele não pode aprovar ou desaprovar as viagens. Somente poderá concordar, discordar ou 

devolver a PCDP para correção, se necessário.  

Ele deverá preencher o campo com as justificativas e observações que julgar necessárias. 

 



 

  

MACONFI – Manual de Procedimentos da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças 

Volume II – Diárias e Passagens 

9 

e) Coordenador Financeiro: 

É o responsável por cadastrar, no SCDP, os empenhos de diárias e passagens emitidos no SIAFI e efetuar o pagamento das diárias. 

Deve estar cadastrado e autorizado a emitir Ordem Bancária no SIAFI. 

 

f) Coordenador Orçamentário Superior: 

Responsável por controlar o orçamento disponibilizado para o órgão e distribuir o recurso por UGR – Unidade Gestora Responsável.  

Responsável pela configuração orçamentária e inclusão do teto superior. 

 

g) Coordenador Orçamentário Setorial: 

É o responsável por distribuir o recurso por UGR – Unidade Gestora Responsável de acordo com a configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por Empenho. 

 

h) Corregedor/Auditor: 

Responsável pela análise dos dados das solicitações e pelo fornecimento de relatórios gerenciais para a Administração do Órgão. Esse perfil é atribuído aos auditores internos 

de cada órgão. 

 

i) Emissor de Boletim: 

É responsável por gerar o boletim interno para que seja feita a publicação interna de afastamentos dos servidores. 

A publicação do Boletim Interno é obrigatória e independe da publicação dos afastamentos que é realizada regularmente no Portal da Transparência nos Recursos Federais. 

 

j) Gestor Central: 

Servidores da equipe da SLTI/MP responsável pelo gerenciamento do SCDP.  

 

k) Gestor Setorial: 

Em cada órgão, é o servidor designado para ser o responsável por acompanhar os procedimentos necessários à implantação e operacionalização do SCDP. Também é o 

responsável por fazer os contatos com a Gestão Central. 
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Ele deverá sempre orientar os demais agentes e servidores do órgão no processo de concessão de diárias e passagens, na aplicação da legislação pertinente e na boa 

articulação entre os usuários envolvidos. Compete-lhe, ainda, a disseminação das informações e capacitação de todos os usuários, no âmbito do órgão. As dúvidas dos usuários 

internos deverão ser esclarecidas pelo Gestor Setorial. Se ele precisar de ajuda, fará o contato com a Gestão Central.  

 

l) Ministro/Dirigente: 

É o responsável pela autorização das viagens internacionais (Decreto Nº 1387/1995).  

 

m) Ordenador de Despesas:  

É o responsável pela autorização da despesa relativa a diárias e passagens. Ele poderá alterar os dados relativos ao empenho e ao projeto/atividade que já haviam sido 

informados durante o cadastramento da PCDP.   

O ordenador de despesa não pode aprovar a própria despesa. 

 

n) Proponente:  

É o perfil atribuído à autoridade responsável pela avaliação da indicação do proposto e pertinência da missão, efetuando a autorização administrativa. Também é o responsável 

pela aprovação da prestação de contas das viagens cadastradas no SCDP (Decreto nº 5992/2006, Art.5º, § 1º).  

Na impossibilidade do colaborador eventual apresentar a prestação de contas, a responsabilidade será do Proponente. (Art. 13, § 1º da Portaria MEC nº 403/2009).  

O proponente deve analisar os dados da viagem bem como os documentos anexados à PCDP antes de realizar as aprovações. 

Ele não pode aprovar a sua própria prestação de contas nas viagens que tiver realizado. 

 

o) Solicitante de Viagem:  

É o responsável pelo cadastramento inicial da solicitação, pelos ajustes nas solicitações, pela antecipação, prorrogação ou complementação da viagem, pelo início da prestação 

de contas e pela manutenção de alguns cadastros no SCDP. 

Ele deve informar conferir e alterar, se necessário, os dados do proposto. Informar os trechos da viagem, as datas de início e término da permanência em cada um deles, as 

indicações para pagamento e o percentual de diárias, selecionar o tipo de transporte e indicar se haverá fornecimento de passagens. Encaminhar a PCDP para as aprovações. 

Promover as alterações necessárias, cancelar a PCDP, antecipar/prorrogar/complementar a viagem. Também é responsável por iniciar a prestação de contas da viagem. 
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Para executar bem o trabalho, deverá conhecer a legislação aplicada ao SCDP, especialmente a IN 03/2015 MPOG, o Decreto 5.992/2006, o Decreto 6.258/2007 e o Decreto 

71.733/1973. 

 

p) Solicitante de Passagem:  

É o servidor formalmente designado pela autoridade competente, no âmbito de cada unidade, de acordo com o disposto no regimento de cada órgão ou entidade, responsável 

por realizar os procedimentos administrativos descritos nos incisos II (pesquisa e reserva dos trechos) e III (autorização de emissão da passagem) do artigo 13 da Instrução 

Normativa 03/2015 MPOG.  

  

q) Usuário DW:  

O DW (Data Warehouse) é um ambiente constituído de um banco de dados com informações detalhadas sobre as PCDP’s e um software de Business Intelligence que permite 

acessar e analisar e consolidar dados para gerar informações que darão suporte à tomada de decisões. 

A ferramenta permite criar, salvar e executar consultas, gerar relatórios consolidados e gráficos. Os relatórios poderão ser consultados em tela ou exportados para arquivos em 

diversos formatos, por exemplo, planilhas de dados ou arquivos PDF. 

O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. Solicite o cadastro pelo “Fale Conosco” do SCDP. Acesso é concedido somente a usuário com perfil de Gestor 

Setorial. A ferramenta utilizada é o MicroStrategy Business Intelligence.  

3. Diárias Nacionais 

Segue abaixo os principais trechos e comentários extraídos da legislação vigente a respeito de diárias nacionais: 

 Lei 8.112/1990, Art. 58 

O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias 

destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana. 

 

 Lei 8.112/1990, Art. 242 

Considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente. 
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 Decreto 5.992/2006, Art. 2º, § 1º, Inciso I 

O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos: 

I - nos deslocamentos dentro do território nacional: 

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia do retorno à sede de serviço; 

c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada; 

d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob administração do Governo brasileiro ou de suas entidades; ou 

e) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-Presidente da República. 

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 1º, § 3º, Inciso I 

Não serão concedidas diárias quando o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo do servidor, ou quando o deslocamento ocorrer dentro do mesmo 

município da sede. 

 

 Lei 8.112/1990, Art. 58, § 2º e 3º 

Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios 

limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores 

brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do 

território nacional.  

Na seção de “Diárias e Passagens” do site da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças encontram-se as informações completas sobre as microrregiões e os respectivos 

municípios limítrofes no âmbito desta universidade. 

Segue abaixo, de forma resumida, a relação das cidades limítrofes conforme a microrregião: 

Alegrete: Itaqui, Manoel Viana, Quaraí, São Francisco de Assis e Uruguaiana; 

Bagé: Aceguá, Dom Pedrito, Lavras do Sul e Hulha Negra; 

Caçapava do Sul: Santana da Boa Vista; 
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Dom Pedrito: Bagé e Lavras do Sul; 

Itaqui: Alegrete, Maçambará, Manoel Viana, São Borja e Uruguaiana; 

Jaguarão: Arroio Grande e Herval; 

Sant’Ana do Livramento: Rosário do Sul; 

São Borja: Itaqui, Garruchos e Maçambará; 

São Gabriel: Rosário do Sul e Santa Margarida do Sul; 

Uruguaiana: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui e Quaraí. 

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 2º-A 

O servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública federal investido em cargo comissionado ou em função de confiança poderá optar entre perceber diária no 

valor fixado para o cargo efetivo ou no valor aplicável para o cargo comissionado ou função de confiança que ocupe. 

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 8º 

Será concedido adicional, por localidade de destino, nos deslocamentos dentro do território nacional, destinado a cobrir despesas de deslocamento até o local de embarque 

e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa. 

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 5º, § 2º 

As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se em sextas-feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente 

justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa. 

 

 Decreto 825/93, Art. 22, II e Decreto 6.907/09, Art. 2, II 

É vedado às Unidades Gestoras o pagamento de diárias, para viagem no País, com antecedência superior a 05 dias da data prevista para o início da viagem, e de 15 ou 

mais diárias, de uma só vez (para a mesma pessoa). 
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 Decreto 3.643/2000, Art. 8º 

Nos deslocamentos no País, para realização de trabalhos com duração superior a trinta dias, poderão ser autorizados retornos intermediários à sede, a cada trinta dias, 

sempre no último dia útil da semana, reiniciando-se a atividade no primeiro dia útil da semana seguinte, não sendo devido a diária neste período.  

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 6º, §1º 

Na programação de viagens nacionais, os dirigentes deverão priorizar aquelas essenciais para bom desempenho dos programas, projetos e ações em andamento no MEC, 

tendo sempre em vista o interesse público e observando os princípios da finalidade, moralidade e economicidade. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 7º 

As propostas de concessão de diárias e passagens para os deslocamentos no país deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Em caráter 

excepcional, as Autoridades Superiores poderão autorizar viagem em prazo inferior ao estabelecido no caput deste artigo, desde que devidamente formalizada a justificativa 

e comprovada a inviabilidade do seu efetivo cumprimento. 

 

 Portaria 403/2009, Art. 9º 

Todas as propostas de concessão de diária e passagens deverão ser justificadas, indicando-se, com clareza: 

I - o objeto da viagem; 

II - estimativa de custos das diárias e passagens; 

III - a vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou ações em andamento no MEC; 

IV - a relação de pertinência entre a função ou cargo do proposto com o objeto da viagem; 

V - a relevância da prestação do serviço ou participação do servidor para as finalidades do MEC.  

Para adequada análise do disposto no caput deste artigo, o solicitante deverá prestar todas as informações necessárias à perfeita descrição das viagens, incluindo os dados 

relativos à justificativa dos deslocamentos e às datas, os locais e os horários dos compromissos assumidos, assim como quaisquer documentos que possam vir a 

comprovar o deslocamento do servidor, tais como convites, programações, certificados ou "folders". 
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 Portaria MEC 403/2009, Art. 11 

O processo relativo à concessão de diárias e passagens aos colaboradores eventuais deverá ser instruído com todas as informações constantes do art. 9º da Portaria 

403/2009, além dos seguintes documentos: 

I - nota técnica da unidade justificando a viagem do colaborador eventual, a compatibilidade da qualificação do beneficiado com a natureza da atividade e o nível de 

especialização exigidos para desempenhá-la, bem como a demonstração de ausência no quadro do MEC de pessoal qualificado para o desempenho de referida atividade, 

com a aprovação do titular da unidade ou do seu substituto legal; e 

II - documento de identificação e currículo resumido do beneficiado. 

Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas a um mesmo colaborador eventual por períodos de tempo que, por sua duração, freqüência ou 

ininterrupção, possam descaracterizar a eventualidade dos trabalhos realizados. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 13 

O servidor, o colaborador eventual ou o servidor externo que se beneficie de diárias e passagens concedidas no âmbito deste Ministério deverá prestar contas, no prazo 

máximo de cinco dias úteis após o retorno, acompanhada de relatório circunstanciado sobre a viagem e seus objetivos, documentos comprobatórios da prestação do 

serviço ou da participação do beneficiário nas atividades previstas, caso haja, e dos canhotos dos cartões de embarque. 

 

 Constituição Federal 1988, Art. 70, Parágrafo Único 

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 13, § 1º 

Na impossibilidade do colaborador eventual apresentar a prestação de contas de que trata o caput, a responsabilidade será do Proponente. 
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 Portaria MEC 403/2009, Art. 13, § 2º 

O não atendimento ao disposto neste artigo impossibilita a concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e regularizada a 

pendência. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 14 

A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União, no prazo de cinco dias. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 17 

Serão restituídas ao erário em sua totalidade, no prazo de cinco dias, as diárias e passagens recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o 

afastamento. 

4. Diárias Internacionais 

A UNIPAMPA deverá solicitar a cada início de exercício, autorização ao Ministro de Educação para a concessão de diárias, passagens e locomoção para viagens ao exterior no 

âmbito da instituição para o exercício vigente, através do SIMEC, informando a quantidade de participantes por programa:  

a) Cooperação Internacional; 

b) Intercâmbio Acadêmico; 

c) Pós-Graduação e Inovação; 

d) Treinamento, Capacitação e qualificação. 

A solicitação de autorização não é por viagem e sim por exercício, devendo a UNIPAMPA informar o quantitativo estimado anual, podendo realizar a solicitação de nova autorização, 

se for o caso, para complementar a anterior.  

Somente após a autorização do Ministro da Educação é que poderão ser realizados os afastamentos para o exterior através das publicações no Diário Oficial da União. 

 Portaria 188/95 - MEC/GM (Subdelegação da delegação de competência prevista no Decreto 1387/95, Art. 2) 

O afastamento do País de servidores das Universidades Federais dependerá de prévia autorização do (a) reitor (a). 
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 Decreto 1.387/95, Art. 3 

A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial da União, até a data do início da viagem ou de sua prorrogação, com indicação do nome do servidor, cargo, órgão ou 

entidade de origem, finalidade resumida da missão, país de destino, período e tipo do afastamento. 

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 2º, § 1º, Inciso II 

As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias com pousada, alimentação e 

locomoção urbana.  

O servidor fará jus somente à metade do valor da diária nos seguintes casos: 

II - nos deslocamentos para o exterior: 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

b) no dia da partida do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora do país; (Redação dada pelo Decreto nº 6.258 de 2007). 

c) no dia da chegada ao território nacional;  

d) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;  

e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob administração do Governo brasileiro ou de suas entidades;  

f) quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere custear as despesas com alimentação ou pousada; ou 

(Redação dada pelo Decreto nº 6.907de 2009). 

Quando a missão no exterior abranger mais de um país, adotar-se-á a diária aplicável ao país onde houver o pernoite; no retorno ao Brasil, prevalecerá a diária referente ao 

país onde o servidor haja cumprido a última etapa da missão.  

Não será devido o pagamento de diária ao servidor quando governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere custear as 

despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana. 
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 Decreto 3.643/2000, Art. 7º 

No afastamento para o exterior como integrante de delegação oficial, será facultado ao servidor optar pelo valor da diária correspondente ao seu cargo efetivo, cargo em 

comissão, emprego, função e posto ou graduação de origem ou o atribuído como membro da delegação.  

No caso de viagem sem nomeação ou designação para o exterior, o servidor poderá, também, optar pelo valor da diária correspondente ao seu cargo efetivo ou pelo do 

cargo em comissão exercido.  

 

 Decreto 5.992/2006, Art. 10, § 2º 

É vedada a concessão de diárias para o exterior a pessoas sem vínculo com a administração pública federal, ressalvadas aquelas designadas ou nomeadas pelo 

Presidente da República.  

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 6º, § 2º 

Na programação de viagens internacionais, os dirigentes das unidades do MEC deverão propor tão somente aqueles afastamentos considerados absolutamente 

imprescindíveis às atividades de interesse do MEC. 

 

 Portaria MEC 403/2009, Art. 11, § 2º 

Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais a colaborador eventual. 

 

 Nomeação/Designação (Preenchimento no SCDP) 

Com nomeação/designação: 

1. Servidores da Administração Federal Direta, regidos pela legislação trabalhista, da Administração Federal Indireta e das Fundações sob supervisão ministerial;  

2. Servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União;  

3. No que couber, aos servidores do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, bem como a pessoas sem vínculo com o serviço público, designados pelo Presidente da 

República;  

4. Os servidores de Empresa Pública e de Sociedade de Economia Mista são excluídos dessas disposições, quando em serviço específico do órgão no exterior; 
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5. Não se aplica a servidores de Empresa Pública e de Sociedade de Economia Mista quando em serviço específico do órgão no exterior. 

 

Sem nomeação/designação:  

1. Viagem de servidores ao exterior, a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento, sem nomeação ou designação. Não se aplica a: às Delegações Oficiais do Brasil a 

congressos/conferências/reuniões internacionais; (Lei nº 1.565/39, Dec. nº 44.721/58 e modificações do Dec. nº 52.467/63 – dispõe sobre a nomeação de delegados 

do Brasil a congressos, conferências e outras reuniões internacionais no país ou no estrangeiro); 

2. Aos afastamentos para servir em organismos financeiros internacionais de que o Brasil participe (DL nº 9.538/1946 – dispõe sobre o afastamento de servidores 

brasileiros para trabalho junto a Organizações Internacionais com as quais coopere o Brasil); 

3. Aos nomeados ou designados para servir no exterior (Lei nº 5.809/72 e Dec. nº 71.733/73 - dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da 

União no exterior); 

4. Às viagens de dependente ou acompanhante de servidor (Lei nº 5.809/72 e Dec. nº 71.733/73). 

 

 Decreto 91.800/1985, Art. 1º - Enquadramento legal (Preenchimento no SCDP) 

As viagens ao exterior do pessoal civil da administração direta e indireta, a serviço ou com a finalidade de aperfeiçoamento, sem nomeação ou designação, poderão ser de 

três tipos:  

I - com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego; 

II - com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego; 

III - sem ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a 

Administração. 

 

 Decreto 91.800/1985, Art. 13 

O servidor que viajar a convite direto de entidade estrangeira de qualquer espécie ou custeado por entidade brasileira sem vínculo com a administração pública teria sua 

viagem considerada sem ônus. 
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 Decreto 1.387/95, Art. 1 

O afastamento do País de servidores civis de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com ônus ou com ônus limitado, somente poderá ser autorizado nos 

seguintes casos, observadas as normas a respeito, notadamente as constantes no Decreto 91.800/85: 

I - negociação ou formalização de contratações internacionais que, comprovadamente, não possam ser realizadas no Brasil ou por intermédio de embaixadas, 

representações ou escritórios sediados no exterior;  

II - missões militares;  

III - prestação de serviços diplomáticos;  

IV - serviço ou aperfeiçoamento relacionado com a atividade fim do órgão ou entidade, de necessidade reconhecida pelo Ministro de Estado;  

V - intercâmbio cultural, científico ou tecnológico, acordado com interveniência do Ministério das Relações Exteriores ou de utilidade reconhecida pelo Ministro de Estado;  

VI - bolsas de estudo para curso de pós-graduação stricto sensu. 

 

 Decreto 1.387/95, Art. 1 § 1º 

A participação em congressos internacionais, no exterior, somente poderá ser autorizada com ônus limitado, salvo nos casos previstos na letra "d" acima, ou financiamento 

aprovado pelo CNPq, FINEP ou CAPES, cujas viagens serão autorizadas com ônus, não podendo exceder, nas duas hipóteses, a 15 dias. 

 

 Natureza da viagem (Preenchimento no SCDP) 

Permanente: considera-se permanente a missão na qual o servidor deve permanecer em serviço, no exterior, por prazo igual ou superior a 02 (dois) anos, em missão 

diplomática, em repartição consular ou em outra organização, militar ou civil, no desempenho ou exercício de cargo, função ou atividade, considerados permanentes em 

decreto do Poder Executivo. (Vide Decreto nº 72.021, de 1973)  

A designação para o exercício de missão permanente determina: 

a) a mudança de sede, do País para o exterior, ou de uma para outra sede no exterior; e 

b) para o servidor do Ministério das Relações Exteriores, também a alteração de sua lotação. 

 

Transitória: reputa-se transitória a missão na qual o servidor tem de permanecer em serviço no exterior, com ou sem mudança de sede, em uma das seguintes situações:   
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I - designado para o exercício, em caráter provisório de missão considerada permanente; 

II - professor, assessor, instrutor ou monitor, por prazo inferior a 02 (dois) anos, em estabelecimento de ensino ou técnico-científico e, por qualquer prazo, estagiário ou 

aluno naqueles estabelecimentos ou organizações industriais; 

III - participante de viagem ou cruzeiro de instrução; 

IV - em missão de representação, de observação ou em organismo ou reuniões internacionais; 

V - comandante ou integrante de tripulação, contingente ou força, em missão operativa ou de adestramento, em país estrangeiro; e 

VI - em encargos especiais. 

A missão transitória com mudança de sede pode ser: 

a) igual ou superior a 06 (seis) meses; 

b) inferior a 06 (seis) e superior ou igual a 03 (três) meses; e 

c) inferior a 03 (três) meses. 

As missões transitórias, sem mudança de sede, têm duração variável e, em princípio, inferior a 01 (um) ano. 

 

Eventual: é eventual a missão na qual o servidor tem de permanecer em serviço, no exterior, em uma das seguintes situações, por período limitado a 90 (noventa) dias, sem 

mudança de sede ou alteração de sua lotação, sejam estas em território nacional, no exterior ou em navio: 

I - designado para o exercício, em caráter provisório, de missão considerada permanente ou transitória; 

II - membro de delegação de comitiva ou de representação oficial; 

III - em missão de representação, de observação ou em organismo ou reuniões internacionais; 

IV - comandante ou integrante de tripulação, contingente ou força, em missão operativa ou de adestramento em país estrangeiro; 

V - em serviço especial de natureza diplomática, administrativa ou militar; e 

VI - em encargos especiais. (Lei 5.809/1972, Arts. 4º, 5º e 6º)  

Em nenhuma hipótese, o período de afastamento do País poderá exceder a 04 (quatro) anos consecutivos, mesmo nos casos de prorrogação. (Decreto 91.800/1985, Art.7º) 
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 Decreto 3.643/2000, Anexo B -Classe da diária (Preenchimento no SCDP) 

B - Classes  

CLASSE CARGO, FUNÇÃO, EMPREGO, POSTO OU GRADUAÇÃO 

I 

A - Ministros de Estado, Titulares de Representações Diplomáticas Brasileiras, Secretários de Estado, Observador Parlamentar, Ministro de 1ª Classe da Carreira 

Diplomata, Cargos em Comissão de Natureza Especial, DAS-6 e CD-1, Presidente, Diretores e FDS-1 do BACEN, Presidente de Empresas Estatais, Fundação Pública, 

Sociedade de Economia Mista e Fundação sob supervisão Ministerial.   

B - Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro. 

II 

A - Cargos em Comissão DAS-5 e CD-2, FDE-1, FCA-1 e Cargos Comissionados Temporários do BACEN, Ministro de 2ª Classe da Carreira Diplomata, Diretor de Empresa 

Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação sob supervisão Ministerial.  

B - Vice-Almirante, General-de-Divisão, Major-Brigadeiro, Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro.  

III 

A - Conselheiro e Secretário da Carreira de Diplomata, Chefes de Delegação Governamental, Cargos em Comissão DAS-4, DAS-3, CD-3 e CD-4, FDE-2, FDT-1, FCA-2, 

FCA-3 ou nível hierárquico equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações sob supervisão Ministerial.  

B - Oficial Superior. 

IV 

A - Oficial-de-Chancelaria, Titular de Vice-Consulado de Carreira, Delegado e Assessor em Delegação Governamental, Cargo em Comissão DAS-2, DAS-1, FDO-1, FCA-4, 

FCA-5 e cargos de Analista e Procurador do BACEN ou de nível equivalente nas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações sob supervisão 

ministerial e ocupante de cargo ou emprego de nível superior.   

B - Oficial-Intermediário, Oficial-Subalterno, Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial. 

V 

A - Assistente de Chancelaria, Técnico de suporte e demais cargos comissionados do BACEN e ocupante de qualquer outro cargo ou emprego.  

B - Aspirante e Cadete, Suboficial e Subtenente, Sargento, Aluno, Taifeiro, Cabo, Marinheiro, Soldado, Grumete, Recruta e Aprendiz-Marinheiro. 
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5. Passagens aéreas 

Segue abaixo os principais trechos e comentários extraídos da legislação vigente a respeito de passagens aéreas: 

 IN 03/2015 MPOG, Art. 14, 15 e 16 

A unidade administrativa deverá efetuar procedimento de solicitação de proposta de afastamento por meio do SCDP. 

I - A solicitação da proposta de afastamento deverá ser realizada de forma a garantir que a reserva dos trechos ocorra com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 

data prevista de partida; 

II – Nas situações em que não for possível realizar a reserva dos trechos, a emissão deverá observar a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista de partida; 

 

Deve ser atribuída a servidor formalmente designado, no âmbito de cada unidade administrativa, de acordo com o disposto no regimento de cada órgão ou entidade, a 

realização de pesquisa de preços, a escolha da tarifa e, se for o caso, a autorização de emissão, observados os parâmetros previstos no art. 16 e o encaminhamento da 

PCDP para aprovação das autoridades competentes. 

I- No caso da aquisição direta, a pesquisa de preços, a indicação do voo, a reserva e a autorização da emissão da passagem serão realizadas diretamente no SCDP; 

II- A emissão das passagens na aquisição direta será realizada eletronicamente pelo SCDP junto à companhia aérea correspondente; 

III- Quando a aquisição for realizada por intermédio da agência de turismo, a pesquisa de preços e a reserva serão realizadas por meio do SCDP ou solicitadas à agência 

contratada. Neste caso, a emissão das passagens será realizada pela agência de turismo contratada a partir do encaminhamento da reserva pelo SCDP. A emissão deverá 

ser realizada no prazo estabelecido pela Administração no instrumento convocatório. 

 

A escolha da melhor tarifa deverá ser realizada considerando o horário e o período da participação do servidor no evento, o tempo traslado e a otimização do trabalho, 

visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros: 

I – a escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões; 

II- os horários de partida e de chegada do voo devem estar compreendidos no período entre 7hs e 21hs, salvo a inexistência de voos que atendam a estes horários; 

III- em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de chegada do voo que anteceda em no mínimo 3hs o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; e 

IV- em viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse 8hs, e que sejam realizadas no período noturno, o embarque, 

prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de antecedência; 
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V- a escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica. 

6. Acórdãos e despachos 

Segue abaixo alguns acórdãos e despachos recolhidos a respeito de diárias e passagens: 

 Acórdão TCU 1151/2007 – Plenário 

9.2.1.6. Abstenha-se de assinar as propostas e concessões de diárias em data posterior à do início do deslocamento, tendo em vista a preservação das garantias do 

servidor;  

9.2.1.7. Evite pagar diárias em data posterior à realização da viagem, consoante ao disposto no art. 5º Decreto n. 5.992/2006, justificando adequadamente no processo, 

entre as situações previstas no normativo, caso o pagamento seja feito no decorrer ou após a viagem. 

 

 Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário 

9.6.5. Abstenha-se de conceder diárias e passagens aéreas aos seus servidores, para a participação em eventos não correlacionados com as atividades desenvolvidas 

pela autarquia e/ou com as atribuições dos beneficiários, de acordo com o princípio da finalidade. 

 

 Despacho 17 de abril de 2008 – SRH/MP 

“O colaborador eventual, como a própria denominação indica, é o particular dotado de capacidade técnica específica, que recebe a incumbência da execução de 

determinada atividade sob a permanente fiscalização do delegante, sem qualquer caráter empregatício (servidor/empregado público);” 

 

 Acórdão TCU 3501/2008 – 2ª Câmara 

1.6.1.13 Abstenha-se, por falta de amparo legal, de conceder diárias a pessoal terceirizado, avaliando pertinência de se promover aditamento ao contrato no qual estejam 

incluídos os motoristas, de modo a inserir cláusula que preveja o pagamento de diárias a essa categoria, quando em viagem a serviço. 
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 Acórdão TCU 669/2008 

9.4.22. Nos contratos de prestação de serviços de TI, abstenha-se de prever ressarcimento de despesas de viagens, como diárias e passagens, de profissionais alocados 

pela contratada, uma vez que esse ressarcimento contraria o disposto nos arts. 54, § 1º, e 55, III, ambos da Lei 8.666/1993, ao tornar indeterminado o valor efetivo da 

contratação. 

 

 Nota técnica nº 18/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

“2. Sobre o assunto, conclui-se pela impossibilidade de pagamento de diárias a servidor público que se desloca da sua sede, a serviço, dentro da mesma região 

metropolitana, e pernoita em sua própria residência, uma vez que, neste caso, não há despesas extras com pousada, alimentação ou locomoção urbana a serem 

indenizadas, pressupostos essenciais para pagamento da referida indenização.“ 

 

 Acórdão TCU 1755/2007 – 1ª Câmara 

1.3. Ao Gabinete do Ministro/MTE que, quando da autorização de viagens a servidor para participação de eventos na sua cidade de origem, e essa for conjugada com final 

de semana, solicite do agente justificativa, com detalhamento suficiente, da necessidade de sua participação pessoal e, no retorno, dos compromissos a que compareceu, 

haja vista o potencial ofensivo do ato ao princípio da moralidade, decorrente da utilização do erário em causa própria (Acórdão 2517/2003 - 1ª Câmara, Acórdão 1721/2004 

- Plenário e Acórdão 2254/2006 - 1ª Câmara). 

 

 Despacho 04300.006816200617 – SRH/MP 

“Assim, ratificamos o entendimento exarado no Memorando nº 21/2007/COGES/SRH/MP, de 14/3/2007, no sentido que o Decreto nº 5.992/2006, em sua redação original, 

previa a concessão de apenas 1 (um) adicional de deslocamento por viagem que fosse realizada dentro do território nacional, independentemente do número de localidades 

que fossem percorridas. Todavia, com a nova redação dada ao art. 8º do Decreto supra, pelo Decreto nº 6.258/2007, passou a ser devido 1 (um) adicional de deslocamento 

por localidade de destino, quando das viagens realizadas dentro do território nacional.” 
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 Acórdão TCU 1466/2005 – Segunda Câmara 

1.4. Abstenha-se de pagar adicional de deslocamento aos locais de embarque e desembarque aos servidores que utilizem veículo oficial para tais deslocamentos. 

 

 Despacho 04500.000603200714 – SRH/MP 

“Entretanto, se a utilização de veículo oficial for para atender parte do deslocamento previsto pelo art. 8º do Decreto nº 5.992/2006 não seria plausível a subtração do 

respectivo adicional, uma vez que ainda existirá despesa nos demais deslocamentos que são cobertas pelo mesmo.” 

 

 Despacho 04500.001569200614 – SRH/MP 

“Assim, retornando o questionamento desse órgão, em 2004, o Boletim Contato MP nº 32, cópia anexa, já havia se manifestado ao responder a um questionamento, 

informando que “o cálculo para pagamento das diárias dos servidores devem incluir o dia de encerramento de sua viagem, que é o dia em que ocorreu a chegada na sede e 

não o dia em que a viagem de retorno teve início, devendo ser observadas as disposições de pagamento da meia diária, sendo tal entendimento corroborado por esta 

Coordenação-Geral.” 

 

 Acórdão TCU 2797/2010 – Segunda Câmara 

9.5.1. Se abstenha de autorizar viagem a servidor/colaborador com prestação de contas não aprovada por ausência de apresentação dos canhotos dos cartões de 

embarque, ou na ausência desses, declaração da empresa aérea de que o servidor efetivamente viajou nos períodos previstos. 

 

 Despacho 04500.005629200660 – SRH/MP 

“Nesse sentido, considerando que o entendimento que prevalece é o de que o servidor não pode dispensar o recebimento de diárias por absoluta falta de amparo legal, 

informa-se quanto ao sobrestamento dos Despachos emitidos pela então COGLE/SRH, datados de 27.01.2003 e 26.05.2003, para que seja adotado o entendimento ora 

apresentado.” 
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 Acórdão TCU 569/2002 - Plenário 

“Não existe na legislação que rege a matéria qualquer base para a dispensa de diárias pelo servidor, existindo tão somente a possibilidade de pagamento de meia diária em 

situações bastante específicas. A dispensa de diárias pelo servidor contribui, em nosso ver, para suspeitas, como as explicitadas neste relatório, de que as viagens 

efetuadas não se realizaram em objeto de serviço.” 

 

 Acórdão TCU 5894/2009 – 2ª Câmara 

1.5.1.3. Inclua nos processos de concessão de diárias, como boa praxe administrativa e para reforçar a evidência do cumprimento do ACÓRDÃO 507/2004 - Plenário - 

TCU, quaisquer documentos que possam vir a comprovar o deslocamento do servidor, tais como: convites, programações, certificados ou folders. 

 

 Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário 

7.9. Programe as viagens de seus servidores com antecedência mínima de dez dias, e que apenas excepcionalmente as autorize em prazo inferior a esse período, desde 

que devidamente justificado, nos termos da Portaria MPOG 98/2003; 

9.6.8. Faça constar dos processos de prestação de contas de viagens os correspondentes cartões de embarque, que devem ser apresentados no prazo máximo de cinco 

dias, contado do retorno da viagem, conforme disciplinado no art. 3º, da Portaria MPOG 98/2003, ou, quando for o caso, registre no sistema eletrônico o número da 

solicitação de viagem complementar na qual o cartão de embarque encontra-se inserido;  

9.6.12. Nos casos de viagens realizadas para fins de participação em congressos, seminários, cursos e outros afins, inclua no Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens- SCDP anexos contendo cópias de certificados, listas de presença, relatórios ou outros documentos que comprovem a efetiva participação do servidor no 

evento. 

 

 Acórdão TCU 6078/2009 – 2ª Câmara 

1.5.1.3. Faça com que os servidores anexem às suas propostas de concessão de diárias os cartões de embarque ou comprovante de que a viagem se realizou nas datas 

indicadas pelos PCDs e, se não houver comprovação da viagem, que providencie a restituição do valor das passagens e das diárias. 
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 Acórdão TCU 2797/2010 – Segunda Câmara 

9.5.1. Se abstenha de autorizar viagem a servidor/colaborador com prestação de contas não aprovada por ausência de apresentação dos canhotos dos cartões de 

embarque, ou na ausência desses, declaração da empresa aérea de que o servidor efetivamente viajou nos períodos previstos. 

 

 Acórdão TCU 1287/2010 – 1ª Câmara 

d) Anexe aos processos de concessão de diárias os bilhetes de passagens terrestres e/ou os canhotos de embarque dos traslados aéreos realizados, bem assim cópias 

dos relatórios de viagem, certificados/atesto de participação em treinamentos ou cursos, palestras, etc., de modo a comprovar a efetividade e eficácia da viagem, exigindo, 

em caso contrário, a devolução do valor recebido a título de diárias e passagens. 

 

 Acórdão TCU 3495/2008 – 2ª Câmara 

1.7.1.5 Instrua os processos de concessão de diárias e passagens com documentos que comprovem a efetiva realização das atividades, a exemplo de cartão de embarque, 

relatório de viagem, certificado ou atestado de participação. 

1.6.1.14 Abstenha-se, por falta de amparo legal, de conceder diárias e adicional de deslocamento, quer para pessoas domiciliadas no exterior em deslocamento para o 

Brasil, quer para colaboradores eventuais em viagens para o exterior; 

 

 Acórdão TCU 569/2002 – Plenário 

k) Abstenha-se de conceder diárias para o exterior a pessoas sem vínculo com a Administração Pública Federal, a não ser que sejam nomeadas ou designadas pelo 

Presidente da República, obedecendo ao disposto no § 1o do art. 3o do Decreto nº 71.733/73 e no item 5.7 da Norma Administrativa III-201/2001 (item I, tópico 4.2.2, fls. 

31/32); 

l) Promova a publicação da autorização do afastamento do país até a data do seu início ou de sua prorrogação, salvo em casos excepcionais de comprovada urgência, 

devidamente justificados, de acordo com o disposto no art. 4o do Decreto nº 91.800/85 e no art. 3o do Decreto no 1.387/95 (item I, tópico 4.2.2, fls. 31/32). 
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7. Fluxograma SCDP 

Segue abaixo os fluxos utilizados no SCDP. Será adotado no âmbito da instituição, o modelo de fluxo rápido para as viagens nacionais e internacionais: 

 

Compra 

Direta 
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Compra 

Direta 
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8. Procedimentos de solicitação 

As portarias MEC nº 403 e 404, de 23 de abril de 2009 e a IN 03/2015 MPOG que dispõem sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias e passagens 

referente a deslocamento em objeto de serviço no território nacional e no exterior, no âmbito do Ministério da educação, devem ser observadas no processo de solicitação de diárias e 

passagens, bem como as demais legislações pertinentes elencadas nos itens 3, 4, 5 e 6 deste manual, assim como os procedimentos elencados a seguir que regulamentamos procedimentos 

e regras que devem ser cumpridas no âmbito desta instituição. 

8.1 Solicitação interna 

A solicitação de diárias e passagens, em âmbito nacional e internacional, deve ser feita com o mínimo de 10 (dez) e 15(quinze) dias de antecedência, respectivamente, através do 

SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens). Considera-se o primeiro dia da contagem do prazo, aquele onde é gerado o número da PCDP no sistema e não quando ela é criada. 

Para o cumprimento do prazo estabelecido, as unidades deverão estabelecer internamente os prazos necessários para viabilizar a solicitação em tempo hábil. O prazo estabelecido 

internamente deverá ser obedecido por todos os servidores da unidade. A falta de observância do prazo interno poderá acarretar o não pagamento das diárias, tendo em vista o que diz o 

acórdão TCU 1151/2007, item 9.2.1.6: 

“Abstenha-se de assinar as propostas e concessões de diárias em data posterior à do início do deslocamento, tendo em vista a preservação das garantias do servidor”. 

Em caráter excepcional, as autoridades superiores poderão autorizar viagem em prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente formalizada a justificativa e comprovada 

a inviabilidade do seu efetivo cumprimento. A prática recorrente de justificativas utilizadas de forma padrão, contendo sempre os mesmos motivos para não cumprimento dos prazos, 

implicará em encaminhamento de relatório periódico por parte da CCF para possível apuração de responsabilidade junto a unidade de controle interno da instituição. Tal prática recorrente 

descaracteriza o caráter excepcional. A justificativa deve ser formalizada pelo servidor que efetivamente não atender ao prazo estabelecido, comprovando o motivo da inviabilidade do seu 

efetivo cumprimento. 

Quando as convocações, convites e demais chamamentos forem realizados fora do prazo mínimo de antecedência adequado para o efetivo cumprimento da solicitação em tempo 

hábil por parte do solicitante, caberá ao servidor que estiver realizando tal chamado fora do prazo, realizar a justificativa para o não atendimento da legislação, indicando-a no próprio 

instrumento convocatório. Entende-se como prazo mínimo adequado de antecedência, aquele que for igual ou superior a 15 (quinze) dias para viagens nacionais e 20 (vinte) para viagens 

internacionais, tornando viável nas unidades a solicitação dentro dos prazos mínimos de antecedência previstos em lei. 
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8.2 Convocações 

Toda a convocação deverá ser realizada através da utilização do formulário padrão1 que se encontra disponível para download no endereço eletrônico 

http://www.unipampa.edu.br/proad/ccf na seção de “Diárias e Passagens”.  

A utilização do formulário padrão visa uniformizar as solicitações com informações necessárias exigidas em lei, possibilitando a comprovação da necessidade de deslocamento do 

servidor, contendo o objeto da viagem de maneira clara, a localidade e as datas e horários dos compromissos assumidos, bem como a unidade de faturamento e o número do empenho para o 

respectivo pagamento das diárias e passagens.  

Todo o servidor que realizar uma convocação deverá utilizar o formulário padrão, selecionando obrigatoriamente a unidade de faturamento, informar o empenho que será responsável 

por custear as despesas com deslocamento dos servidores envolvidos e encaminhar aos propostos a convocação dentro dos prazos estabelecidos. Via de regra, a unidade que realizar a 

convocação, torna-se responsável por custear tais despesas, salvo exceções.  

8.3 Grupos de proposto 

Servidor: Engloba os servidores públicos federais investidos em cargo efetivo ou em cargo comissionado. São os servidores estatutários, regidos pela Lei 8.112/1990. Possuem cadastro 

no SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Somente servidores do Poder Executivo Federal. 

Não-Servidor: Pessoas que não possuem vínculo direto com a Administração. 

SEPE (Servidores de outro Poder ou Esfera): Neste grupo estão incluídos os empregados públicos, os servidores de outros poderes – Legislativo e Judiciário – e os servidores de 

outras esferas – Estadual, Distrital ou Municipal. 

Militar: Este grupo inclui os militares das Forças Armadas –Marinha, Exército ou Aeronáutica, os policiais e os bombeiros militares. No SCDP esse grupo de propostos está 

parametrizado de acordo com o Decreto nº 4.307/02. Quando possuir cadastro ativo no SIAPE – ele ocupa algum cargo comissionado – poderá viajar no grupo de Servidor.    

                                                           

1 Formulário padrão de convocação. 
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Mais Médicos para o Brasil: Incluem os médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil. Inclui também os seus dependentes. O Programa Mais Médicos para o Brasil é 

um Programa lançado em 8 de julho de 2013 pelo Governo Federal para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias. (Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 

2013.). 

8.4 Tipos de proposto 

GRUPO DEPROPOSTO TIPO DE PROPOSTO DESCRIÇÃO 

Servidor Servidor Use este tipo quando estiver cadastrando viagens para os servidores do próprio órgão. 

Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público efetivo ou em cargo comissionado. Servidor Estatuário 
regido pela Lei nº 8112/1990. Possui cadastrado no SIAPE e possui exercício no órgão que irá cadastrar a viagem. 
Usado quando o órgão cadastra as viagens de seus próprios servidores.  

Os servidores comissionados cedidos ou requisitados de outros órgãos são considerados servidores do órgão onde 
estão exercendo o cargo comissionado. Os servidores temporários também se enquadram nesse tipo de proposto. 

Convidado Use este tipo quando cadastrar viagens de servidores Públicos Federais de outros órgãos do Poder Executivo 
Federal. Ele viajará como convidado do órgão que está cadastrando a viagem. 

Assessor Especial Servidor que acompanha, na qualidade de assessor, titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de 
autarquia ou fundação pública federal (art. 3º, Dec. 5992/06). 

O servidor fará jus à diária no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada.   

Observações:  

1) no caso de assessor de Ministro de Estado– fará jus a diárias na mesma condição estabelecida na alínea e, 
inciso I, § 1º do art. 2º do Dec. 5992/06.   

2) o ocupante de cargo em comissão quando designado para acompanhar Ministro de Estado em viagens ao 
exterior fará jus a diária correspondente à classe I do anexo III do Decreto 71.733/73. 

Participante de 

Comitiva 

A comitiva é um grupo de pessoas que acompanha a Presidência ou Vice-Presidência em suas viagens. 

Nesse caso, um servidor fará parte da comitiva. (Decreto 5.992/2006, Art.9º). 
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É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Equipe de Apoio A equipe de apoio é responsável por preparar a viagem do Presidente e do Vice-Presidente da República. São os 
auxiliares, os seguranças, etc.(Decreto 5.992/2006, Art. 2º, Inciso I, Alínea "e", Decreto 940/1993).  

Nesse tipo, um servidor irá integrar equipe de apoio nas viagens da Presidência ou da Vice-Presidência da 
República.  

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Não-Servidor Colaborador Eventual Pessoa que não possui vínculo direto com a Administração Pública. 

Colaborador Eventual é o particular dotado de capacidade técnica específica, que recebe a incumbência da 
execução de determinada atividade sob a permanente fiscalização do órgão público delegante, sem qualquer 
caráter empregatício (servidor/empregado público). 

Outros Usado para cadastrar viagem de pessoa que não possui CPF e não tem nenhum vínculo com a Administração 
Pública.  

Por exemplo, os estrangeiros, os indígenas, etc. 

Dependente Usado para cadastrar viagens do dependente de servidor público em processo de remoção, com direito a 
passagem. (Lei nº 8.112/90, Decreto nº4004/2001).  

Dependente não recebe diárias. Usado apenas para informar as passagens que serão concedidas. 

Participante de 
Comitiva 

A comitiva é um grupo de pessoas que acompanha a Presidência ou Vice-Presidência em suas viagens.  

Nesse caso, um não-servidor fará parte da comitiva. (Decreto 5.992/2006, Art.9º).   

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Equipe de Apoio A equipe de apoio é responsável por preparar a viagem do Presidente e do Vice-Presidente da República.  São os 
auxiliares, os seguranças, etc. (Decreto 5.992/2006, Art. 2º, Inciso I, Alínea "e", Decreto 940/1993).  

Use esse tipo quando um não-servidor integrar equipe de apoio nas viagens da Presidência ou da Vice-Presidência 
da República. 

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 
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SEPE - Servidores de 
Outro Poder ou Esfera 

Empregados Públicos Agente público ocupante de emprego público na administração direta ou indireta. Abrange os empregados das 
autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. São os empregados públicos 
contratados nos termos da Lei 9.962/2000.  

Todos contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Servidor Judiciário Use esse tipo para cadastrar as viagens dos Servidores do Poder Judiciário que viajarão pelo órgão que está 
cadastrando a viagem. São ocupantes de cargo público.  

Servidor Legislativo Use esse tipo para cadastrar as viagens dos Servidores do Poder Legislativo que viajarão pelo órgão que está 
cadastrando a viagem. São ocupantes de cargo público. 

Servidor Estadual Use esse tipo para cadastrar as viagens dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo que viajarão pelo 
órgão. Ocupantes de cargo ou emprego público. Incluem os policiais civis. 

Servidor Distrital Use esse tipo para cadastrar as viagens dos servidores públicos distritais do Poder Executivo que viajarão pelo 
órgão. Ocupantes de cargo ou emprego público. Incluem os policiais civis. 

Servidor Municipal Use esse tipo para cadastrar as viagens dos servidores públicos municipais do Poder Executivo que viajarão pelo 
órgão. Ocupantes de cargo ou emprego público.   

Participante Comitiva Use esse tipo quando o órgão for cadastrar a viagem de um SEPE que comporá uma comitiva. (Decreto 
5.992/2006, Art. 9º).   

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Equipe de Apoio A equipe de apoio é responsável por preparar a viagem do Presidente e do Vice-Presidente da República. São os 
auxiliares, os seguranças, etc.(Decreto 5.992/2006, Art. 2º, Inciso I, Alínea "e", Decreto 940/1993).  

Nesse tipo, um SEPE irá integrar equipe de apoio nas viagens da Presidência ou da Vice-Presidência da República.  

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Militar Militar das Forças 
Armadas 

Militares do Exército, Marinha ou Aeronáutica. 

Policial Militar Policiais militares dos Estados e do Distrito Federal. 
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Bombeiro Militar Bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal. 

Participante Comitiva Militar das forças armadas, policial militar ou bombeiro militar que integrar comitiva da Presidência ou da Vice-
Presidência da República em suas viagens.  

Equipe de Apoio Militar das forças armadas, policial militar ou bombeiro militar que integrar equipe de apoio nas viagens da 
Presidência ou da Vice-Presidência da República.  Responsável por preparar a viagem do Presidente e do Vice-
Presidente da República. (Decreto 5.992/2006, Art. 2º, Inciso I, Alínea "e", Decreto 940/1993). 

É exclusivo da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Mais Médicos para o 
Brasil 

Médico Médico que irá receber passagens para viajar pelo Programa Mais Médicos para o Brasil. 

Dependente Dependente de médico que participa do Programa Mais Médicos. 

8.5 Tipos de roteiros no SCDP 

Trecho Indicar esse tipo de trecho quando o proposto tiver missão ou hospedagem naquela localidade. 
 
É possível informar que não houve missão no local e ainda assim pagar diária para o servidor na localidade, por exemplo, caso o servidor 
precise ficar hospedado antes de seguir viagem para outra localidade.   
 
Somente nesse tipo de trecho é possível pagar o adicional de deslocamento. 

Permanência Use esse tipo quando o proposto possui um afastamento a serviço em que está submetido a regras diferentes de pagamento de diária na 
mesma localidade. Ou seja, para indicar que o servidor permanecerá um intervalo de tempo em alguma localidade sem receber diárias ou que 
receberá apenas 50% do seu valor.  
 
É usado, por exemplo, quando o servidor não receber todas as diárias pelo órgão que está cadastrando a viagem. Naqueles dias entre o início e 
o fim do trecho de permanência, a diária, inteira ou parte dela, será paga por outro órgão. 

Trânsito Indica que o servidor não terá missão e nem ficará hospedado naquela localidade. Ele estará apenas de passagem naquela localidade, por uma 
necessidade logística. 
 
É o antigo trecho escala/conexão da versão anterior do SCDP. Nessa nova versão, é possível que o servidor fique em trânsito de um dia para 
outro e receba diária, ainda que não tenha missão ou hospedagem naquela localidade. Por exemplo, um servidor chega ao aeroporto às 
22h00min horas e irá embarcar em outro voo às 02h00min horas do dia seguinte. 
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Retorno Usado para indicar o último trecho do afastamento. O último trecho é aquele que informa no campo local de destino a cidade da sede de 
trabalho do servidor. 

8.6 Adicional de deslocamento 

 É possível pagar mais de um adicional de deslocamento por PCDP, desde que ocorra missão ou hospedagem em mais de uma localidade de destino de acordo com o 

Decreto 5.992/2006; 

 É pago somente nos deslocamentos dentro do território nacional. Nos trechos de deslocamento no exterior não é possível marcar o adicional. Mesmo nas viagens 

internacionais, é possível pagar o adicional de deslocamento nos trechos dentro do território nacional; 

 Ele é destinado a cobrir despesas com deslocamento até o local de embarque e do desembarque até o local de trabalho ou hospedagem e vice-versa. Portanto, ele só 

poderá ser marcado nas localidades onde o servidor tiver missão ou hospedagem. Ele não pode ser pago quando o servidor vai de um local de desembarque para outro 

local de embarque. 

Observação: Quando o servidor utilizar veículo oficial, ele receberá esse adicional somente se o veículo oficial não cobrir “todos os trajetos” até o local de embarque e do local 

de desembarque até o local de hospedagem ou missão e vice-versa. Se o veículo cobrir todos esses trajetos, o servidor não receberá o adicional naquela localidade, pois ele 

não teve nenhum gasto para chegar ao local de embarque ou do local de desembarque até local de missão ou hospedagem, portanto não terá efetuado nenhum gasto que 

precise ser compensado com o adicional de deslocamento. 

8.7 Solicitação de diárias no SCDP 

Todas as solicitações no SCDP devem evidenciar claramente no campo “Motivo da viagem”, as informações a cerca do evento, assim como o objeto da viagem. Deve-se anexar 

quaisquer documentos que possam vir a comprovar o deslocamento do servidor e as datas e horários dos compromissos. As solicitações devem conter, conforme o caso, os seguintes anexos: 

 Documentos que comprovem o objeto da missão, a localidade, as datas e horários (convite, convocação, folder, panfleto, ata da assembléia do campus, etc.); 

 Justificativa para solicitações realizadas com prazo de antecedência inferior aos 10 dias nas viagens nacionais e inferior aos 15 dias nas viagens para o exterior; 

 Justificativa para iniciar ou terminar a viagem em cidade diferente da cidade em que o proposto está em exercício; 

 Currículo resumido e nota técnica nas solicitações de diárias para colaboradores eventuais; 
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 Cópia da página do Diário Oficial da União constando a portaria de afastamento nas viagens ao exterior; 

 Formulário de interrupção ou cancelamento de férias devidamente assinado quando o servidor estiver com afastamento no SIAPE. 

Nas solicitações de diárias e passagens que forem custeadas por outra unidade, deverá ser anexado obrigatoriamente o formulário padrão de convocação. Esse formulário 

servirá como documento que comprova o objeto da missão, a localidade, as datas e horários, bem como a unidade de faturamento e o empenho que custeará as diárias e passagens. 

A concessão de diárias e passagens a colaborador eventual deve ser instruída com uma nota técnica2 da unidade justificando a viagem do colaborador eventual, a compatibilidade da 

qualificação do beneficiado com a natureza da atividade e o nível de especialização exigido para desempenhá-la, com a aprovação do titular da unidade ou do seu substituto legal e, 

documento de identificação e currículo resumido do beneficiado. No site da CCF encontra-se um modelo de nota técnica3 e currículo resumido a ser utilizado nas concessões de diárias e 

passagens de colaboradores eventuais. 

As propostas de concessão, quando o afastamento iniciar na sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados devem ser expressamente justificadas, detalhando-

se a necessidade da participação pessoal do beneficiado no SCDP. 

Nas solicitações onde a origem e/ou o retorno do servidor for diferente da localidade onde ele estiver lotado, deverá ser anexada ao SCDP a justificativa explicando o motivo, a fim de 

tal documento complementar o processo da PCDP. 

8.8 Solicitação de passagens aéreas no SCDP 

 Instituída pelo Decreto 8.189/2014, a Central de Compras e Contratações é uma unidade vinculada à Assessoria Especial para Modernização da Gestão – ASEGE, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão que tem como um dos objetivos desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e procedimentos para aquisição e contratação 

centralizadas de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades.  

 Por intermédio do Credenciamento 01/2014-CENTRAL foram credenciadas as empresas AVIANCA, AZUL, GOL e TAM, com vistas ao fornecimento de passagens em linhas aéreas 

regulares domésticas, sem o intermédio de Agência de Viagens e Turismo, compreendendo a reserva, emissão, cancelamento e reembolso. O acordo firmado entre a União e as Companhias 

                                                           
2 No site da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças encontra-se um modelo de nota técnica e currículo resumido. 

3 Modelo de nota técnica e currículo resumido a ser utilizado nas solicitações de diárias e passagens para colaboradores eventuais. 
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Aéreas prevê a concessão de desconto incidente sobre as tarifas e classes publicadas vigentes à época da emissão do bilhete (exceto promocionais) e é válido para todas as linhas aéreas 

regulares operadas pelas companhias aéreas, além da garantia do valor da tarifa e a disponibilidade de assento, por até 72 (setenta e duas) horas, contadas do momento da efetivação da 

reserva, respeitados o limite de 24 (vinte e quatro) horas anteriores à partida do trecho inicial.  

 Para os voos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, domésticos e internacionais, atendimento fora do horário de expediente e em finais de semana e feriados, 

destinados aos órgãos e entidades da APF foi realizado o registro de preços para contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, por meio de sistema 

eletrônico e atendimento remoto (e-mail e telefone). 

 Segue abaixo o modelo que funcionará nas aquisições de passagens aéreas:                                                                                          

 

 

  

Credenciamento Aquisição Direta Agenciamento de Viagens 

Pagamento com o CPGF Pagamento via Faturamento 

 

 As solicitações para aquisições de passagens aéreas deverão ser encaminhadas com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência nas viagens em âmbito nacional e de 15 

(quinze) dias de antecedência nas viagens em âmbito internacional junto ao SCDP com as respectivas diárias. 

 No caso de passagem pelo compra direta, a pesquisa de preços, a indicação do voo, a reserva e a autorização da emissão da passagem serão realizadas diretamente no SCDP.  

 Quando a aquisição for realizada por intermédio da agência de turismo, a pesquisa de preços e a reserva serão realizadas junto à agência contratada.  Os dados para contato com a 

agência de viagem estará disponibilizado na página da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, na seção de “Diárias e Passagens”. 

Passagens 

domésticas 

nacionais 

Outras 

passagens 

domésticas 

Passagens 

internacionais 
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A cotação e posterior escolha dos voos deverá ser realizada considerando o horário e o período da participação do servidor no evento, o tempo de traslado, e a otimização do 

trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente utilizando os seguintes parâmetros: 

a) A escolha do voo deve recair prioritariamente em percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões; 

b) O embarque e o desembarque devem estar compreendidos no período entre sete e vinte e uma horas, salvo a inexistência de voos que atendam a estes horários; 

c) Em viagens nacionais, deve-se priorizar o horário do desembarque que anteceda em no mínimo três horas o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; 

d) Em viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem até o destino ultrapasse oito horas, e que sejam realizadas no período noturno, o embarque, 

prioritariamente, deverá ocorrer com um dia de antecedência. 

A emissão do bilhete de passagem aérea deve ser ao menor preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe econômica, observado os parâmetros dispostos 

anteriormente e o art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973. 

Após a escolha dos voos, observando a IN 03/2015 MPOG, o solicitante de passagem deverá efetuar a reserva de passagem no SCDP preenchendo todas as informações 

solicitadas pelo sistema, anexar as cotações (somente no caso de utilização de agência) e encaminhar a PCDP para a emissão do bilhete. Nas aquisições através da compra direta, o SCDP 

salvará automaticamente as cotações na PCDP. 

No caso de alteração do valor da tarifa antes da emissão do bilhete, quando a aquisição for realizada por intermédio da agência de turismo, a agência deverá rejeitar a emissão no 

SCDP e o solicitante de passagem deverá realizar nova cotação, alterar a reserva de passagem no SCDP, substituir a cotação antiga pela nova e encaminhar para agência emitir o bilhete. 

Será adotado no âmbito da UNIPAMPA, o Fluxo Trâmite Rápido, no qual, após o preenchimento da reserva de passagem e encaminhamento, a PCDP vai diretamente para a 

emissão de bilhetes e depois o proponente, autoridade superior (se for o caso) e ordenador de despesa realizam a aprovação no sistema. Esse tipo de trâmite agiliza o processo e 

conseqüentemente reduz as chances de aumento tarifário em função da morosidade nas aprovações. Cabe ressaltar, que o solicitante de passagem deve ter por parte do proponente, uma 

autorização prévia para realizar tal procedimento. 

O beneficiário das diárias e passagens receberá a informação do número do PTA ou bilhete eletrônico do trecho da passagem aérea através de e-mail enviado automaticamente pelo 

SCDP logo após a emissão do bilhete por parte da agência.  
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É importante salientar que o solicitante, quando efetuar o pedido no SCDP, deve informar o e-mail institucional do beneficiário das diárias e passagens, tendo em vista que será 

através desse instrumento que serão encaminhados pelo sistema, o número do PTA ou bilhete eletrônico (no caso de passagem aérea), bem como a informação da respectiva emissão da 

ordem bancária referente ao pagamento das diárias por parte da Coordenadoria de Contabilidade de Finanças. 

Não está autorizada a compra de nenhum bilhete aéreo fora do SCDP. Em casos excepcionais, poderão ser autorizadas pelo ordenador de despesas, emissões fora do sistema, 

desde que fique comprovado o caráter emergencial. 

8.8.1 Alteração / cancelamento de passagens aéreas 

Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de deslocamentos serão de inteira responsabilidade do servidor, se não forem autorizados ou determinados pela Administração. 

Se após a aquisição da respectiva passagem aérea, o servidor optar por realizar a alteração de voo, originando ônus, responsabilizar-se-á pelo pagamento do valor cobrado, não 

onerando sob hipótese alguma a instituição. 

8.8.2 Fatura - agência de viagens 

A agência de viagens encaminhará periodicamente fatura via e-mail para os fiscais do contrato com a relação de passagens adquiridas. A fatura deverá ser impressa, conferida, 

atestada e encaminhada para a Coordenadoria de Contabilidade e Finanças juntamente com a seguinte documentação para cada passagem emitida contida na relação: 

 Cotação (orçamento) das passagens aéreas obtidas; 

 Cópia dos bilhetes aéreos emitidos ou bilhetes eletrônicos (e - tickets). 

Os valores cobrados pela agência deverão estar em concordância com o estabelecido em contrato específico. No caso de divergência de valores o fiscal da unidade deverá devolver 

a fatura para a agência solicitando a sua correção. 
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8.8.3 Fatura – compra direta 

 Para operacionalização do compra direta foi firmado contrato pelo MPOG para utilização de cartão operacionalizado por instituição financeira autorizada, destinado exclusivamente 

para pagamento das despesas realizadas com aquisição de passagens aéreas das Unidades Gestoras dos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

vinculadas ao SCDP. 

 Será emitida mensalmente pelo Banco do Brasil uma única fatura com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês para pagamento das passagens aéreas adquiridas no mês anterior 

através do compra direta. A conferência da fatura será feita por intermédio de relatório do SCDP, que discrimina os gastos por unidade e os valores lançados no extrato do cartão.  

 O ateste referente às despesas da fatura serão realizados através de tramitação de documentos junto ao sistema GURI. As orientações detalhadas desse trâmite estarão publicadas 

no site da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 

8.9  Bilhetes rodoviários 

Serão realizadas as restituições de bilhetes rodoviários somente nos deslocamentos onde o servidor tiver a saída e/ou o retorno correspondente a localidade onde o servidor exerce 

suas atividades funcionais, exceto quando houver justificativa plenamente aceita pelo ordenador de despesas. Não serão aceitas para fins de ressarcimento as justificativas onde prevaleça 

somente o interesse particular do servidor. 

Na prestação de contas deverão ser anexados os bilhetes rodoviários selecionando como Tipo do documento “Comprovante de Restituição” e informar no REGISTRO DE GASTOS 

AUTORIZADOS COM O DESLOCAMENTO - Restituição (passagens, remarcações de bilhetes, etc.) o valor total dos bilhetes a serem restituídos.  

As restituições serão realizadas através do SCDP após o recebimento pela CCF dos bilhetes originais anexados no “Formulário de passagens rodoviárias”. 

8.10  Pagamento 

O SCDP só permite a emissão do pagamento (ordem bancária) cinco (5) dias antes da data inicial da viagem. Este pagamento está condicionado à disponibilidade financeira no 

momento. Quando da realização do pagamento no SCDP, o proposto recebe e-mail informando sobre a emissão da ordem bancária. Após a emissão da ordem bancária leva dois dias úteis 

(D+2) para o pagamento entrar na conta do proposto. 
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8.11  Prestação de contas 

O beneficiário de diárias e passagens deverá prestar contas, no prazo máximo de cinco dias úteis após o retorno, sendo obrigatória a entrega, ao solicitante, da seguinte 

documentação: 

 Relatório de viagem; 

 Documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da participação do beneficiário nas atividades previstas (certificado, lista de presença ou outro comprovante da 

participação no evento); 

 Canhotos dos cartões de embarque em viagens aéreas ou declaração fornecida pela companhia aérea da utilização dos bilhetes; 

 Bilhetes rodoviários. 

O solicitante deverá anexar todos esses documentos no SCDP. O proponente deverá realizar a verificação de todos os anexos e informações para efetuar a aprovação da prestação 

de contas. 

Nos casos onde o servidor tiver como saída e/ou retorno, cidade diferente da sede onde estiver lotado, não fazendo juz ao ressarcimento das passagens, deverão mesmo assim ser 

anexados na prestação de contas junto ao SCDP todos os bilhetes rodoviários correspondentes a missão. 

Os documentos entregues na prestação de contas deverão ser arquivados e mantidos sob a guarda do solicitante, assim como todos os outros documentos relativos à proposta de 

concessão de diárias, com exceção dos bilhetes rodoviários que deverão ser enviados em formulário específico à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, após a aprovação da prestação 

de contas por parte do proponente no SCDP, para restituição ao proposto. 

Na impossibilidade do colaborador eventual realizar a prestação de contas, a responsabilidade será do proponente. 

O proponente é responsável junto a sua unidade, pelas prestações de contas pendentes de concessões autorizadas por ele, devendo tomar providências a fim de sanar todas as 

pendências existentes.  

Enquanto a regularização da prestação de contas não for realizada, fica impossibilitada a concessão de novas diárias e passagens, até que seja efetuada a devida comprovação e 

regularizada a pendência. 

A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos recursos ao Tesouro da União no prazo de 05 (cinco) dias. 
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O servidor deverá restituir ao erário em sua totalidade as diárias e passagens recebidas, no prazo de 05 (cinco) dias, quando o afastamento não ocorrer por qualquer circunstância. 

Veja o que diz a legislação a respeito do assunto: 

 Decreto Lei 200/1967, Art. 84 

 Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que ocorreu desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a Fazenda 

Pública, as autoridades administrativas, sob pena de co-responsabilidade e sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediata providência para 

assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas. 

 Lei 8.443/1992, Art. 8º - TCU 

 Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, 

da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de 

contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. 

9. Disposições finais 

As dúvidas sobre a concessão de diárias e passagens no SCDP deverão ser encaminhadas para o e-mail diarias@unipampa.edu.br. A prática deste expediente reduz em muito o 

retrabalho para a universidade como um todo. 

É recomendada a leitura também do manual de Diárias e Passagens - Perguntas e Respostas elaborado pela Controladoria-Geral da União – CGU que visa orientar os gestores e 

servidores públicos federais quanto aos procedimentos para utilização de diárias e passagens no âmbito da Administração Pública Federal. 

O manual, demais informações e formulários sobre o assunto estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.unipampa.edu.br/proad/ccf. 
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