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MANUAL PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

INTRUDUÇÃO 

 
Este manual tem como finalidade, instruir as concessões de diárias e passagens no 

IFSP em conformidade com a legislação vigente, bem como padronizar e uniformizar os 

procedimentos de operacionalização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - 

SCDP, visando à observância aos princípios da economicidade, eficácia, eficiência e da 

publicidade.  

 

O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP é um sistema 

informatizado, acessado via Internet, que integra as atividades de concessão, registro, 

acompanhamento, gestão e controle das diárias e passagens, decorrentes de viagens 

realizadas no interesse da administração, em território nacional ou internacional, sendo 

de utilização obrigatória pelos órgãos que compõem a administração pública federal 

direta, autárquica. 

 

O SCDP, possui, 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);  

 
1 – PERFIS DOS USUARIOS   

 

1.1 DA DEFINIÇÃO DOS PERFIS DE USUARIOS E ATRIBUIÇÕES 

 
I. Administrador de Reembolso; Perfil que solicita a agencia de viagem o credito 

dos valores relativos aos bilhetes de passagens não utilizados. Confere os valores 

disponibilizados e rejeitados por ela, acata ou não, total ou parcialmente, a 

proposta de reembolso enviada pela agencia de viagem e registra aqueles 

efetivamente recebidos, confirmados por meio de carta de credito. Sugerimos, 

para a ocupação desse perfil, o responsável por conferir as faturas ou por aceitar 

ou recusar as passagens solicitadas ou por fiscalizar o contrato, decisão que e de 

cada instituição. 

II. Assessor Proponente/Assessor Autoridade Superior/Assessor Ordenador de 

Despesas; Responsável pela análise previa das solicitações de viagem, em sua 

área de atuação, manifestando concordância ou discordância. Observação: E 

opcional para os aprovadores a indicação de pessoas com perfil de assessor. Esta 

pessoa indicada pode assessorar ao mesmo tempo, todas as autoridades. 

III. Auditor; responsável pelo processo de auditoria (perfil exclusivo para: CGU), 

Secretaria de Controle Interno do TCU. 

IV. Autoridade Superior; É o responsável pela aprovação das viagens urgentes, com 

pedido de passagem aérea, cuja data da solicitação seja Inferior a dez dias do início 

da viagem (Portaria no 505/2009, Art. 1o, Inciso I - MP). E responsável também 
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pela autorização de nova viagem em prestação de contas da anteriormente 

realizada (Portaria no 505/2009, Art. 4o, § 2o - MP). Decreto 7.689/2012, prazo 

superior a dez dias contínuos, mais de 10 pessoas para o mesmo evento, mais de 

40 diárias intercaladas no ano. 

V. Consultor de Viagem Internacional; É o responsável por verificar se o 

enquadramento legal da viagem internacional está de acordo com a missão. 

VI. 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 bancaria no SIAFI. 

VII. Coordenador Orçamentário Superior; É o responsável por controlar o 

orçamento disponibilizado para o órgão e distribuir o recurso por UGR Unidade 

Gestora Responsável. 

VIII. Coordenador Orçamentário Setorial; É o responsável por distribuir o recurso 

por UGR Unidade Gestora Responsável de acordo com a configuração 

orçamentaria por Natureza de Despesa ou por Empenho. 

IX. Corregedor/Auditor; É Responsável pela análise dos dados das Solicitações e 

pelo fornecimento de relatórios gerenciais para a Administração do Órgão. Esse 

perfil e atribuído também aos auditores Internos. 

X. Emissor de Boletim; É responsável por gerar o boletim de serviço Internamente 

dos afastamentos dos servidores. 

XI. Gestor Central; Servidores da equipe da SLTI/MP responsável pelo 

gerenciamento do SCDP. 

XII. Gestor Setorial; É o responsável por acompanhar os procedimentos necessários 

a implantação e operação do SCDP, bem como pela interação com a Gestão 

Central. Esse Agente Público devera 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, incluindo os Órgãos Vinculados (Autarquias e 

Fundações). 

XIII. Ministro/Dirigente; É responsável pela autorização das viagens Internacionais 

(Decreto No 1387/1995). 

XIV. Ordenador de Despesas; É o responsável pela autorização da despesa relativa a 

diárias e passagens, podendo fazer a alteração do Projeto/atividade e do empenho. 

XV. Proponente; É o responsável pela avaliação da indicação do Proposto e 

pertinência da missão, efetuando a autorização administrativa. E ainda o 

responsável pela aprovação da prestação de contas (Decreto no 5992/2006, Art. 

5o, § 1o). 

XVI. Solicitante de Viagem; É Responsável pelo cadastramento da solicitação, 

alteração, cancelamento, antecipação/prorrogação/complementação, e pela 

prestação de contas da viagem. 
XVII. Solicitante de Passagem; É o servidor formalmente designado, no âmbito de cada 

unidade, de acordo com o disposto no regulamento de cada órgão e entidade, 

responsável pela verificação da cotação de preços das agencias contratadas, 

comparando-os com os praticados no mercado, pela indicação da reserva e pela 

solicitação e a autorização para a emissão de bilhetes de passagens (Portaria no 

505/2009. MP). 
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XVIII. Usuário DW; Usuário com acesso ao sistema de extração de informação do 

SCDP. Somente poderá ser indicado o usuário com perfil de Gestor Setorial do 

SCDP. 

  

 

1.2 DO CADASTRO DE USUÁRIO 
 

I. O cadastro dos usuários no sistema será efetuado pelo “Gestor Setorial” por meio 

do formulário de cadastro (ANEXO III). 

II. Para o cadastro o formulário deverá ser enviados preferencialmente 

eletronicamente no e-mail “scdp@ifsp.edu.br, devidamente preenchido com 

identificação e assinaturas nos campos próprios, sendo o prazo para de até 2 (dois) 

dias, salvo indisponibilidade do sistema. 

III. A senha de aceso ao sistema será enviada exclusivamente no e-mail do servidor, 

pelo próprio sistema SCDP, devendo o servidor manter o seu e-mail atualizado no 

sistema. 

IV. Para os perfis que utilizaram de Token (certificado digital), a Gestor Setorial 

efetuara a solicitação da autorização a SERPRO, para envio desta ao servidor 

cabendo a este o agendamento.  

V. Os servidores que possuírem certificado digital expedido pelo órgão, deverão 

proceder a devolução ao desligarem-se do sistema ou do órgão, efetuando a devida 

revogação, com envio de cópia desta para a gestão do SDCP, conforme 

procedimento divulgado na Reitoria e nos Campi. 

 

1.3 DAS CARACTERISTICAS DOS PERFIS E PRAZOS DE TRAMITAÇÃO 
 

I - São perfis de aprovação: Ordenador de Despesa, Autoridade Superior, 

Proponente, Consultor de Viagem Internacional, Ministro/Dirigente. 

 

a) Os servidores com perfis de aprovação citados no Item 1.3 “I” em suas 

respectivas unidades/setores de aprovação deverão aprovar, não aprovar ou 

solicitar correção, das Propostas de Concessão inseridas ou em andamento, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias após tramitação anterior, devendo com isto 

criar o hábito de verificar diariamente, se há diárias a serem aprovadas. 

b) O servidor não poderá acumular mais de um perfil aprovador simultaneamente, 

exceto a autoridade máxima do órgão e os Pro- Reitores e Diretores dos campi 

para os perfis necessários, desde que seja respeitada a segregação de funções. 

c) Os perfis de aprovação não podem ser cumulativos com perfis de execução, 

simultaneamente. 

d)  

II - São perfis de execução: Solicitante, Representante Administrativo, 

Coordenador Logístico, Coordenador Financeiro, Coordenador Orçamentário. 

 

a) Servidores com perfil de solicitante, deverá cadastrar/alterar a viagem ou 

efetuar a prestações de contas das concessões em até 2 (dois) dias após a 

tramitação anterior, ou em prazo inferior quando possível, visando cumprimento 

dos prazos legais, sobretudo quanto a prestação de contas. 
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b) Servidores com perfil de Representante Administrativo, deverá efetuar a 

reserva e ou cadastrar os bilhetes emitidos pelas agências no sistema SCDP, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes da viagens, exceto nas viagens 

urgentes cuja solicitação tenha ocorrido em prazo inferior ao 10 (dez) dias, neste 

caso o prazo fica adstrito a antecedência mínima de 1 (um) dia antes da viagem. 

c) Servidores com perfil execução financeira devem efetuar a liquidação das 

diárias, até o dia útil seguinte da Ordenação da Despesa e o pagamento no prazo 

de até 3 (três) dias após a liquidação, condicionado a disponibilidade de recursos 

financeiros e antecedência não superior a 5 (cinco) dias antes da viagem. 

d) O servidor não poderá acumular o perfil de coordenador financeiro ou 

coordenador orçamentário com outro perfil simultaneamente. 

 

 

III - São Perfis de Gestão e Apoio: Gestor Setorial, Administrador Setorial e 

Assessor, sendo o Gestor Setorial designado por portaria.  

 

 

 

1.4 DOS GRUPOS DE PESSOAS E TIPOS DE PESSOAS 
 

I -Proposto é a pessoa, a quem se destina a concessão de diárias e ou passagens, 

a serviço e no interesse da Administração Pública tendo o dever de efetuar a 

prestação de contas dessa viagem no prazo de até 5 (cinco) dias após o retorno da 

viagem, sendo classificados da seguinte forma: 

 

Servidor/Servidor; É a pessoa legalmente investida em cargo público, Regido 

pela Lei no 8112/90, cadastrado no SIAPE e possui lotação no órgão pai da 

unidade que irá cadastrar a viagem. 

Servidor/Convidado; É a pessoa legalmente investida em cargo público, Regido 

pela Lei no 8112/90, cadastrado no SIAPE e não lotado no órgão pai da unidade 

que cadastra a viagem. Deve pertencer a outro órgão da Administração Publica, 

Autarquias e Fundações. 

Servidor/Assessor Especial; Servidor que acompanha, na qualidade de assessor 

titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de autarquia ou 

fundação publica federal (art. 3o, Dec. 5992/06), o servidor fara jus a diárias no 

mesmo valor atribuído a autoridade acompanhada. 

Não Servidor/Colaborador Eventual; Pessoa que não possui vínculo com a 

Administração Publica. E o particular dotado de capacidade técnica especifica, 

que recebe a incumbência da execução de   determinada atividade sob a 

permanente fiscalização do elegante, sem qualquer caráter empregatício 

(servidor/empregado público). 

Não Servidor/outros; Não possui CPF e não existe vínculo com a Administração 

Publica. 

Não Servidor/Dependente; Dependente de servidor público em processo de 

remoção ou missão, com direito a passagem. (Lei no 8.112/90, Decreto no 

4004/2001). 

SEPE/Empregados Públicos/Servidor Judiciário, Legislativo, Estadual, 

Distrital, Municipal; Servidores de Outro poder ou esfera. 
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2. – DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE COCNESSÃO DE DIARIAS E 

PASSAGENS “SCDP” NO IFSP 

 

 

2.1  DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E 

PASSAGENS - SCDP NOS CAMPI DO IFSP 

 

 

I - A operacionalização do Sistema SCDP nos Campi, quanto as concessões de 

diárias, solicitações de passagens e prestações de contas, deverá ser realizada 

pelos servidores de cada unidade em conformidade com os respectivos perfis, 

tendo a gestão setorial efetuada na Reitoria.  

 

II - Para as ações de solicitações de diárias, passagens, prestações de contas e as 

aprovações no sistema a estrutura necessária nos Campi será: 1 (um) Ordenador 

de Despesa, 2 (dois) a 3 (três) Proponentes, 2 (dois) a 3 (três) solicitantes, 1 (um) 

Representante Administrativo (somente no caso das solicitações de passagens 

serem efetuadas pelos campi e deve ser preferencialmente o fiscal de contrato de 

passagens), 1 (um) Coordenador Logístico (somente no caso das solicitações de 

passagens serem efetuadas pelos campi, deve ser preferencialmente o 

representante administrativo), 1(um) a 3 (três) Coordenadores Financeiros 

(somente nos campi que efetuarem pagamentos), 1 (um) Coordenador 

Orçamentário (somente no caso de descentralização do cadastro do teto 

orçamentário e alocações nos Campi). Os demais perfis não caberá atribuição aos 

campi por prerrogativa legal, salvo exceções que serão analisadas pela Gestão do 

sistema e o Reitor e aplicadas, ao caso concreto  

 

2.2 DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E 

PASSAGENS SCDP NA REITORIA DO IFSP 

 

I - A operacionalização do Sistema SCDP na Reitoria, deverá ser realizada 

preferencialmente por um setor especifico, para gerenciar e organizar o 

sistema de forma englobada e centralizada, quanto as concessões de diárias, 

solicitações de passagens e prestações de contas, sendo necessário um mínimo 

de servidores: 4 (quatro) servidores, incluindo o Gestor Setorial,  com 

habilidades e conhecimentos das rotinas do sistema SCDP, devendo estar 

compreendido na estrutura organizacional do órgão, em nível de gerencia e ou 

coordenação.  

II - Para as ações de solicitações de diárias, passagens,  prestações de contas e 

as aprovações no sistema a composição exigida na Reitoria será: 1 (um) 

Ordenador de Despesa/Autoridade Superior/Ministro Dirigente (Reitor ou   

seu substituto legal), 1 (um) a 2 (dois) Consultor de Viagem Internacional, 1 

(um) a 3 (três) Proponentes (em cada diretoria e gabinete) , 1 (um) a 3 (três) 

solicitantes (em cada diretoria e gabinete), 1 (um) a 2 (dois) Representantes 

Administrativo (deve ser preferencialmente o fiscal de contrato de passagens), 

1 (um) a 2 (dois) Coordenador Logístico (deve ser preferencialmente o 
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representante administrativo), 1(um) a 5 (cinco) Coordenadores Financeiros 

(somente servidores que efetuarem pagamentos), 1 (um) a 5 (cinco) 

Coordenador Orçamentário (somente servidores do setor de orçamento). 1 

(um) Gestor Setorial (designado por portaria),  

III - O quantitativo e distribuição nos perfis de solicitante (cadastro das 

viagens e prestação de contas) e Representante Administrativo/Coordenador 

Logística (Requisição de Passagens e Solicitação de Reembolsos das 

Agencias), descritos no Item “II” do subitem “2.2”, no caso de 

operacionalização do sistema nos moldes do Item “I” do subitem “2.2”, quanto 

as solicitações, prestação de contas e aquisição de bilhetes de passagem, 

deverá será o quantitativo informado no item “I” do referido subitem, ou seja, 

mínimo de 4 (quatro), servidores. 

 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE DIARIAS E 

PASSAGENS NO IFSP. 

 

3.1 DAS FORMALIDADES 

 

I - Todas as solicitações de diárias e passagens, sem exceção, deverão ser 

encaminhadas através do Formulário de Requisição de Diárias e 

Passagens, (ANEXO II), devidamente preenchido, na forma digitalizada 

com identificação, carimbo e assinaturas dos servidores conforme 

competências, e contendo as informações, pertinentes de forma completa 

considerando as características da concessão.  

II - O Formulário de Requisição de Diárias e Passagens foi elaborado de 

acordo com as informações requeridas pelo SCDP, devendo seu 

preenchimento correto mitigar a morosidade na busca pelas informações 

essenciais ao funcionamento do sistema, bem como padronizar a coleta de 

dados dos propostos.  

III - O Projeto DRH, não substitui o formulário de concessão (Anexo II), 

podendo este ser substituído apenas no caso de viagens para mais de 10 

(dez), pessoas, para o mesmo local/evento, neste caso poderá ser utilizado 

listagem única com todos os servidores/colaboradores, conforme 

formulário modelo (ANEXO III),  

IV - Nas Viagens Nacionais com passagens aéreas o prazo para cadastro 

e encaminhamento no SCDP da Proposta de Concessão deverá ocorrer, 

obrigatoriamente, com 10 (dez) dias de antecedência da viagem, sendo 

assim, com o objetivo de evitar as situações de imprevisibilidade, as 

solicitações devem ser entregues ao solicitante ou setor de cadastro de 

diárias (devidamente identificadas, carimbadas e assinadas) 

impreterivelmente com 15 (quinze) dias de antecedência à viagem;  

V - Nas Viagens Nacionais em caráter emergencial e excepcional, 

devidamente justificados na Proposta de Concessão e condicionada ao 

aceite da justificativas pela autoridade concedente o prazo para cadastro e 

encaminhamento do PCDP, poderá ser realizado em prazo inferior aos 10 

dias, desde que seja cadastrada e encaminhada no sistema SCDP, antes do 

início da viagem. 
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VI - A solicitação que, por sua excepcionalidade, estiver impossibilitada 

de observar o cumprimento desse prazo mínimo de 10 dias, deverá ser 

encaminhada com a justificativa, devidamente fundamentada, e de forma 

clara, juntamente com o formulário de solicitação.  

VII - Não sendo apresentada a justificativa, a autoridade competente 

indeferirá a solicitação com base no disposto no caput, Art. 7º, da Portaria 

nº 403, de 23 de abril de 2009/MEC e no Inciso I, Art. 1º, da Portaria 

MPOG Nº 505, de 29 de dezembro de 2009. 

VIII - Nas Viagens Internacionais o prazo para cadastro e 

encaminhamento no SCDP é, impreterivelmente, de 15 (quinze) dias 

anteriores à viagem, sendo assim, com o objetivo de evitar-se as situações 

de imprevisibilidade, as solicitações devem ser encaminhadas com o 

mínimo de 20 (vinte) dias de antecedência, considerando-se a data do 

afastamento, acarretando sua inobservância à restituição do pedido ao 

proponente, conforme disposto no § 2º, art. 8º, da Portaria MEC nº 403, 

de 23 de abril de 2009.  

 

3.2 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

I) Na concessão de Diárias Nacionais, para servidor e convidado, 

deverá ser observado os seguintes documento a serem anexados no ato 

da solicitação: 

a) Proposta de Concessão adequadamente preenchida e com as 

identificações e assinaturas nos campos apropriados. 

b) Folder ou panfleto ou convocação ou convite ou memorando ou E-

Mail ou Projeto DRH ou qualquer documento que comprove a 

relação da viagem com a finalidade do evento/missão. 

c) Nas viagens com veículo oficial, poderá ser anexada autorização 

de utilização de veículo oficial. 

d) No caso do proposto estar lotado ou pertencer a órgão diverso do 

concedente a proposta de concessão poderá ser enviada 

eletronicamente desde que devidamente assinada pelo proposto e 

com identificação e carimbo da chefia imediata. 

e) Outros documentos que julgar-se necessário a comprovação da 

concessão de diárias e passagens. 

II) Na concessão de Diárias Nacionais, para servidor e convidado, 

deverá ser observado os seguintes documentos a serem anexados no 

ato da prestação de contas. 

a) Relatório de Viagem, adequadamente preenchido, devidamente 

assinado pelo servidor ou convidado com o devido ateste por 

servidor do órgão concedente. 

b) Os canhotos dos cartões de embarque ou recibo de passageiro 

obtido quando da realização do check in via internet e ou os 

bilhetes de passagem rodoviários no caso de viagens com 

transporte terrestre e ou ferroviário, e ou marítimo, ou a declaração 

fornecida pela empresa de transporte em papel timbrado, com 

identificação e assinatura do funcionário da empresa com 
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detalhamento da viagem; sendo origem/destino, data e hora da 

viagem ou 2.ª dos bilhetes, sendo estes obrigatórios nas 

composição das prestações de contas, ainda que a viagem seja sem 

ônus ou com ônus limitado. 

c) Nas viagens realizadas para fins de participação em curso, 

seminário, congresso e outros afins, anexar no SCDP, cópias de 

certificados, lista de presença, ou outro(s) documento(s) que 

comprovem a efetiva participação do servidor no evento. 

d)  A documentação para prestação de contas poderá ser enviado 

eletronicamente, dispensando o envio físico, desde que estejam 

devidamente legíveis ou sem sinais de adulteração, se verificada 

estas inconsistências deverá ser solicitado os originais ou cópias 

com confere com o original emitido por servidor diverso do 

proposto do órgão da administração a qual este esteja vinculado.  

 

III) Na concessão de Diárias Nacionais, para colaborador eventual, 

deverá ser observado os seguintes documentos a serem anexados no 

ato da solicitação: 

a) Além dos documento listados no item 3.2, I “a” a “d”, deverá 

ser anexado para as diárias de colaborador eventual os 

seguintes documentos: 

a¹) Nota Técnica da unidade, justificando a viagem do colaborador 

eventual, a compatibilidade da qualificação do beneficiário com a 

atividade e o nível de especialização, exigidos para desempenha-

la, bem como a demonstração de ausência no quadro do IFSP de 

pessoal qualificado para o desempenho de referida atividade, com 

a aprovação do titular da unidade ou do seu substituto legal. 

a²) Documento de identificação e currículo resumido do 

beneficiário; 

a³) Não poderá ser autorizado a concessão de diárias a um mesmo 

colaborador eventual por períodos de tempos que, por sua duração, 

frequência ou ininterrupção, possam descaracterizar a 

eventualidade dos trabalhos realizados; 

 

IV) Na concessão de Diárias Nacionais, para colaborador eventual, 

deverá ser observado os documentos elencados no Item 3.2, II “a” e 

“b” para serem anexados no ato da prestação de contas. O envio ou 

entrega da documentação poderá ser realizada nos moldes da letra” d” 

do Item 3.2, II. 

 

V) Na concessão de Diárias Internacionais, observar os seguintes 

documento anexados no ato da concessão; 

a) Os listados no item “3.2” “I” de “a” a “d”; 

b) Publicação da Portaria de Afastamento do país no Diário Oficial; 

c) Autorização do Ministério da Educação emitida no Simec;  

 

VI) Na concessão de Diárias Internacionais, observar os seguintes 

documento anexados no ato da prestação de contas; 
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a)   Os listados no item “3.2, II de “b” a “d”; 

b) Relatório Circunstanciado das atividade exercidas no exterior, 

conforme previsão contida no art. 16 do decreto n.º 91.800 de 18 de 

outubro de 1985; 

c) Não poderá ser autorizado a concessão de diárias e ou passagens aéreas 

internacionais a colaborador eventual; 

 

VII) As irregularidades encontradas seja nos dados inseridos no sistema, 

seja documentos comprobatórios anexados ou divergência de 

informações entre os dados da viagem contida no sistema e os dados 

da viagem contida nos documentos anexados, deveram ser 

regularizadas pelo servidor conforme competência do perfil no SCDP. 

 

VIII) O preenchimento dos formulários devem ser objetivos com o 

detalhamento necessário nos campos justificativas e ou observação, 

bem como o detalhamento dos serviços executados de forma clara e 

significativa nos relatórios de viagem, não devendo ser aceitos 

relatório com detalhamento superficiais ou excessivamente resumido. 

IX) A solicitação de concessão de passagens e diárias que necessite ter seu 

período de afastamento alterado, antecedendo o evento e/ou após o 

encerramento do evento, deve ser justificada de forma objetiva e clara, 

pelo beneficiário, submetendo à concordância ou negativa da 

autoridade concedente. 

X) A documentação anexada deve ser analisada pelo proponente e quando 

verificado inconsistência, solicitar a devida correção, devolvendo ao 

solicitante, não devendo aprovar viagem ou prestação de contas com 

documentação inconsistente ou em desacordo com a legislação que 

norteia as concessões no SCDP. 

 

3.3 -  DAS PASSAGENS E DO ADICIONAL DE EMBARQUE 

 

I) No que se refere à(s) passagem (ns), nos casos em que, efetivada a 

aquisição da(s) passagem (ns), o servidor optar por alterar o voo, 

implicando ônus para a Administração, responsabilizar-se-á pelo 

pagamento decorrente dessa alteração não transferindo, sob 

qualquer hipótese, este ônus ao IFSP.  

II) Quaisquer alterações de percurso, de data ou de horário serão de 

total responsabilidade do servidor, caso não tenham sido 

autorizados ou determinados pela Administração do IFSP.  

III) Para fins de atendimento às exceções mencionadas no parágrafo 

anterior o proposto deverá apresentar o(s) documento(s) que 

comprove(m) a autorização ou a determinação do Diretor ou 

Reitor/Pró-reitor e Representante Administrativo.  

IV) Excepcionalmente, havendo alteração na data e/ou no horário do 

evento, para o qual já foram providenciadas diárias e passagens, 

caberá ao proposto informar estas alterações, em tempo hábil, com 

o objetivo de possibilitar as providências cabíveis.  
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V) A alteração na data e/ou horário do evento ensejará apreciação do 

Diretor ou Reitor/Pró-reitor e Representante Administrativo, 

podendo ser deferida ou indeferida, devendo nesses casos, ser 

apresentada comprovação quanto à alteração em referência.  

VI) Em caso de extravio do cartão de embarque e/ou do bilhete 

rodoviário, o beneficiário/proposto deve apresentar a 2ª (segunda) 

via do bilhete ou da declaração da companhia, comprovando o 

embarque/desembarque, em até 05 (cinco) dias, a contar da data do 

seu retorno, a não comprovação poderá ensejar a devolução total 

dos valores recebidos das diárias e passagens. 

VII) Será concedido adicional de embarque e desembarque conforme 

art. 8.º do Decreto 5.992 de 19/12/2006, por localidade de destino, 

nos deslocamentos dentro do território nacional, destinado a cobrir 

as despesas de deslocamento até o local de embarque e do 

desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice 

versa.  

VIII) A concessão do adicional e embarque e desembarque está 

condicionada a apresentação dos bilhetes de viagem. 

IX) A apresentação dos bilhetes de embarque desembarque, são 

obrigatórios para composição da prestação e contas, quando 

utilizados meio de transporte que os forneça, independentemente 

do fornecimento dos bilhetes de passagens pelo órgão. 

X) Não caberá concessão de adicional de embarque na utilização de 

veículo próprio ou veículo oficial. 

XI)  No caso especifico de utilização de veículo oficial, se apenas parte 

do trecho for percorrido com veículo oficial e os demais trecho 

exigir adicional de embarque e desembarque caberá o pagamento 

do adicional condicionado a apresentação dos bilhetes. 

XII) Os veículos de transporte institucional não poderão ser utilizados 

para o transporte a locais de embarque e desembarque na origem e 

no destino, em viagens a serviço, quando os ocupantes dos cargos 

referidos nos incisos I a V do decreto 6.403 de 17/03/2008, 

receberem a indenização no art. 8.º do Decreto 5.992 de 

19/12/2006.  

XIII) Cabe, exclusivamente, aos servidores que operam o sistema SCDP, 

a escolha dos voos e a posterior emissão do bilhete aéreo, que 

deverá ser realizada considerando, preferencialmente, a seguinte 

ordem:  

a) A emissão do bilhete de passagem aérea deve ser a de menor 

preço, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa em classe 

econômica;  

b) Observado o disposto no inciso anterior, a escolha do voo 

deverá recair, prioritariamente, em percursos de menor 

duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas 

e conexões longas. (Art. 1º da Portaria nº 505 do MPOG).  

XIV) O Proposto ou Solicitante poderá sugerir na Proposta de Concessão 

– PCDP, horário de voo, aeroporto de origem e destino, e indicação 

de cotação de preço de voos.   
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3.4 DAS ALTERAÇÕES, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE VALORES 

DAS PCDPs. 

 
I) No caso de o proposto ter viajado e retornado antes da data prevista ou se 

iniciou sua viagem após o prazo inicialmente informado ou, ainda, se cancelou 

a viagem, deverá apresentar a justificativa, através de memorando, 

informando, de modo claro e objetivo, o motivo da alteração e/ou do 

cancelamento, para que sejam adotados os procedimentos pertinentes. 

II) A solicitação de concessão de passagens e diárias que necessite ter seu período 

de afastamento alterado, antecedendo o evento e/ou após o encerramento do 

evento, deve ser justificada de forma objetiva e clara, pelo beneficiário, 

submetendo à concordância ou negativa da autoridade concedente. 

III) No que se refere à diária(s), nos casos previstos no artigo anterior o proposto 

ficará obrigado a, no prazo de 05 (cinco) dias, devolver à União o(s) valor(es) 

correspondente(s) à(s) diária(s) não utilizada(s), por meio de GRU, verificadas 

as etapas a seguir, a não devolução poderá ensejar procedimento de reposição 

ao erário, inclusive em folha de pagamento: 

IV) Será encaminhado e-mail, através do SCDP, ao beneficiário/proposto 

informando o valor a ser devolvido;  

V) Essa devolução deverá ocorrer através do pagamento da Guia de 

Recolhimento da União (GRU), devendo verificar os códigos de recolhimento 

junto ao setor contábil ou no sitio do IFSP, Link Diárias e Passagens. 

VI) Após o pagamento da GRU, o proposto deverá encaminhar o comprovante ao 

órgão concedente aos cuidados do solicitante da diária, o envio poderá ser 

feito de forma eletrônica (E-mail). 

 

3.5 DAS RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

  
I) Os servidores que estejam com registro de afastamento no Sistema 

Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), a exemplo 

de férias, licenças, afastamento para mestrado e doutorado, e afins, 

tornam-se impossibilitados de receberem concessão de diárias e ou de 

passagens no SCDP;  

II) O servidor do IFSP o convidado ou o colaborador eventual que não 

prestar contas e não apresentar o relatório sobre a viagem, e demais 

documento exigidos para comprovação da viagem no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis do retorno, ficará impossibilitado de receber 

novas concessões até que a pendência seja regularizada junto ao 

SCDP, conforme disposto no caput e no § 2º do art. 13, da Portaria 

MEC nº 403, de 23 de abril de 2009. 

III) Quando um servidor é convocado para exercer suas funções em 

localidade diferente da sua lotação inicial, ainda que de forma 

temporária, por exemplo, em substituição a férias, licenças e 

afastamentos de outro servidor, não está configurado o afastamento da 

sede, ocorrendo nesse caso uma mudança temporária da sede, não 
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caracterizando o caráter eventual e transitório para concessão de 

diárias.  

IV) Se, eventualmente, servidores ou não servidores, não realizar a devida 

prestação de contas ou não devolver as diárias não utilizadas, o setor 

contábil deve proceder a sua inscrição em conta de devedores Diversos 

Responsáveis e o processo deve ser encaminhado ao Ordenador de 

Despesa para que seja instaurada Tomada de Contas Especial. 

V) Segundo Despacho 17 de abril de 2008 – SRH/MP; “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.” 

VI) 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. 

VII) Segundo Acórdão TCU 669/2008; 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.  

VIII) 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). 

IX) Segundo 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.”  

X) Além do servidor, também receberá esta indenização o colaborador 

eventual que seja convidado a prestar serviços ou participar de eventos 

de interesse dos órgãos ou entidades da Administração Pública 

Federal, conforme dispõe o art. 4º da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 

1991.  

XI) Segundo Acórdão TCU 3501/2008 – 2ª Câmara “O colaborador 

eventual, como a própria denominação indica, é o particular dotado de 

capacidade técnica específica, que recebe a incumbência da execução 
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de determinada atividade sob a permanente fiscalização do delegante, 

sem qualquer caráter empregatício (servidor/empregado público); 

 

XII) Segundo Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário “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;   

XIII) 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.  

XIV) Promova-se a publicação da autorização do afastamento do país até a 

data do seu início ou de sua prorrogação. (Acordão TCU 569/2002). 

 

 

 

 

 

3.6 DAS DIÁRIAS  

 

I) Conforme dispõe a Lei 8.112 de 1990, alterada pela Lei nº 9.527, de 

10.12.97, diárias constituem indenização, à qual o servidor fará jus, 

para o pagamento com as despesas relativas à hospedagem, 

alimentação e locomoção urbana, quando do seu afastamento da sede 

na qual é lotado, desde que esteja a serviço e que este deslocamento 

esteja configurado como caráter eventual ou transitório, no âmbito 

nacional ou no exterior.  

II) Segundo o Decreto 5.992, de 19 dezembro 2006, art. 2.º As diárias 

serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, sendo 

devida pela metade nos seguintes casos: 

a) Nos deslocamento dentro do território nacional; 

i) Quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

ii) No dia de retorno a sede de serviço; 

iii) Quando a União custear, por meio diverso, as despesas de 

pousada;  

iv) 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 de meia diária. 

b) Nos deslocamento para o Exterior; 

i) Quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede; 

ii) No dia da partida do território nacional, quando houver 

mais de uma pernoite fora do país; 

iii) No dia da chegada do território nacional; 

iv) Quando a União, governo estrangeiro ou organismo 

internacional, custear por meio diverso, as despesas de 

pousada; 
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v) 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:  
 com ônus, quando implicarem direito a passagens e 

diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou 
salário e demais vantagens de cargo, função ou 
emprego;  

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

 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. 

vi) Em caso de viagens ao exterior, com ônus ou com ônus 

limitado, o servidor ficará obrigado, dentro do prazo de 

trinta dias, contado da data do término do afastamento do 

País, a apresentar relatório circunstanciado das atividades 

exercidas no exterior, conforme previsão contida no art. 16 

do Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985. 

III) Segundo Decreto 5.992 de 19/12/2006, não haverá concessão de 

diárias nos seguintes casos: 

i) Quando o deslocamento da sede constitua exigência 

permanente do cargo ou ocorra dentro da mesma região 

metropolitana, conforme memorando informativo 

disponibilizado no sitio do IFSP no Link Diárias e 

Passagens. 

ii) Aos servidores nomeados ou designados par servir no 

exterior;  

iii) Quando o governo estrangeiro ou organismo internacional, 

custear as despesas com pousada e alimentação; 

iv) Quando outro órgão administração pública, custear as 

despesas de locomoção, pousada e alimentação, ou no caso 

de contratação para cursos ou treinamento esteja inclusos 

locomoção, pousada e alimentação. 

 

IV) As diárias sofrerão descontos de auxilio alimentação a que fizer jus o 

servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e 

feriados, observada a proporcionalidade prevista no § 6.º (lei 8460 de 

17/09/1992). 

V) As diárias sofrerão desconto correspondente ao Auxilio Transporte a 

que fizer jus o servidor exceto aquelas eventualmente pagas em fins de 

semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista no Art. 1. 

(MP 2165 de 23/08/2001).  

VI) Não sofrerão descontos de auxilio transporte na ida e na volta quando 

o servidor comprovadamente se deslocar a serviço para o local de 

trabalho, para depois seguir ao local de evento/missão. 
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VII)  Todas as viagens no âmbito do IFSP devem ser registradas no SCDP, 

mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 

VIII) Diárias não inseridas no sistema SCDP, dentro do exercício de 

competência, terão sua eficácia nula para efeito de pagamento, uma 

vez que diárias não geram restos a pagar. 

 

 

3.7 DA CONFORMIDADE DE GESTÃO 

 

I) A conformidade de gestão das diárias e passagens será efetuada 

considerando as informações eletronicamente inseridas no 

Sistema SCDP, com base nos manuais e legislação do SCDP. 

II) A conformidade de gestão deverá ser efetuada no ato da 

liquidação da despesa, e constatando-se irregularidades poderá 

o responsável pela conformidade indicar ao setor financeiro a 

devolução da diária ao ordenador, proponente ou solicitante, 

para efetuar a correção ou indicar a correção após o pagamento 

de acordo com a situação. 

III) A indicação e envio das PCDPs, para conformidade, serão 

efetuadas pelo setor de execução financeira do órgão, antes do 

pagamento, sendo que, a liquidação e pagamento sem análise 

da conformidade poderá ensejar restrição pela conformidade, 

por falta de análise na documentação. 

IV) Caberá a Conformidade de Gestão o controle das PCDPs, 

pagas com pendencias de regularização, quando efetuado o 

pagamento para posterior correção, devendo acompanhar as 

correções e eventuais registro de restrição no sistema SIAFI.  

 

3.8 DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA E DEVERES DOS SERVIDORES 

 

I) (Decreto 5992/2006, art. 11), Responderão solidariamente pelo 

atos praticados em desacordo com o disposto neste decreto a 

autoridade proponente, a autoridade concedente, o ordenador 

de despesas, e o proposto que houver recebido as diárias. 

II) São deveres dos servidores públicos civis: 

i) Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e 

regulamentares inerentes ao cargo ou função; 

ii) Observar as normas legais e regulamentares; 

iii) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestadamente ilegais; 

iv) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que 

envolvam questões relativas à segurança pública e da 

sociedade; 

v) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder; 
 

3.9 DA PUBLICAÇÃO 
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I) De acordo com o art. 6º do Decreto 5.992/2006, os atos de concessão de diárias 

serão publicados no boletim interno ou de pessoal do órgão ou entidade 

concedente, devendo ser efetuado pela Diretoria de Gestão de Pessoas. 

II) Os manuais, portarias internas e formulários utilizados pelo órgão no âmbito 

do SCDP, assim como eventuais comunicados de amplitude a todos os campi 

do órgão, devem ser divulgado no sitio do IFSP, para utilização e consulta. 

 

3.10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

I) As dúvidas sobre a concessão de diárias e passagens no SCDP deverão 

ser encaminhadas para o e-mail SCDP@IFSP.EDU.BR. A prática 

deste expediente reduz em muito o retrabalho para o IFSP, como um 

todo. 

II) O arquivamento da documentação gerada nas concessões e prestações 

de contas, devem ser realizadas em ordem cronológica de concessão 

nos campi e reitoria, pelo setor concedente pelo prazo legal de 

arquivamento de documentos, podendo o arquivamento ser efetuado 

na forma eletrônica. 

III) É recomendada a leitura também do manual de Diárias e Passagens - 

Perguntas e Respostas elaborado pela Controladoria-Geral da União – 

CGU e os manuais elaborador pela SLTI/MPOG, que visa orientar os 

gestores e servidores públicos federais quanto aos procedimentos para 

utilização de diárias e passagens no âmbito da Administração Pública 

Federal.  

IV) Os casos omissos ou divergentes neste manual serão resolvido em 

conformidade com a legislação que norteia as concessões de diárias e 

passagens na administração pública federal. 

V) Todos os usuários nos campi e reitoria em todos os perfis deverão 

passar por treinamento especifico conforme cada perfil, 

preferencialmente realizado pelo próprio órgão pela Gestão do 

sistema, podendo ser realizado na modalidade a distância, todavia o 

treinamento para o perfil solicitante deverá ser realizado 

preferencialmente na modalidade presencial.  

VI) O processo de tomada de contas especiais poderá ser aberto pela 

coordenadoria de prestação de contas, com aprovação da autoridade 

máxima do órgão, atendendo ao devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa, podendo ao final do processo solicitar a devolução do 

valor recebido de diárias e passagens ao servidor, por meio de 

reposição ao erário em folha de pagamento, se não houver vedação 

legal.  

 

4 - DOS ANEXOS 

 

I) Compõe este manual os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – Formulário “Proposta de Concessão de Diárias e Passagens” 

b) ANEXO II – Formulário “Proposta de Concessão de Diárias Grupo” 
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c) ANEXO III – Formulário “Solicitação de Cadastro no Sistema SCDP” 

d) ANEXO IV -  Formulário “Relatório de Viagem Diária Nacional” 

e) ANEXO V – Formulário “Relatório de Viagem Diárias Internacionais” 

f) ANEXO VI – Formulário “Bilhetes Passagens” 

g) ANEXO VII – Modelo Nota Técnica e Currículo Resumido Colaborador 

Eventual. 

h) ANEXO VIII – Informativo Concessão de Diárias Região Metropolitana.  
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