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CHECKLIST PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DAS DIÁRIAS NO SCDP

O proposto seja servidor,  colaborador eventual,  convidado ou SEPE, beneficiário de diárias e passagens
concedidas pela UFSJ, deverá prestar contas, no prazo máximo de cinco (05) dias, contados do retorno da
viagem.

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) (art. 18 da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Canhotos dos cartões de embarque em viagens aéreas ou declaração fornecida pela companhia aérea
da utilização dos bilhetes; bilhetes rodoviários (art. 18 da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Observações:

 Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução para a
língua  vernácula  com  a  identificação  do  responsável  pela  tradução  (art.  8º,  §2º,  da
Resolução/CONSU nº 010/2017).

 A apresentação inadequada e/ou intempestiva da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias
e  passagens  à  devolução  dos  recursos  ao  Tesouro  da  União,  no  prazo  de  5  dias  (art.14  da
Portaria/MEC nº 403/2009).

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

 Não são aceitos documentos rasurados, uma vez que não possuem fé (art. 427 do CPC/2015).

 A  PCDP  será  devolvida  para  fins  de  correção  e/ou  complementação  por  2  vezes,  após  essas
devoluções, caso não seja atendido o solicitado, a respectiva PCDP receberá parecer diverso a sua
aprovação pelo SEDIP, salvo se as solicitações tenham sido provocadas por este setor.

 Os gastos com bagagem despachada pelo servidor ou pessoa a serviço da UFSJ serão ressarcidos
quando o afastamento se der por mais de 2 (dois) pernoites fora da sede, limitado a uma peça por
pessoa,  observadas  as  restrições  de  peso  ou  volume  impostas  pela  companhia  aérea,  mediante
comprovação nominal do pagamento, se for o caso (art. 1º da IN/MP nº 4/2011).

 Este checklist tem como objetivo auxiliar a prestação de contas no Sistema de Concessão de Diárias
e Passagens (SCDP) não excluindo a responsabilidade do solicitante de ler e cumprir a legislação
vigente.
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