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Formulário de requisição de diárias e passagens (art. 8º da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Informações  necessárias  à  perfeita  descrição  da  viagem,  incluindo  justificativa  dos
deslocamentos e datas, locais e horários dos compromissos assumidos, assim como documentos que
comprovem o deslocamento do proposto (convite,  convocação,  carta de aceite,  programação do
evento, inscrição no evento, folder, panfleto) (art. 13, §1, da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Documento  comprobatório  de  recebimento,  ou  não,  de  auxílio  alimentação  e/ou  auxílio
transporte (art.16 da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Justificativa para solicitações de diárias com prazo de antecedência inferior a 15 dias ao
início  da  atividade/viagem  e  autorização  do  reitor  ou  substituto  (art.  11,  Parágrafo  único,  da
Resolução/CONDI nº 005/2016).

Justificativa para as viagens que iniciem a partir de sexta-feira, bem como as que incluam
sábados, domingos e feriados (art. 17, da Resolução/CONDI nº 005/2016).

Justificativa para iniciar  ou terminar  a viagem em cidade diferente  da cidade em que o
beneficiário está em exercício.

Em viagens internacionais: cópia da página do Diário Oficial da União constando a portaria
de  afastamento;  Autorização  do  Ministro  da  Educação;  cópia  do  passaporte  (art.  13,  da
Resolução/CONSU nº 010/2017).

Observações:

 As diárias, assim como as passagens, são direitos patrimoniais disponíveis e nada impede
que  o  servidor  escolha,  conscientemente,  não  recebê-las.  O  ato  de  renúncia  deve  ser
manifestado de forma expressa, portanto para efetivar tal ato o proposto deverá preencher e
anexar  junto  à  PCDP o  “Termo de  Renúncia  de Diárias  e/ou  Passagens”  disponível  na
página do SEDIP (NT/MP nº 11.687/2018).

 Não  serão  acolhidas  propostas  em  que  o  interesse  público  não  esteja  objetivamente
demonstrado (art.12, Parágrafo único, da Portaria/MEC nº 403/2009).

 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).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Campus Santo Antônio - Praça Frei Orlando,170 – Centro

36307-352 – São João del-Rei, Minas Gerais
(32) 3379-5429



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – DIMAP 
SETOR DE CONTROLE E GESTÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SEDIP

 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).

 Todas as propostas de concessão de diárias e passagens devem ser justificadas no formulário
de requisição de diárias e passagens, indicando-se, com clareza: I – o objeto da viagem; II –
a vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou ações em andamento na UFSJ;
III – a relação de pertinência entre a função ou cargo do proposto com o objeto da viagem;
IV – a relevância da prestação do serviço ou participação do proposto para as finalidades da
UFSJ (art.13 da Resolução/CONDI nº 005/2016). 

 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.

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

 Para  a  participação  em  reunião  de  órgãos  colegiados,  comissões,  bancas  etc,  deve  ser
anexado  junto  à  PCDP  a  respectiva  portaria  de  nomeação  ou  documento  de  efeito
equivalente. 

 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).

 Será concedido adicional de deslocamento,  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 (art. 8º
do Decreto nº 5.992/2006).

 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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