
Ministério da Educação

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA GERAL - CT

MEMORANDO-CIRCULAR Nº 03/2018 - DIRGE-CT

Para: Servidores Docentes e Técnico-Administra!vos lotados no Campus Curi!ba

Assunto: Procedimentos para concessão de diárias e passagens e lançamento no SCDP

O Diretor-Geral do Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nomeado por meio da Portaria do Reitor nº 2.276, de 06 de dezembro de
2017, no uso de suas atribuições concedidas pelo art. 6º do Regimento dos Campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná;

considerando a Portaria do Reitor nº 1.783, de 07 de outubro de 2016, que delega competência aos Diretores-Gerais dos Campi que integram a UTFPR;

considerando a necessidade de padronização dos procedimentos exigidos para cadastros de viagens no Serviço de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP,

RESOLVE:

Estabelecer procedimentos para os servidores lotados no Campus Curitiba cadastrarem viagens no sistema Serviço de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP.

Das Disposições Gerais

Art. 1º. Para este Memorando-Circular considera-se:

I – PCDP: Processo, Proposta ou Pedido de Concessão de Diárias e Passagens.

II – Sede: município onde a repartição do órgão está instalada e na qual o servidor exerce suas funções permanentemente.

III – Solicitante de viagem: servidor responsável pelo cadastro da PCDP no sistema.

IV – Solicitante de passagens: servidor responsável pela compra de passagens via SCDP.

V – Proposto: pessoa física, servidor ou não, que no interesse ou a serviço da Administração recebe diárias e/ou passagens em virtude de seu deslocamento ou,
simplesmente, é autorizada a ausentar-se de sua sede.

VI – Proponente: autoridade concedente; responsável por avaliar a indicação do proposto e pertinência da missão, efetuando a autorização administrativa. São,
ainda, responsáveis pela aprovação da prestação de contas: chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação stricto sensu. Cabe a eles solicitar o token à
DIRPLAD-CT, em até 20 dias após a designação do cargo.

        a) Em caso de ausência (férias, licença, viagens, etc.) do coordenador/chefe de departamento é de responsabilidade da Diretoria de Área imediata aprovar
também a PCDP na etapa Proponente.

VII – Autoridade Superior: é o diretor da área do solicitante; responsável pela aprovação da justificativa de viagens urgentes, com pedido de passagem aérea cuja
data de solicitação seja inferior a 10 (dez) dias do início da viagem (IN nº 3/2015, art 14, § 1º - MP). É responsável, também, por autorizar: a) nova viagem em caso
de ausência de prestações de contas anteriores; b) prazo superior a dez dias contínuos; c) mais de 10 (dez) pessoas para o mesmo evento; e e) mais de 40 diárias
intercaladas no ano. (IN nº 3/2015, art 18 – MP, Decreto 7.689/2012).

VIII – Ministro/Dirigente: responsável pela autorização das viagens internacionais (Decreto nº 1.387/1995).

IX – Ordenador de Despesas: responsável pela autorização da despesa relativa a diárias e passagens. Conforme IN 03/2015, art 2º inciso VII – MP; autoridade
investida de competência para autorizar a emissão de empenho, pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União; pode alterar os dados referentes ao
empenho e ao projeto/atividade que já havia sido informado durante o cadastramento da PCDP.

X – SEI: Sistema Eletrônico de Informações – UTFPR.

Art. 2º. Somente servidores e colaboradores eventuais poderão receber diárias e passagens.

§ 1º. Entende-se por colaborador eventual a pessoa sem vínculo com a Administração Pública. 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).

§ 2º. Alunos não são considerados colaboradores eventuais, portanto, não recebem diárias e passagens, apenas auxílio financeiro à estudante.

§ 3º. Professores substitutos não recebem diárias e passagens, pois não se aplicam a eles o Decreto nº 1.387/1995 e o Decreto nº 91.800/1985.
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Art. 3º. É obrigatório o registro no SCDP de todas as viagens de servidores, sejam elas com ônus, com ônus limitado ou sem ônus:

 I – Com ônus: ocorre o pagamento de diárias e/ou passagens e, ainda, dos dias normais de trabalho, desde que o objetivo da viagem tenha relação com as atividades
institucionais e do cargo do Proposto.

II – Com ônus limitado: ocorre o pagamento dos dias de trabalho normalmente (vencimento ou salário do servidor), mas não de diárias nem de passagens.

III – Sem ônus: Implica em perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarreta qualquer despesa para a
Administração.

Art. 4º. Quando a origem dos recursos financeiros provém da União, para concessão de diárias e passagens, é preciso considerar o remanejamento entre as Unidades
Gestoras de Recursos - UGR institucionais, a elaboração de solicitações para aquisição de passagens e pagamento de diárias, bem como as informações
obrigatoriamente lançadas no SCDP.

Dos Procedimentos

Art. 5º. O cadastro no SCDP deverá ser acompanhado da documentação contida no Anexo I desta circular, conforme o tipo de missão.

§1º. A documentação exigida em tipo de missão não relacionada no Anexo I deverá ser analisada separadamente, conforme a necessidade surgir, diretamente pela
chefia/coordenação, consultada a Diretoria-Geral do Campus e outros setores envolvidos.

§2º. O solicitante de viagem poderá requerer qualquer outra documentação que considere necessária à transparência do processo.

Art. 6º. Os servidores que se deslocarem com recursos próprios ou oriundos de outras fontes (CAPES, FUNTEF, etc.), também deverão solicitar o lançamento da
viagem no SCDP, justificando com documentação comprobatória a origem da fonte a ser utilizada para o pagamento de diárias e passagens.

Art. 7º. Férias, Licença Saúde e Afastamentos para Pós-Graduação não são considerados atividades laborais regulares dos servidores, estando esses, portanto,
impedidos à concessão de diárias e à aquisição de passagens durante esses períodos.

 Parágrafo único. Servidores afastados para pós-graduação no Brasil, que precisarem viajar para o exterior, devem solicitar cadastro da viagem no SCDP (Lei nº
91.800/1985, Lei nº 8112/1990 e Decreto nº 1.387/1995). Nesses casos, o cadastro no SCDP será realizado pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Art. 8º. Nos casos em que o requisitante está vinculado diretamente a uma Diretoria de Área, ocorrerá nela mesma a aprovação, tanto como Proponente quanto
Autoridade Superior.

Art. 9º. Nos casos de afastamento do país, a solicitação do cadastro de viagem deve ser iniciada no SEI pelo interessado, que irá anexar todos os documentos
necessários e encaminhar à Coordenação, visando à anuência do trâmite e, posteriormente, à Secretaria do Departamento ou Coordenação do Programa, para que
seja efetivado o cadastro.

§1º.  Para envio de todos os documentos e informações relativos à viagem, a abertura de processo no SEI precede, obrigatoriamente, o cadastro no SCDP.

§2º. Após o cadastramento, a cópia da tela do "resumo do SCDP" deve ser anexada ao processo de afastamento.

Art. 10º. Em se tratando de missão no país, a documentação deve ser encaminhada diretamente à Chefia/Coordenação para assinaturas e, em seguida, digitalizada e
enviada para a Secretaria.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser enviados em arquivos com, no máximo, 2 MB, nas extensões permitidas no SCDP: .png, .gif, .jpg, .jpeg, .txt, .doc, .xls,
.pdf, .ods, .odt, .rtf, .htm, .html, .eml, .tif, .msg, .oft, .docx, .xlsx.

Art. 11. A determinação de quem cadastrará a PCDP no sistema corresponderá à UGR provedora dos recursos.

Dos Prazos

Art. 12. O envio da documentação ao solicitante da viagem, para cadastro no SCDP, deverá obedecer aos seguintes prazos:

I –  30 (trinta) dias de antecedência para viagem nacional.

II – 60 (sessenta) dias de antecedência para viagem internacional.

III – 20 (vinte) dias de antecedência em casos de convidados externos para participação em bancas, em palestras, em seminários ou em eventos similares.

IV – 5 (cinco) dias para viagens de caráter emergencial, com justificativa obrigatória, que não contemplem diárias e passagens custeadas pela UTFPR.
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Art. 13. Após finalização do cadastro de viagem, a PCDP deverá ser encaminhada para análise e aprovação das instâncias superiores, observados os seguintes
prazos para aprovação ou devolução do processo:

I –  com ônus limitado ou sem ônus: 5 (cinco) dias.

II – com pagamento somente de diária nacional e internacional: 3 (três) dias.

III – com aquisição de passagem nacional: 3 (três) dias.

IV – com aquisição de passagem internacional: 2 (dois) dias.

VI – PCDP urgente e cadastrada com menos de 10 dias de antecedência: 1 (um) dia.

Parágrafo único. A não aprovação de todas as instâncias dentro do prazo acarreta a perda da reserva e, consequentemente, necessidade de nova cotação, com
provável aumento das tarifas.

Art. 14. Quando o SCDP estiver vinculado a processo de afastamento do país/ afastamento para pós-graduação/afastamento para licença capacitação, observar os
prazos específicos do Memorando-Circular No 02/2018 - DIRGE-CT, de 13 de junho de 2018.

Art. 15. Na etapa de prestação de contas, o Proposto deverá encaminhar a documentação ao Solicitante de viagem no prazo máximo de 3 dias, após a finalização da
viagem.

§ 1º. É de responsabilidade do Proposto verificar, com antecedência, a documentação necessária à prestação de contas de acordo com o tipo de missão (Anexo I).

Art. 16. Os Departamentos, Coordenações e Diretorias deverão prever o gasto anual com passagens e diárias, solicitando previamente o remanejamento entre as
UGR institucionais e abertura de empenho no SCDP.

Parágrafo único. Em casos de urgência, devido à disponibilização tardia do recurso, ou outros motivos justificáveis, deverá sinalizar no processo SEI (inclusão de
aviso, acompanhado de e-mail ao setor responsável da DIRPLAD-CT) informando sobre a necessidade de aprovação emergencial.

De Situações Não Previstas

Art. 17. Casos excepcionais poderão ser encaminhados para análise pelo setor responsável por informações sobre SCDP, na DIRPLAD-CT.

DIVULGUE-SE

CUMPRA-SE

Prof. Dr. Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho

Diretor-Geral do Câmpus Curi!ba da UTFPR

ANEXO I

Documentação necessária de acordo com o tipo de missão

Membros externos convidados para compor Banca Examinadora:1. 

Documentação no cadastro:

Formulário de defesa com ficha de membro externo, contendo dados pessoais e bancários, bem como sugestões para aquisição das passagens do convidado.
O formulário deverá ser assinado pelo coordenador/chefe de departamento, autorizando o pagamento de diárias e/ou passagens.

Edital de publicação da defesa (DIRPPG-CT) ou parecer favorável para composição da banca (última folha do formulário).

Demais justificativas pertinentes em casos distintos (exemplo: o convidado utilizará carro próprio; ou realizará mais de uma atividade na instituição -  como
palestras, minicursos ou  reunião com pesquisadores do programa).
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Documentação na prestação de contas:

Cópia da ata de defesa.

Cópia dos cartões de embarque e/ou comprovante de pagamento.

Cópia do bilhete terrestre, nos casos de restituição de passagem terrestre (rodoviária) – aconselhável estar com o CNPJ da UTFPR.

Palestrantes/Ministrantes de Cursos:2. 

Documentação no cadastro:

Convite do programa e aceite do proposto para proferir palestra.

Dados do evento (folder, etc.).

Formulário anexado (nato digital do SEI) elaborado e assinado pelo coordenador/chefe de departamento, contendo dados pessoais e bancários, bem como
sugestões para aquisição das passagens do palestrante.

Documentação na prestação de contas:

Cópia do certificado/declaração de ministrante da palestra.

Cópia dos cartões de embarque e/ou comprovante de pagamento e cópia do bilhete terrestre, nos casos de restituição de passagem terrestre.

Congressos Nacionais3. 

Documentação no cadastro:

Formulário da DIRPLAD-CT preenchido e assinado pelo coordenador/chefe de departamento autorizando o pagamento de diárias e/ou passagens.

Anexos do formulário da DIRPLAD-CT (aceite do artigo, cópia da primeira página e folder do evento com programação).

Justificativa plausível de contribuição e importância para o servidor e para UTFPR da participação.

Plano de substituição ou de reposição das aulas na graduação, acompanhado do mapa de aulas do docente, contendo as assinaturas do Proposto, do professor
substituto e do chefe de departamento.

A solicitação somente de diárias ou de passagens deverá ser acompanhada de justificativa do Proposto. Quando o trecho incluir passagem aérea/terrestre é
necessário explicar quem custeará cada trecho, indicando previamente sugestões de datas e horários de partida e de chegada para cadastro no SCDP.

Documentação na prestação de contas:

Certificado de apresentação do trabalho.

Cópia dos cartões de embarque aéreo e/ou comprovante de pagamento.

Cópia do bilhete terrestre, nos casos de restituição de passagem terrestre.

Congressos Internacionais4. 

Documentos para cadastro:

Formulário da DIRPLAD-CT preenchido e assinado pelo coordenador/chefe de departamento autorizando o pagamento de diárias e/ou passagens.

Anexos do formulário da DIRPLAD-CT (aceite do artigo, cópia da primeira página do artigo e folder do evento com programação).

Justificativa para a participação do servidor, destacando a contribuição e a importância da atividade desenvolvida para a sua qualificação e para a UTFPR.

Plano de substituição ou de reposição das aulas na graduação, acompanhado do mapa de aulas do docente, contendo as assinaturas do Proposto, do professor
substituto e do chefe de departamento.

A solicitação somente de diárias ou de passagens deverá ser acompanhada de justificativa do Proposto. Quando o trecho incluir passagem aérea/terrestre é
necessário explicar quem custeará cada trecho, indicando previamente sugestões de datas e horários de partida e de chegada para cadastro no SCDP.

Cópia do Passaporte.

Projeto de Viagem (nato digital do SEI).

Carta de anuência da chefia.

Plano de trabalho detalhado, contendo descrição e agenda das atividades a serem desenvolvidas, incluindo a data de saída e a de retorno.

Demais documentos solicitados para afastamento do país (justificativa para viagem em final de semana, declaração das fontes de recurso para pagamento de
diárias e passagens).

Documentos para prestação de contas:

Certificado de apresentação do trabalho indicado no aceite em nome do Proposto.
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Cópia dos cartões de embarque.

Relatório de viagem.

Cópia da autorização de afastamento do país publicada em Diário Oficial.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS FLAVIO DE OLIVEIRA SCHIEFLER FILHO, DIRETOR(A)-GERAL, em 13/06/2018, às 19:50, conforme horário oficial de Brasília,

com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten!cidade deste documento pode ser conferida  no site h>ps://sei.u?pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código

verificador 0288227 e o código CRC 52D63517.

Referência: Processo nº 23064.019062/2018-83 SEI nº 0288227
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