
 

 

 

 

Solicitação de diárias e passagens a Servidores da UFPR 

 As propostas de concessão de diárias e passagens para os deslocamentos no país 
deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, conforme disposto no 
artigo 9° da Portaria 403/09 do MEC. Contudo, solicitamos que o pedido seja solicitado com o 
maior prazo de antecedência possível para que possamos adquirir as passagens aéreas com 
melhores preços.  

Em caráter excepcional poderá ser autorizada a viagem em prazo inferior a 10 dias, 
desde que a Proposta de Concessão de Passagens e Diárias contenha justificativa que 
comprove a inviabilidade de cumprimento do prazo legal. A referida justificativa deverá ser 
assinada pelo ordenador de despesas (Diretor do Setor) e passará obrigatoriamente pela 
aprovação do Gabinete do Reitor. 

 Em se tratando de concessão de diárias e/ou passagens internacionais a solicitação 
deve ser instruída com cópia da autorização de afastamento do país do servidor, devidamente 
publicada no Diário Oficial da União; na qual conste referência expressa ao ônus, nos termos 
do Decreto n° 91.800/85. Esta condição é imprescindível para aprovação da Viagem pela 
"Autoridade Superior" e deve também ser verificada pelo Departamento de Contabilidade e 
Finanças-DCF (coordenador financeiro) antes da emissão da Ordem Bancária para pagamento 
das diárias. 

 Para adequada análise, 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".  

Afastamento para o Exterior 
 
Com Ônus: 
– Quando implicar direito a passagens e diárias, assegurados o vencimento ou salário e demais 
vantagens, do cargo, função ou emprego (Decreto 91800/85, Art.1, I); 
 
Com Ônus Limitado: 
- Implicar direito apenas ao vencimento ou salário e de mais vantagens, do cargo, função ou 
emprego (Decreto 91800/85, Art.1, II), não terá direito a passagens ou diárias. 
 

Ofício e demais documentos 

Para servidores: 

As solicitações de concessão de diárias e passagens para servidores da UFPR deverão 
ser realizadas via ofício (conforme modelo), indicando-se, com clareza:  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 



 I - Dados do servidor (RG, CPF, nº da matrícula da UFPR, data de nascimento, SIAPNET, 
e-mail e dados da conta bancária para recebimento das diárias);  
  II - Nome do evento;  
 III - Local do evento; 
 IV - Justificativa – ITEM OBRIGATÓRIO – a vinculação do serviço ou evento a 
programas, projetos ou ações; a relação de pertinência entre a função ou cargo do proposto 
com o objeto da viagem; a relevância da prestação do serviço ou participação do servidor para 
as finalidades do MEC;  
 V - Trecho das passagens (aéreas, terrestres ou ferroviárias e indicativo de períodos de 
preferência); 
 VI - Estimativa de custos (passagens); 
 VII - Data de embarque e retorno, e data do início da missão do servidor no Evento. 
 VIII – comprovação documental do motivo do deslocamento do servidor (JUNTADA 
OBRIGATÓRIA: convite, programação, cronograma, inscrição, "folders", etc); 

IX- Em caso de viagem internacional, cópia da autorização de afastamento do país do 
servidor, devidamente publicada no Diário Oficial da União; na qual conste referência expressa 
ao ônus, conforme os termos do Decreto n° 91.800/85 
 
 
Para colaboradores eventuais (não servidores da UFPR): 
 
 No caso de concessão de passagens a colaboradores eventuais (não servidores da 
UFPR) o processo deverá ser instruído, com as seguintes informações no ofício e documentos: 

I - Dados do colaborador (RG, CPF, nº da matrícula da UFPR, data de nascimento, e e-
mail);  
  II - Nome do evento;  
 III - Local do evento; 
 IV - Justificativa – OBRIGATÓRIA – 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;  
 V - Trecho das passagens (aéreas, terrestres ou ferroviárias e indicativo de período de 
preferência) 
 VI - Estimativa de custos (passagens); 
 VII - Data de embarque e retorno, e data do início da missão no evento; 
 VIII – comprovação documental do motivo do deslocamento do colaborador eventual 
(JUNTADA OBRIGATÓRIA: convites, programações, cronogramas, inscrições, "folders", etc); 
 IX - Currículo resumido do beneficiado.  
 
 
OBS.: Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas a um mesmo 
colaborador eventual por períodos de tempo que, por sua duração, frequência ou 
ininterrupção, possam descaracterizar a eventualidade dos trabalhos realizados.  
  
OBS.: Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais a 
colaborador eventual.  
 
Procedimento do pedido de passagens e diárias 
 

O servidor interessado deverá encaminhar processo administrativo, via SIE, contendo 
ofício de solicitação e demais documentos ao seu superior imediato (Diretor, Chefe de 



Departamento ou Coordenador) que verificará o recurso financeiro e aprovará ou negará a 
solicitação. 

 
Com a aprovação do superior imediato o processo deverá ser encaminhado a Direção 

do Setor de Ciências da Saúde, que realiza a função de Ordenador de Despesas para a 
aprovação final. A operacionalização do pedido é realizada pela Seção de Controle e Execução 
e Orçamento por meio do Sistema SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens). 

Após a compra das passagens, o solicitante receberá em seu e-mail o voucher das 
mesmas. O depósito das diárias normalmente é realizado 48 horas antes da data do embarque 
ou do início da missão do evento.  
 
 
Prestação de Contas 
 
 O servidor que se beneficie de diárias e passagens e o colaborador eventual que se 
beneficia de passagens concedidas no âmbito desta Instituição deverá prestar contas, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno a sua sede.  

 
A prestação de contas de servidor, que se beneficiou de passagens e diárias, engloba a 

entrega de relatório circunstanciado sobre a viagem e seus objetivos, documentos 
comprobatórios da prestação do serviço ou da participação do beneficiário nas atividades 
previstas e dos canhotos dos cartões de embarque. No caso de recebimento apenas de diárias, 
somente deverá ser apresentado o relatório de viagem e os documentos comprobatórios da 
participação nas atividades previstas.  

 
O colaborador eventual deverá apresentar relatório de viagem e os documentos 

comprobatórios da participação nas atividades previstas.  
 

Importante: 
 
 Na impossibilidade de o colaborador eventual apresentar a prestação de contas de que 
trata o caput, a responsabilidade será da Autoridade responsável pela indicação do proposto.  
  
 O não atendimento destas normas impossibilita 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 cinco dias.  
  

Todos os processos de concessão de diárias e passagens abertos via Sistema SCDP, 
automaticamente estarão à disposição da Auditoria Interna da UFPR e do Tribunal de Contas 
da União.  

 
 


