Orientações sobre o preenchimento do formulário da SCDP para prestação de contas

IMPORTANTE
Caso o proposto não apresente a prestação de contas dentro do prazo estipulado, até 5 dias do
TÉRMINO DA VIAGEM, poderá responder legalmente e estará sujeito a sanções conforme a
lei, contidas no Art. 70, § 1 da Constituição Federal, Art. 7º do Decreto 5.992 de 19/12/2016 e
do Art. 3º da Portaria nº 98 de 16/07/2013.
Tais como:




Cadastro de Devedores do SIAFI;
Tomada de Contas Especial;
Procedimentos para devolução de valores recebidos das diárias.

Preencher com o nome, CPF, cargo e Unidade de trabalho.
Caso o servidor ainda não tenha recebido o e-mail referente ao pagamento da diária, deixar o
número da PCDP em branco. Este e-mail é enviado pelo sistema SCDP.
IMPORTANTE: a prestação de contas deve ser feita em até 5 (cinco) dias do TÉRMINO DA
VIAGEM e não do recebimento da diária. Verificar que, no relatório de viagem, não há
informação de valor. Portanto, o servidor está prestando contas de que realizou a viagem.

Sempre preencher os dois trechos da viagem (ou todos, caso tenha mais de dois).
Alterar o meio de transporte para o transporte utilizado na viagem.
Na descrição, ser detalhista e NÃO copiar e colar a justificativa do motivo da viagem do
formulário de solicitação.

Assinaturas

Atentar para a data da entrega, lembrando que é obrigatória a apresentação deste formulário em
até 5 (cinco) dias do término da viagem.
Assinatura do proposto: assinatura do servidor que fez a viagem.
O formulário deve ser entregue com todas as assinaturas (não esquecer de identificar a da chefia
imediata/proponente). Somente depois disto entregar para o funcionário responsável pelo

lançamento da prestação de contas no sistema, que no campus pode ser o Anderson (DAA) e
Nadir (GAB).
Obs.: Se você não indicou no formulário que fará viagem de Ônibus de linha as orientações
terminam aqui, é só assinar e colher a assinatura do seu superior e entregar o formulário para
um dos responsáveis em lançar no sistema.

Para prestar contas de viagem rodoviária ou aérea

Além do formulário explicado anteriormente, o servidor deverá colar seus bilhetes em
formulário próprio (Anexo VI – Formulário de bilhetes e passagens).
Todos os campos devem ser preenchidos (dados do servidor). Caso o servidor não tenha o
número da PCDP, deixar em branco.
Neste formulário não é necessário a assinatura do proposto nem de seu superior imediato.
ATENÇÃO:
Caso o proposto tenha indicado na solicitação que faria a viagem de ônibus ou aérea e o
não sejam apresentados os bilhetes, ele terá que devolver o valor do adicional de
embarque/desembarque por meio de GRU.
IMPORTANTE:
Caso o proposto não apresente a prestação de contas dentro do prazo estipulado, até 5 dias,
poderá responder legalmente e estará vulnerável a sanções conforme a lei, contidas no Art. 70,
§ 1 da Constituição Federal, Art. 7º do Decreto 5.992 de 19/12/2016 e do Art. 3º da Portaria nº
98 de 16/07/2013.
Tais como:




Cadastro de Devedores do SIAFI;
Tomada de Contas Especial;
Procedimentos para devolução de valores recebidos das diárias.

Modelo do formulário para apresentação das passagens

Documentos necessários para a prestação de contas

Na concessão de Diárias Nacionais, deverão ser apresentados os seguintes documentos no ato
da prestação de contas:
a) Relatório de Viagem, adequadamente preenchido, devidamente assinado pelo com o devido
ateste (assinatura da chefia imediata, preferencialmente, ou do proponente).
Obs.: As assinaturas devem estar identificadas!
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.
c) Nas viagens realizadas para fins de participação em curso, seminário, congresso e outros
afins, anexar no SCDP, cópias de certificados ou outro(s) documento(s) que comprovem a
efetiva participação do servidor no evento.

