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PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

TIPOS DE PROPOSTO 

     Servidor Unifesp                    

     Colab. Eventual       
Aluno Matriculado

UNIFESP
                Outros:   

Proposto com Necessidade Especial?      Se “Sim”. Precisa de Acompanhante?   

Membro de colegiado da Instituição:  

 

SOMENTE PARA SERVIDOR EXTERNO

Auxílio Alimentação: R$                                Auxílio Transporte: R$                             

 

DADOS PESSOAIS 

Nome do Proposto:  

RG:      CPF:      Dt Nasc.:      

Município de Residência:         Estado:  

Email Institucional:        Tel.:   

Instituição:      Depto:   Cargo: Função:  

 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco:     Agência nº:     CC :  Dígito:                                                                                                          

INFORMAÇÕES DA MISSÃO 

Recurso/Verba para Viagem: 

Objetivo da Missão:

  

 

Vinculação da Missão com projetos ou ações em andamento no âmbito da UNIFESP:

  

 

 

Relação e pertinência entre a função/cargo do PROPOSTO com o objetivo da viagem:

 

 

 

Relevância da participação do PROPOSTO na missão para as finalidades na UNIFESP:

 

 

 

Esta Missão é em função ao vínculo de Aluno Matriculado UNIFESP?  

 

 

 

 

SEPE Empregado Público

Convidado
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DADOS DA MISSÃO  

Início:                   Hora             

Término:                 Hora              

 

DADOS DA VIAGEM 

Ida:                 Volta            

Trecho da Ida:                                                      Trecho de Volta:  

Estimativa de Custos:   

Quantidade de Diárias:            Integral           Parcial – Quantidade:  

Renúncia:             Integral           Parcial – Quantidade:  

 

MEIO DE TRANSPORTE 

     Aéreo      Rodoviário       Veículo Ofícial      Veículo Particular 

KM (Em caso de utilização de Veículo):  

OBSERVAÇÕES:  

 

SOMENTE PARA ESTRANGEIROS 

Passagens Aéreas Será concedida diária?

 
Nome da Mãe:

Passaporte: Data de Nascimento:

Comparecerá a SEDE em função do trabalho no dia do Embarque?

Comparecerá a SEDE em função do trabalho no dia do Desembarque?

Sim

NãoSim

Não

Horário Início Horário Fim

Horário FimHorário Início

SOMENTE PARA SERVIDORES

Claudio Lemos
Linha

Claudio Lemos
Linha

Claudio Lemos
Linha

Claudio Lemos
Linha
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HOSPEDAGEM 

Será custeada por outro ÓRGÃO,ENTIDADE,INSTITUIÇÃO etc. da UNIÃO, que não seja pela 
UNIFESP?            Se “SIM”, quais dias?  

 

Ficará em imóvel pertencente a UNIÃO, ou que seja pertencente ao Governo Brasileiro ou 
suas entidades?                   Se “SIM”, quais dias?  

 

 

VEÍCULO OFÍCIAL 

Usará carro oficial da UNIFESP, da UNIÃO ou de outro ÓRGÃO, ENTIDADE, INSTITUIÇÃO etc., 
para deslocamento?       

IDA 

Da residência até o local de Embarque:  
Da Sede até o local de Embarque:  
Do local de desembarque até o local da Missão:  
Do local de desembarque até o local da Hospedagem:  
  
Do local da Missão até o local da Hospedagem ou vice-versa:  
Se “SIM”, quais dias?  
 
 

 

VOLTA 

Do local da missão até o Embarque:  
Do local da hospedagem até o Embarque:  
Do desembarque até a SEDE:  
Do desembarque até a Residência:   

 
 

JUSTIFICATIVAS 

 Para viagem com afastamento iniciado na sexta-feira, bem como os que incluem 
sábados, domingos e feriados:  

 

 

 

 Para embarque antes das 07h e/ou desembarque após às 21h:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

cc
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AUTORIZAÇÕES 

Responderão SOLIDARIAMENTE pelos atos praticados em desacordo com o disposto no 
DECRETO 5992, de 19 de dezembro de 2006, a Autoridade Proponente, a Autoridade 
Concedente, o Ordenador de Despesas e o Servidor que houver recebido as diárias. 

 

CHEFIA IMEDIATA 

Nome:                                                            Cargo/Função:  

Sendo a diária um direito legal garantido ao proposto, inserir justificativa para concessão parcial 

(indicar as datas) ou não concessão de diárias:  

 

Assinatura e Carimbo:                                                                                                              . 

 

ORDENADOR DE DESPESAS 

Nome:                                                            Cargo/Função: 

Sendo a diária um direito legal garantido ao proposto, inserir justificativa para concessão parcial 

(indicar as datas) ou não concessão de diárias:  

 

Assinatura e Carimbo:                                                                                                             . 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Assumo a responsabilidade da prestação de contas, bem como da restituição dos bilhetes ou canhotos de 
embarque, em original ou segunda via, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in via 
internet, ou a declaração fornecida pela companhia aérea, bem como por meio do registro eletrônico da situação 
da passagem no SCDP no prazo de 5 (cinco) dias corridos após o retorno da viagem, conforme previsão contida na 
IN nº3, de 11 de fevereiro de 2015. Nos casos de não comparecimento para o embarque, ou cancelamento prévio 
das passagens aéreas, o Proposto deverá apresentar justificativa assinada pelo Ordenador de Despesas e Chefia 
Imediata. Em caso de viagens ao exterior, com ônus, ou com ônus limitado, o servidor ficará obrigado, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias corridos após a data do término do afastamento do país, a apresentar relatório 
circunstanciado das atividades exercidas no exterior, conforme previsão contida no Art.16 do Decreto n°91800, de 
18 de outubro de 1985, além do cumprimento do que dispõe o caput. Prestação de contas fora do prazo somente 
serão recebidas mediante justificativa devidamente assinada. O não cumprimento dessa determinação acarretará 
sanções administrativas cabíveis, sob pena de devolução integral ou parcial das diárias recebidas, ficando a 
UNIFESP autorizada a tomar as providências necessárias ao ressarcimento ao erário. Neste caso, a Prestação de 
Contas, somente será concluída com a apresentação do comprovante de pagamento da GRU, com o valor referente 
a esse ressarcimento. A não realização da Prestação de Contas implicará na necessidade de autorização da 
Autoridade Superior em um próximo deslocamento, conforme §1º, Art.18º da IN nº3, de 11 de fevereiro de 2015. 
Declaro ainda estar CIENTE das informações que constam no CHECKLIST, que se encontra disponível no endereço 
eletrônico: http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp 

Local:                                                                 Data:            

Assinatura do Proposto:                                                                                                                  . 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp
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