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CHECKLIST 

Em cumprimento ao Decreto Nº5.992 de 19 dezembro de 2006, esta instituição aderiu 

e implantou o SCDP (Sistema Concessão de Diárias e Passagens) para aquisição de 

passagens aéreas e concessão de diárias. (Regulamentado pela Portaria MEC Nº403 de 23 

de abril de 2009). 

Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de concessão e respeitando a legislação 

vigente, o PROPOSTO deve cumprir com todas as exigências deste documento. 

Todas as viagens no âmbito de cada órgão ou entidade devem ser registradas no SCDP, 

mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus limitado. 

 

ATENÇÃO 

 

Não será recebida, em hipótese alguma, a Proposta de Concessão de Diárias e Passagens 

caso a documentação não seja fornecida integralmente conforme solicitado nessa checklist, 

se esta estiver rasurada ou com alterações manuais e se a PCDP não estiver totalmente 

preenchida, com as devidas assinaturas e carimbos nela solicitados. 

 

TIPOS DE PROPOSTO 

 

1. Servidor – Pessoa que tem vínculo com a UNIFESP. 

2. Empregado Público: Todos contratados sob regime CLT, que prestam serviço na 

Administração Direta ou Indireta. 

3. SEPE – Poderes/Esferas: Servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e os 

Estaduais, Distritais e Municipais do Poder Executivo. 

4. Convidado – Servidor dos outros órgãos do Poder Executivo Federal. 

5. Colaborador Eventual – é a pessoa física, sem vínculo com a Administração Pública, 

que lhe presta algum tipo de serviço em caráter eventual, de natureza técnica, 

especializada ou particular   em caráter esporádico e sem remuneração, sendo tão somente 

indenizada, quando cabível, pelos gastos com transporte e estadia que assumir, em 

decorrência do serviço desempenhado. Acórdão TCU2306/2012-Plenário. 

 

CRITÉRIOS PARA MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS 

 

Visando a economicidade para a Administração Pública e a segurança e condição laboral 

do PROPOSTO, a instituição deve conceder os bilhetes de passagens aéreas mais baratos, 

prioritariamente diretos, em classe econômica, observando as particularidades da 

legislação vigente e respeitando os seguintes critérios no que se refere aos horários dos 
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voos: 

1. O voo de ida deve ser a partir das 07h, de tal forma que o PROPOSTO chegue com 

antecedência de aproximadamente até 3h da realização da missão. 

2. O voo de retorno deve partir aproximadamente até 3h após o horário de 

encerramento da missão e o desembarque deve ocorrer até às 21h. 

3. Caso o PROPOSTO faça opção por abrir mão de um desses critérios que lhe garante 

amparo legal por qualquer incidente ocorrido no percurso, o mesmo deve apresentar 

justificativa no campo específico na PCDP. 

4. Não havendo justificativa serão concedidos bilhetes para data anterior à data de 

início da missão e/ou posterior ao seu encerramento, de tal forma que estes atendam os 

critérios e horários estabelecidos em lei. Neste caso, tendo o PROPOSTO compromissos de 

trabalho (no dia anterior e/ou posterior a missão), o mesmo receberá bilhetes de passagens 

aéreas para seu cumprimento, respeitando os mesmos critérios acima, desde que tal 

compromisso seja devidamente comprovado com convite, aceite e cronograma anexados 

a PCDP. 

5. Sendo assim, compromissos de trabalho (no dia anterior ou posterior a missão) não 

comprovados pela referida documentação acima, não serão considerados. 

6. Não havendo comprovação, a instituição concederá bilhetes respeitando apenas os 

critérios e horários descritos nesta checklist, visando atender somente a missão aprovada 

na PCDP. 

7. Os horários dos voos são escolhidos em cumprimento a legislação. 

8. Caso o PROPOSTO faça opção por não receber bilhetes de passagens aéreas, o 

mesmo deverá entregar junto com a documentação exigida para a concessão de diárias 

e/ou passagens, formulário próprio, disponível somente no site da Pró Reitoria de 

Administração da UNIFESP em: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp, fazendo esta opção. 

9. Sempre será concedido bilhete de passagem aérea partindo da cidade da sede onde 

o servidor tiver exercício em caráter permanente. Sendo assim, é considerado como sede 

o município onde a repartição estiver instalada. Caso o PROPOSTO faça opção por 

localidade diversa, será observado a racionalização dos gastos públicos para a emissão do 

bilhete de passagem aérea. Caso os bilhetes, partindo ou retornando à sede, forem mais 

caros que os bilhetes da localidade sugerida pelo PROPOSTO, desde que dentro da 

legalidade vigente, sua opção será atendida. Tal análise é feita para cada trecho, portanto 

o aeroporto de partida não será necessariamente o mesmo de retorno. 

10. A UNIFESP não custeia qualquer despesa oriunda da remarcação dos bilhetes de 

passagens aéreas pelo PROPOSTO. Havendo necessidade de aquisições de novos bilhetes 

de passagens aéreas por motivo de trabalho, estas serão custeadas pela UNIFESP se 

realizadas pelo SOLICITANTE DE PASSAGEM, formalmente designado, após o envio da 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp
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justificativa desta alteração, bem como toda a documentação exigida para a participação 

de acordo com o tipo de evento. A reserva da nova passagem aérea é realizada conforme 

a legislação vigente e emitida automaticamente após aprovação no SCDP pelas 

autoridades competentes. 

11. Para viagens ao exterior, somente com duração de 8h ou mais, o PROPOSTO poderá 

ir até dois dias antes data de início da missão e voltar até um dia depois. O mesmo deverá 

indicar na PCDP a data de partida e a data de retorno, já indicando esta opção, quando 

couber. 

 

PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO 

DE DIÁRIAS E/OU PASSAGENS 

 

1. Solicitar a proposta de afastamento de forma garantir que a reserva dos trechos 

ocorra com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para as viagens nacionais, e de 30 

(trinta) dias para viagens internacionais. 

2. O pedido de concessão de diárias e passagens deve ser feito por meio de formulário 

próprio (PCDP - Proposta de Concessão de Diárias e Passagens), disponível somente no site 

da Pró Reitoria de Administração da UNIFESP em: 

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

3. Quando se tratar de servidor externo de outras esferas: Estadual, Distrital e 

Municipal, é obrigatório informar os valores mensais atualizados do auxílio alimentação e 

do auxílio transporte, caso os receba, na PCDP. 

4. Informar a data e hora, de início e fim, da missão. Estas informações são utilizadas 

como parâmetros para a reserva do bilhete de passagem. 

5. A data do recebimento da PCDP pelo solicitante de viagem caracteriza a data da 

solicitação e, portanto, a contagem dos prazos para viagem nacional e internacional. Sendo 

assim esta deve ser preenchida com a data de recebimento definitiva após a aprovação 

prévia desta documentação pelo solicitante de viagem. 

6. A solicitação realizada no prazo inferior a antecedência mínima já citada 

(caracterizada como “urgente”), deve conter justificativa devidamente formalizada, em 

campo específico na PCDP, que comprove a inviabilidade do seu efetivo cumprimento. A 

solicitação poderá ser autorizada, em caráter excepcional, pela autoridade superior, 

realizando o aceite desta PCDP no SCDP. 

7. Se o PROPOSTO tiver pelo menos uma PCDP com prestação de contas pendente, é 

necessária autorização expressa da Autoridade Máxima (Reitor (a)), em formulário próprio 

disponível somente no site da Pró Reitoria de Administração da UNIFESP em: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp por ela assinado. Não será 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp
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concedido diárias e/ou passagens por servidor com qualquer tipo de afastamento (férias, 

licenças etc.) durante o período da viagem. 

8. Não são autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais para 

colaborador eventual. 

9. Somente é aceita PCDP, com concessão parcial ou não concessão de diárias e/ou 

passagens, por opção da chefia imediata e/ou do ordenador de despesas, com a devida 

justificativa, expressa na PCDP  em campo específico por quem fez esta opção, ou ainda 

da renúncia deste direito pelo PROPOSTO em formulário próprio disponível somente no site 

da Pró Reitoria de Administração da UNIFESP em: 

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

10. Quando o afastamento se iniciar a partir de sexta-feira, bem como os que incluam 

sábado, domingo e feriados, este deve ser expressamente justificado em campo específico 

na PCDP, detalhando a necessidade da inclusão desses dias. 

11. Para um mesmo evento realizado no Brasil, só podem participar dois representantes 

por unidade, exceto com autorização expressa, devidamente assinada, da Autoridade 

Máxima, em formulário próprio disponível somente no site da Pró Reitoria de Administração 

da UNIFESP em: http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp. 

12. Para um mesmo evento realizado no Exterior, só pode participar um representante 

por unidade, exceto com autorização expressa, devidamente assinada, da Autoridade 

Máxima, em formulário próprio disponível somente no site da Pró Reitoria de Administração 

da UNIFESP em: http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp. 

13. Quando o Proposto precisar percorrer por mais de uma cidade para chegar ao 

destino da Missão, este deve especificar por trecho, no “Campo Observação”, data de 

chegada e partida de cada cidade, bem como horários de início e fim da permanência  e o 

meio de transporte a ser utilizado em cada um deles. O mesmo vale para eventos 

realizados em mais de uma cidade ou município. Para este ultimo caso, a a informação 

deve constar na programação e/ou cronograma do evento, indicando horário de início e 

encerramento das atividades em cada cidade e/ou município. Se tratando de dois ou mais 

eventos, deve ser anexada a documentação completa para cada um deles (convite, 

cronograma e aceite) conforme indicada nesta checklist. 

14. É de responsabilidade do PROPOSTO indicar no formulário a verba (recurso) que 

custeará a viagem. A concessão dos bilhetes de passagens aéreas e/ou diárias está sujeita 

ao empenho cadastrado no SCDP, com saldo suficiente para estas demandas. 

15. NÃO são concedidos diárias para deslocamentos dentro da REGIÃO METROPOLITANA 

e para localidade da residência do PROPOSTO. 

16. Quando o PROPOSTO, por opção, abrir mão da concessão de bilhetes de passagens 

aéreas e, por opção, viajar em veículo particular, fretado etc., o mesmo deverá anexar a 

PCDP formulário próprio, disponível somente no site da Pró Reitoria de Administração da 

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

17. As informações de contato (telefone e e-mail), e os dados bancários não devem ser 

de terceiros. 

18. Os bilhetes de passagens aéreas, bem como outras informações referente a viagem 

serão encaminhadas automaticamente pelo SCDP para o endereço informado na PCDP, 

sendo de inteira responsabilidade do PROPOSTO acompanhar o recebimento destas 

informações e entrar em contato com o solicitante de viagem e/ou passagem, dentro do 

horário de expediente, solicitando essas informações, caso não as tenha recebido. 

19. Quando houver necessidade de cancelamento de bilhetes de passagens aéreas 

antes da realização da missão, o mesmo deve ser anexado a PCDP ou entregue ao 

solicitante de passagem, em formulário próprio, disponível somente em: 

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

20. Para os casos que o PROPOSTO fizer opção por não cumprir toda a 

programação/cronograma da missão, deve ser anexado a PCDP uma justificativa, em 

formulário próprio, disponível somente em: 

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

 

TODOS OS FORMULÁRIOS DEVERÃO SER ASSINADOS E CARIMBADOS CONFORME 

SOLICITADO 

 

DOCUMENTOS 

 

 Anexar à PCDP os seguintes documentos obrigatórios e indispensáveis, conforme o 

tipo de missão. Outros documentos mencionados nesta cheklist devem ser apresentados 

caso a solicitação de concessão de diárias e passagens se enquadre em um dos casos 

citados neste documento. 

 

PARA TODOS OS TIPOS DE EVENTO 

 

 Apresentar PCDP completamente preenchida e com as devidas assinaturas e 

carimbos; 

 Cotação prévia dos voos que atendam a necessidade da viagem para servir de 

parâmetro para a autorização financeira do ordenador de despesas; 

 Caso o PROPOSTO seja indicado para participar de uma missão, cujo convite esteja 

em nome de outra pessoa ou da instituição, deve ser anexado documento, assinado pela 

chefia imediata, que comprove esta indicação; 

 Anexar a PCDP, para as situações que couber indicadas nesta checklist, formulários 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp.
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp.
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e/ou justificativas disponíveis somente no site da Pró Reitoria de Administração da UNIFESP 

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

 Para VIAGENS INTERNACIONAIS deverá ser anexado Autorização do Afastamento 

Publicado no Diário Oficial da União. 

REUNIÃO 

 

 Cópia do convite formal, ofício ou e-mail que deve conter informações quanto a data 

e local, 

 Cronograma com horário de início e encerramento   

 Confirmação de participação somente pelo PROPOSTO (aceite). 

 

CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, FEIRAS e SIMPÓSIOS 

 

 Folders e/ou programação com data, local e horário de início e encerramento; 

 Inscrição que contenha os dados do PROPOSTO ou confirmação de participação por 

e-mail encaminhado a organização do evento somente pelo PROPOSTO; 

 

DOCENTES EXTERNOS A UNIFESP CONVIDADOS PARA PARTICIPAR DE BANCA EXAMINADORA 

 

 Convite com data, local e cronograma com horário de início e término da atividade, 

 Confirmação de participação somente pelo PROPOSTO (aceite); 

 

COLABORADOR EVENTUAL 

 

 Nota técnica em formulário próprio, devidamente assinado, disponível somente no 

site da Pró Reitoria de Administração da UNIFESP em: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccpd, justificando a 

compatibilidade da qualificação do beneficiário com a natureza do serviço que será 

prestado a Administração Pública, o nível de especialização exigido para desempenhá-la e 

com declaração que demonstre ausência no quadro do MEC de pessoal qualificado para 

desempenho de referida atividade, com a aprovação do titular da unidade ou do substituto 

legal; 

 Currículo resumido do beneficiário; 

  

 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp.
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccpd
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PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Ao retornar à UNIFESP, a viagem deve ser comprovada com: 

• Bilhetes de embarque originais ou declaração de embarque emitida pela companhia 

(para todos os trechos); 

• Certificado de participação no evento; 

• Relatório de viagem em formulário próprio, disponível somente em: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/departamentos/ccdp, bem como outros 

documentos que comprovem o objetivo da viagem. 

• No caso de alteração dos bilhetes aéreos, apresentar a Declaração de Alteração de 

Deslocamento disponível somente em: 

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

• Justificativa de entrega de prestação de contas fora do prazo em formulário próprio 

nos seguintes casos:  

 Viagem Nacional: apresentação de bilhetes e/ou declaração de embarque, emitidos 

pela Companhia Aérea, após 05(cinco) dias corridos ao retorno da viagem. 

 Viagem internacional: apresentação de bilhetes e/ou declaração de embarque, 

emitidos pela Companhia Aérea, após 05(cinco) dias corridos ao retorno da viagem, e 

apresentação de relatórios de viagem e/ou certificado, após 30 (trinta) dias ao retorno da 

viagem. 

 Formulário disponível somente em: 

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

• Justificativa para os casos de cancelamento de bilhetes aéreos ou não utilização dos 

mesmos, em formulário próprio disponível somente em: 

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

• Justificativa para o cumprimento parcial da missão, em formulário próprio disponível 

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

 

TODOS OS FORMULÁRIOS DEVERÃO SER ASSINADOS E CARIMBADOS CONFORME 

SOLICITADO 

 

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

