
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

REITORIA

PORTARIA Nº 1.266, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

A VICE-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no
exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando o
disposto na Portaria n° 403, de 23 de abril de 2009, do Ministério da Educação, na
Portaria n° 505, de 29 de dezembro de 2009, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e na Instrução Normativa 3, de 11 de fevereiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º A concessão de diárias e passagens referentes a
deslocamento em objeto de serviço, no território nacional e no exterior, no âmbito da
Universidade Federal de Lavras - UFLA, reger-se-á pelo disposto no Decreto nº 5.992,
de 19 de dezembro de 2006, pela Portaria nº 403, de 23 de abril de 2009, e por esta
Portaria.

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º A emissão de diárias e passagens, no âmbito da UFLA,
ocorrerá, exclusivamente, por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
- SCDP, devendo ser observado o Manual do Usuário do Sistema, desenvolvido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI - do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 3º As regras estabelecidas nesta Portaria para utilização do
SCDP, definindo a competência e as diretrizes para solicitar, propor e conceder diárias
e passagens para deslocamentos a serviço, em viagens nacionais e internacionais,
para os servidores e colaboradores eventuais, deverão ser seguidas por todas as
Unidades da UFLA.

Art. 4º Para fins desta Portaria consideram-se:

I.Administrador de Reembolso: solicita à agência de viagem o
crédito dos valores relativos aos bilhetes de passagens não
utilizados. Confere os valores disponibilizados e rejeitados por
ela, acata ou não, total ou parcialmente, a proposta de
reembolso enviada pela agência de viagem e registra aqueles
efetivamente recebidos, confirmados por meio de carta de
crédito. Sugerimos, para a ocupação desse perfil, o
responsável por conferir as faturas ou por aceitar ou recusar as



passagens solicitadas ou por fiscalizar o contrato, decisão que
é de cada instituição;

II. Assessor Proponente/Assessor Autoridade
Superior/Assessor Ordenador de Despesas: responsável
pela análise prévia das solicitações de viagem, em sua área de
atuação, manifestando concordância ou discordância.
Observação: É opcional para os aprovadores a indicação de
pessoas com perfil de assessor. Esta pessoa indicada pode
assessorar ao mesmo tempo, todas as autoridades;

III. Autoridade Superior: responsável pela aprovação das
viagens urgentes, com pedido de passagem aérea, cuja data
da solicitação seja inferior a dez dias do início da viagem
(Portaria nº 505/2009, Art. 1º, Inciso I - MP). É responsável
também pela autorização de nova viagem sem prestação de
contas da anteriormente realizada (Portaria nº 505/2009, Art.
4º, § 2º - MP). Decreto 7.689/2012, prazo superior a dez dias
contínuos, mais de 10 pessoas para o mesmo evento, mais de
40 diárias intercaladas no ano;

IV. Consultor de Viagem Internacional: responsável por
verificar se o enquadramento legal da viagem internacional
está de acordo com a missão;

V. Colaborador Eventual: pessoa que não possui 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);

I.Coordenador Financeiro: responsável por cadastrar, no
SCDP, os empenhos de diárias e passagens emitidos no SIAFI
e efetuar o pagamento das diárias. Deve estar cadastrado e
autorizado a emitir ordem bancária no SIAFI;Coordenador
Orçamentário Superior: responsável por controlar o
orçamento disponibilizado para o órgão e distribuir o recurso
por Unidade Gestora Responsável – UGR;Coordenador
Orçamentário Setorial: responsável por distribuir o recurso
por Unidade Gestora Responsável - UGR de acordo com a
configuração orçamentária por Natureza de Despesa ou por
Empenho;

II. Corregedor/Auditor: responsável pela análise dos dados
das solicitações e pelo fornecimento de relatórios gerenciais
para a Administração do Órgão. Esse perfil é atribuído também
aos auditores internos;

III. Emissor de Boletim: responsável por gerar o boletim de
serviço internamente dos afastamentos dos servidores;

IV. Gestor Central: servidores da equipe da SLTI/MP
responsável pelo gerenciamento do SCDP;

V. Gestor Setorial: responsável pelo acompanhamento dos
procedimentos necessários à implantação e operação do
SCDP, bem como de interação com o Gestor Central. Esse
agente público deverá sempre orientar os demais Agentes e
servidores da UFLA no processode concessão de diárias e
passagens, na aplicação da legislação pertinente e na boa
articulação entre os usuários envolvidos. Compete-lhe, ainda, a



disseminação das informações e capacitação dos usuários, no
âmbito da UFLA;

VI. Ministro/Dirigente: responsável pela autorização de
viagens internacionais (Decreto nº 1.387/1995);

VII. Ordenador da Despesa: responsável pela ordenação da
despesa de diárias e passagens, podendo fazer a alteração do
projeto/atividade e do empenho; Proponente: a autoridade
responsável, formalmente designada, pela avaliação da
indicação do proposto e pertinência da missão, efetuando a
autorização administrativa. É ainda o responsável pela
aprovação da prestação de contas (Decreto nº 5.992/2006, art.
5º, § 1º);

VIII. Proposto: pessoa que viaja e presta contas da
viagem realizada;

IX. Solicitante de Viagem: servidor formalmente designado,
responsável pelo cadastramento da solicitação, alteração,
cancelamento, antecipação/prorrogação/complementação, e
pela prestação de contas da viagem;

X. Solicitante de Passagem: servidor formalmente designado,
no âmbito da UFLA,  responsável pela verificação da cotação
de preços das agências contratadas, comparando-os com os
praticados no mercado, pela indicação da reserva e pela
solicitação e a autorização para a emissão de bilhetes de
passagens (Portaria MP nº 505/2009), cotação e reserva de
passagens;

XI. Usuario DW: usuário com acesso ao sistema de extração
de informação do SCDP. Somente poderá ser indicado o
usuário com perfil de Gestor Setorial do SCDP;

XII. Unidade: unidade de ação com atribuições específicas na
organização;

Art. 5º As autoridades a serem cadastradas no sistema SCDP e suas
respectivas competências serão estabelecidas em ato do Reitor da UFLA.

II - DA SOLICITAÇÃO

Art. 6º As solicitações de diárias e passagens deverão obedecer à
programação de viagens, a ser apresentada mensalmente pelos setores à Unidade da
qual fazem parte, para fins de planejamento e controle dos gastos. 

§1º Na programação de viagens nacionais, os aprovadores deverão
priorizar aquelas essenciais para o bom desempenho dos programas, projetos e ações
em andamento na UFLA, tendo sempre em vista o interesse público e observando os
princípios da finalidade, moralidade e economicidade.

§2º Na programação de viagens internacionais, o dirigente da UFLA
irá propor tão-somente aqueles afastamentos considerados absolutamente
imprescindíveis às atividades de interesse da UFLA.

§3º Os pedidos de afastamento de servidores deverão pautar-se pela
economicidade, efetividade e pertinência com os propósitos da respectiva organização.



Art. 7º As propostas de concessão de diárias e passagens para os
deslocamentos no país deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 15
(quinze) dias.

Parágrafo único. Em caráter excepcional, a Autoridade Superior
poderá autorizar viagem em prazo inferior ao estabelecido no caput deste artigo, desde
que devidamente formalizada e fundamentada a justificativa, e, comprovada a
inviabilidade do cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 8º As propostas de concessão de diárias e passagens em
viagens internacionais serão precedidas de autorização para afastamento do país,
concedida conforme Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, Portaria MEC nº 404,
de 23 de abril de 2009, e Resolução CEPE nº 245/2017, e deverá ser publicada no
Diário Oficial da União.

§1º As propostas de que trata o caput devem ser encaminhadas à
Reitoria com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, considerando-se a data do
afastamento.

III - DA INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS

Art. 9º Todas as propostas de concessão de diárias e passagens
deverão ser justificadas, indicando-se, com clareza:

I. o objeto da viagem;
II. estimativa de custos das diárias;
III. a vinculação do serviço ou evento a programas, projetos ou

ações em andamento na UFLA;
IV. a relação de pertinência entre a função ou cargo do

proposto com o objeto da viagem;
V. a relevância da prestação do serviço ou participação do

servidor para as finalidades da UFLA.

Parágrafo único. Para adequada análise do disposto no caput deste
artigo, o solicitante deverá inserir no SCDP 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".

Art.10 As propostas de concessão de diárias e passagens em
viagens internacionais deverão ser acompanhadas de parecer favorável da Reitoria,
por meio de portaria de autorização de afastamento, além de todas as informações
constantes do art. 9º desta Portaria.

Parágrafo único. Caberá ao proponente instruir o pedido com todos
os dados, informações e documentos necessários à análise da Reitoria, observando-se
o prazo fixado no art. 8º, § 1º desta Portaria, especialmente no que diz respeito aos
seguintes aspectos:

I. a pertinência da viagem com os interesses da UFLA;
II. a economicidade da viagem;
III. a compatibilidade do trajeto proposto com o evento;
IV. a compatibilidade da viagem com o regime de dedicação

exclusiva.



Art. 11 O processo relativo à concessão de diárias e passagens aos
Colaboradores Eventuais deverá ser instruído com todas as informações constantes do
art. 9º desta Portaria, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, além dos
seguintes documentos:

I. nota técnica da Unidade, em formulário próprio, conforme
Anexo I desta Portaria, justificando a viagem do servidor
externo, 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 da UFLA de pessoal qualificado para o
desempenho de referida atividade, com a aprovação do titular
da Unidade ou do seu substituto legal;

II. documento de identificação e currículo resumido do
beneficiado.

§ 1º 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.

§ 2º Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens
aéreas internacionais a servidor externo e colaboradores eventuais.

Art. 12 As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento
iniciar-se a partir da sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e
feriados, serão expressamente justificadas, detalhando-se a necessidade da
participação pessoal do beneficiado.

Parágrafo único. Não serão acolhidas propostas em que o interesse
público não esteja objetivamente demonstrado.

IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 13 O Servidor, o Colaborador Eventual ou o Servidor Externo que
se beneficie de diárias e passagens concedidas no âmbito da UFLA deverá prestar
contas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do retorno da viagem,
acompanhada de relatório circunstanciado sobre a viagem e seus objetivos, em
formulário próprio, conforme Anexo II desta Portaria, documentos comprobatórios da
prestação do serviço ou da participação do beneficiário nas atividades previstas, caso
haja;  original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou recibo do
passageiro obtido quando da realização do check in via internet, bilhetes ou a
declaração fornecida pelo setor de transporte/ empresa de transporte.

§ 1º Na impossibilidade do Servidor Externo ou Colaborador Eventual
apresentar a prestação de contas de que trata o caput, a responsabilidade será do
Proponente.

§ 2º O não atendimento ao disposto neste artigo impossibilita a
concessão de novas diárias e passagens até que seja efetuada a devida comprovação
e regularizada a pendência.



Art. 14 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 5 (cinco) dias.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 A participação de servidores em feiras, fóruns, seminários,
congressos, simpósios, grupos de trabalho e outros eventos será de, no máximo:

I. eventos no país: dois representantes por Unidade;
II.eventos no exterior: um representante por Unidade.

Parágrafo único. Somente em caráter excepcional e quando houver
necessidade devidamente justificada, por meio de exposição de motivo dos dirigentes
das Unidades, o número de participantes poderá ser ampliado para viagens nacionais
ou internacionais, mediante autorização prévia do dirigente da UFLA.

Art. 16 Não são devidas diárias quando as despesas com
hospedagem, alimentação e locomoção forem custeadas pela organização do evento
ou do serviço a ser realizado.

Art. 17 Serão restituídas ao erário em sua totalidade, no prazo de 5
(cinco) dias, as diárias e passagens recebidas pelo servidor quando, por qualquer
circunstância, não ocorrer o afastamento.

Art. 18 Não serão custeadas despesas extras, como remarcação de
passagens e multas de qualquer gênero.

Art. 19 Todas as viagens no âmbito de cada Unidade devem ser
registradas no SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus
limitado.

Art. 20 Os procedimentos administrativos de concessão de diárias e
passagens deverão ser executados por servidor efetivo, formalmente designado pela
autoridade competente.

Art. 21 Responderão solidariamente pelos atos praticados em
desacordo com o disposto nesta Portaria e demais legislações pertinentes, a
autoridade proponente, o ordenador de despesas e o servidor que houver recebido as
diárias.

Art. 22 Revogar a Portaria nº 693, de 18 de outubro de 2010 e
demais disposições em contrário.

Art. 23 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ÉDILA VILELA DE RESENDE VON PINHO
Vice-Reitora



ANEXO I DA PORTARIA Nº 1.266, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
PARA COLABORADORES EVENTUAIS
(Artigo n° 11 da Portaria MEC n° 403/2009)

O processo relativo à concessão de diárias e passagens para colaboradores eventuais deverá
ser instruído com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis relativa à data de início do
evento e conter todas as informações solicitadas neste formulário, o qual deverá ser inserido
como anexo no SCDP.

SETOR SOLICITANTE

RESPONSÁVEL PELO SETOR SOLICITANTE

DATA DA VIAGEM PERÍODO DO EVENTO
vinda retorno

/         / a /         //         / /         /
OBJETIVO DA VIAGEM

ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS PASSAGENS

VINCULAÇÃO DO SERVIÇO OU EVENTO A PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES EM ANDAMENTO
NA UFLA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE COLABORADOR EVENTUAL

COMPATIBILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL COM A NATUREZA DA
ATIVIDADE E O NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDO PARA DESEMPENHÁ-LA

RELEVÂNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL
PARA AS FINALIDADES DA UFLA

ANEXO I DA PORTARIA Nº 1.266, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.



INFORMAÇÕES DO PROPOSTO - COLABORADOR EVENTUAL
NOME
CPF
CÉDULA DE IDENTIDADE
PASSAPORTE (obrigatório apenas
para colaboradores estrangeiros)
E-MAIL
TELEFONE
S

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM
NOME
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE

TITULAÇÃO
GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO NOTÓRIO SABER

ÁREA DE CONHECIMENTO
ANO DE TITULAÇÃO

INSTITUIÇÃO NA QUAL SE TITULOU
NOME
SIGLA
PAÍS

O solicitante deverá anexar à PCDP, além desse formulário, os seguintes documentos:
1. documento de identificação e
2. currículo resumido do beneficiado.

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.

Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais a
servidor externo e colaboradores eventuais.

Para adequada análise da PCDP, o solicitante deverá inserir nos campos adequados
do SCDP 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 proposto, tais como convites, programações,
certificados ou "folders".

Em ____/____/____.

_____________________________________________
Assinatura e Carimbo do Chefe da Unidade Solicitante



ANEXO II DA PORTARIA Nº 1.266, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR / COLABORADOR EVENTUAL
NOME CPF

CARGO

LOTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO

PERCURSO

DATA DE SAÍDA DATA DE CHEGADA
DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM

DATA ATIVIDADE

Em ____/____/____.

_____________________________________________
Assinatura do Servidor / Colaborador Eventual


