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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DIRETORIA
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021/ICA-DIR-UFMG

Montes Claros, 10 de fevereiro de 2021.

 

Aos

Servidores Docentes e Técnicos Administra�vos em Educação (TAE)

do Ins�tuto de Ciências Agrárias da UFMG- Campus Regional de Montes Claros

 

Ref: Diretrizes para concessão de Diárias e Passagens no ICA/UFMG e Procedimento Operacional Padrão (POP) a serem seguidos

 

Senhores(as) Servidores(as),

 

Com nossos cordiais cumprimentos, em atendimento às recomendações da Auditoria Geral da UFMG e à legislação vigente,
encaminhamos, anexos, para conhecimento da comunidade os Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s), referentes à concessão de
Diárias e Passagens no âmbito do Ins�tuto de Ciências Agrárias.

Cumpre-nos ressaltar sobre a observância aos prazos para as diferentes etapas do processo, tais como: solicitação de viagem,
realização de pagamento das diárias e a prestação contas, sendo que, estes procedimentos são comuns para servidores, colaboradores e
convidados.

Desta forma, para melhor estabelecer as diretrizes para os pedidos de diárias e passagens, seguem anexos os Procedimentos
Operacionais Padrão (POPs), a saber:

1. Lançamento de diária no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) - (POP 06);

2. Solicitação de Passagem e diárias e sua respec�va prestação de contas no Sistema SEI - (POP 09);

Vale mencionar que o processo a ser criado no SEI para o pedido de diárias e passagens, denominado “Pessoal: Viagem no
País”, deve ser condizente com a Base de Conhecimento informada pelo SEI, observando-se a inserção dos formulários e lançamento das
informações requeridas para cada etapa do processo, até a sua finalização.

Além disso, para melhor esquema�zação dos prazos, segue planilha contendo as informações necessárias para a solicitação,
pagamento e prestação de contas das diárias e passagens.

 

Procedimento/responsável Prazo Base Legal

Solicitar a viagem (transporte aéreo) /Solicitante 15 dias de antecedência do início da viagem Art. 9, § 1º, Portaria MEC 2.227,
de 31 de dezembro de 2019.

Solicitar a viagem (demais casos) /Solicitante Até 05 dias úteis antes do início do afastamento Art. 9, § 2º, Portaria MEC 2.227,
de 31 de dezembro de 2019.

Efetuar o pagamento de diária e passagem/Gestor
Financeiro

Deverá ser realizado sempre antes da viagem, não
podendo exceder a 05 dias corridos de antecedência da
realização da missão oficial

Art. 22, Decreto nº 825, de 25 de
maio de 1993.

Prestar contas/Proposto
Máximo 05 dias corridos contados da conclusão da
viagem, incluindo o lançamento do solicitante e a
aprovação do proponente

Art. 43, Portaria MEC 2.227, de 31
de dezembro de 2019.

 

Pedimos aos servidores que atendam ao fluxo estabelecido pela Unidade, conforme se segue:
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1. O proposto solicita a concessão de diárias e passagens pelo SEI, para aprovação da Diretoria (POP 09);

2. Lançamento da diária no SCDP pelos servidores designados pela Diretoria (POP 06);

3. Aprovação do proponente, no caso do ICA a Diretoria;

4. Aprovação da autoridade superior;

5. Aprovação do ordenador de despesa;

6. Execução financeira;

7. Prestação de contas pelo proposto (Servidor ou Colaborador Eventual da Unidade);

8. Lançamento da prestação de contas;

9. Aprovação da prestação de contas pelo proponente (Diretoria);

 

De acordo com o fluxo, é relevante mencionar, para que ocorra a segregação de funções, a aprovação da prestação de contas
não poderá ser realizada pelo próprio par�cipante da viagem e/ou de membros que par�ciparam da mesma viagem, sendo necessário que
outro proponente, que seja Gestor da Unidade, proceda com a aprovação.

Esclarecemos que de acordo com a Portaria MEC 204/2020, em seu ar�go 22, o proponente deverá se atentar aos pedidos
dentro do prazo, sob o risco de responsabilização.

 
“§ 2º, a autorização para deslocamentos em caráter de urgência será discricionária e analisará a imprevisibilidade, a inviabilidade de
agendamento posterior e o risco ins�tucional do não afastamento bem como dependerá de jus�fica�va expressamente apresentada pelo
Proponente, apontando obrigatoriamente:

I – o mo�vo que impossibilitou a apresentação das informações dentro do prazo;

II – a imprescindibilidade para a ocorrência da a�vidade fora do prazo; e

III – a impossibilidade de remarcação.

§ 3º A recorrência dos encaminhamentos, em caráter de urgência, poderá gerar consideração de ato an�econômico e, por decorrência, a
responsabilização do proponente.” (grifo nosso)

 

Portanto, o planejamento prévio deve preceder a toda e qualquer solicitação por parte do proposto, sob o risco de acarretar
maiores danos devido à infringência da legislação.

Convém acrescentar que, conforme disposto no ar�go 8º do Decreto nº 5.992/06, esta Diretoria reforça junto aos servidores,
que exerçam as funções de solicitante, proponente e ordenador de despesa, que procurem conferir e cer�ficar a inclusão do valor do
adicional de deslocamento, quando este for devido.

Por fim, solicitamos o cumprimento deste o�cio no âmbito da Unidade, de forma que todos os servidores atendam aos
disposi�vos para a concessão de diárias e passagens dentro dos prazos legais. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

 

Atenciosamente,

 

Prof. Leonardo David Tuffi Santos

Diretor do Ins�tuto de Ciências Agrárias

Documento assinado eletronicamente por Leonardo David Tuffi Santos, Diretor(a), em 10/02/2021, às 15:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0563644 e o código CRC 46B28E52.

Referência: Processo nº 23072.212427/2020-62 SEI nº 0563644

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

