
  
 

 

SCDP – Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (Legislação e 
prática) 

 

 

Objetivo 

O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP é o sistema que efetua a 
gestão da solicitação de diárias e passagens os órgãos e entidades da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional. O curso visa o conhecimento das 
normas legais e a utilização do sistema; Conhecimento da legislação 
aplicada; Operacionalização do sistema ao longo do processo e Atribuição dos 
usuários do sistema, conforme os perfis; 

Importante: 
o curso não tira dúvidas de outros sistemas similares já implantados nas esferas 
estaduais ou municipais. 

  

Público-alvo 

Servidores da administração pública direta, autarquias e fundações que atuem no 
processo de emissão e gestão de passagens e diárias, nas ações de coordenação, 
execução e controle dos processos de solicitação, pagamento e prestação de contas e 
aqueles servidores que necessitam de uma capacitação completa com condições de 
implantar o SCDP no seu Órgão. 

  

Metodologia 

Módulos I E II: 
Aula expositiva com a apresentação da legislação sobre diárias e passagens 
Utilização pelo aluno de material de suporte (apostila e lista de slide) 
Debates coletivos para o esclarecimento de pontos controversos 
Recursos instrucionais: Apresentação no PowerPoint; 



  
 

 

Módulos II, III, IV , V, VI E VII: 
Aula expositiva com a apresentação das funcionalidades do Sistema, por meio da 
simulação de viagens nacional e internacional e utilização de material de suporte ao 
aluno (apostila e lista de slide). 

Recursos Instrucionais: 
Apresentação em PowerPoint; Acesso à internet; Acesso ao sitio do SCDP 
Treinamento. 

Programa 

Módulo I – Legislação 

Diárias nacionais integrais, meia diária, sem diárias, desconto do auxílio alimentação, 
desconto do vale transporte, diárias em finais de semana e feriados, diárias para 
ocupantes de cargo efetivo e comissionado, antecedência para o pagamento da diária, 
parcelamento das diárias, diárias de assessores, diárias de colaboradores eventuais e 
adicional de deslocamento. 

Módulo II – Legislação 

Viagem para o exterior com nomeação/designação (permanente, transitória e 
eventual), viagem para o exterior sem nomeação/designação (com ônus, com ônus 
limitado e sem ônus), diária do exterior para o dia de partida e de chegada, opção de 
dólar, euro ou moeda nacional, afastamento para o exterior de sem vínculo com a 
administração pública, antecedência para solicitação, aprovação de solicitação fora do 
prazo, bilhete de passagem pelo menor preço, cotação e indicação do bilhete, 
compatibilidade de horário, uso do veículo próprio, indenização pelo uso do veículo 
próprio, prestação de contas, alteração da viagem, relatório de viagem, devolução de 
diárias, pendência de prestação de contas, utilização do SCDP e responsabilidade. 

Módulo III – SCDP 

Processo de solicitação de diárias e passagens para viagens nacionais: Apresentação 
dos módulos, simulação de uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – 
PCDP nacional (Solicitação: indicação do proposto, elaboração do roteiro e 
preenchimento dos dados complementares; Resumo, anexo de documentos, reserva 
de passagens: horários, reserva, companhia, tarifas e justificativa pela maior tarifa; 
aprovações: Proponente, Autoridade Superior e Ordenador de Despesas.). 

Módulo IV – SCDP 

Execuções: Agência de Viagem – emissão do bilhete –, Execução financeira – 
indicação do processo, vinculação e os comandos de AV e OB. 

Módulo V – Ajustes 



  
 

 

Antecipação/Prorrogação/complementação: alteração da viagem 
Prestação de Contas: Simulação de uma Prestação de Contas: indicação se a viagem 
foi realizada Sim ou Não, alteração do período da viagem para mais e para menos e 
visualização dos cálculos, justificativa para alteração da viagem; devolução de valores: 
identificador do recolhimento e anexo dos comprovantes; aprovação – aprovação do 
Proponente para a prestação de contas – Aprovar e Corrigir. 

Módulo VI – SCDP 

Processo de solicitação de diárias e passagens para viagens internacionais: simulação 
de uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP internacional 
(Solicitação: indicação do proposto, elaboração do roteiro, enquadramento legal e 
preenchimento dos dados complementares; Reserva de passagens: horários, reserva, 
companhia e tarifas; Aprovações: Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de 
Despesas, Consultar Viagens Internacionais e Ministro/Dirigente). 

Módulo VII – Compra direta de passagens 

Nova funcionalidade de acordo com a Portaria 227/2014 
IN 03/2015 SLTI/MPOG 

 


