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�Perfil Aprovadores



�Acesso ao SCDP por meio de certificação

digital – Medida Provisória nº 2.200-2 dedigital – Medida Provisória nº 2.200-2 de

24/08/2001.



�Proponente/Concedente;

�Autoridade Superior;

�Ordenador de Despesas; 

�Ministro Dirigente; e

�Assessor.



�Proponente/Concedente



� É o responsável pela avaliação da indicação do

proposto e pertinência da missão, efetuando a

autorização administrativa e, ainda, o responsável

pela aprovação da prestação de contas (Decreto

nº 5.992/2006, Art. 5º, § 1º).



�Autoridade Superior�Autoridade Superior



�É o responsável pela aprovação das viagens

urgentes, com pedido de passagem aérea,

cuja data de solicitação seja inferior a dez

dias do início da viagem (IN nº 3, de 11 de

fevereiro de 2015, art.18, §§ 1º e 2º).



� É responsável também pela autorização de nova

viagem sem prestação de contas da anteriormente

realizada, prazo superior a dez dias contínuos,

mais de 10 pessoas para o mesmo evento, mais

de 40 diárias intercaladas no ano.



�Ordenador de Despesas 



�É responsável pela autorização da despesa

relativa a diárias e passagens. Ele poderá

alterar os dados referentes ao empenho e ao

projeto/atividade que já havia sido informado

durante o cadastramento da PCDP.



� Ministro Dirigente



�É responsável pela autorização das

viagens internacionais (Decreto nºviagens internacionais (Decreto nº

1.387/1995).



�Assessor.



� Análise prévia das solicitações de viagem,

manifestando concordância ou discordância. Esta

manifestação ficará registrada no histórico da

viagem e cabe a autoridade aprovar ou não ou

devolver para os ajustes necessários.



�Este perfil está disponível apenas para

Autoridade Superior, Proponente e

Ordenador de Despesas.



�Observações Gerais



� As diárias, inclusive as que se referem ao

afastamento do Proponente/Concedente, serão

concedidas pelo dirigente do órgão ou entidade aconcedidas pelo dirigente do órgão ou entidade a

quem estiver subordinado o servidor ou a quem for

delegada tal competência. (Decreto 5992/2006).



� Na aprovação do Proponente/Concedente serão

exibidas mensagens informativas, como exemplo:

� “Senhor Aprovador, esta PCDP foi solicitada com

prazo inferior a 10 dias”;

� “Quando a viagem foi encaminhada, este Proposto

possuía prestação de contas pendentes”; entre outras;

e



�O Proponente/Concedente antes de realizar

a aprovação, poderá expandir e verificar

todas as informações da PCDP. Exemplos:

anexos da viagem, roteiro da viagem,

histórico, etc.



�O Proponente/Concedente poderá:

� Aprovar ou não as viagens, ressalvando que a

não aprovada será excluída automaticamente donão aprovada será excluída automaticamente do

sistema; e

� Solicitar a correção da viagem, clicando no botão

“devolver PCDP”.



� Quando o Proponente/Concedente solicitar a

correção da viagem, ocasionando a devolução da

PCDP, deverá informar no campo

“Observações/Justificativas” os motivos dessa

solicitação.



� O Proponente/Concedente não poderá aprovar a

sua própria viagem nem sua prestação de contas.



� Na aprovação da Autoridade Superior serão exibidas

mensagens informativas, como exemplo:

� “O proposto ultrapassou o limite de 40 diárias no� “O proposto ultrapassou o limite de 40 diárias no

exercício”;

� “Quando a viagem foi encaminhada, este Proposto

possuía prestação de contas pendentes”; entre outras.



� Serão transmitidas para aprovação da Autoridade Superior os

afastamentos com as seguintes restrições:

�Viagens urgentes;

�Viagens para proposto com prestação de contas pendentes;

�Viagens para mais de 10 pessoas para o mesmo evento;

�Viagens com duração superior a 10 dias contínuos; e

�Viagens para proposto que já alcançaram o número de 40 diárias

intercaladas no ano.



Para saber mais detalhes sobre a viagem, o Aprovador poderá clicar em:

� Nome do Proposto;

� Histórico;

� Justificativa;� Justificativa;

� Posição da PCDP no fluxo;

� Bilhetes;

� Encaminhamentos; e

� Detalhes da PCDP.






