
Você conhece o Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens (SCDP)? 

O SCDP foi desenvolvido pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

com vistas a aperfeiçoar o gerenciamento das 

solicitações e pagamentos de diárias e passagens, 

diminuindo o custo e o tempo de processamento 

do pedido, proporcionando melhor condição de 

atendimento e consulta dos usuários e oferecer 

instrumentos para melhorar a gestão do processo, 

colaborando com a eficiência administrativa e 

maior transparência. 

Esse Sistema é de utilização obrigatória 

pelos órgãos da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional para a concessão, 

o registro, o acompanhamento, a gestão e o 

controle de diárias e passagens e envio de 

informações para a Controladoria Geral da União 

(CGU). 

O SCDP possibilita, ainda, o 

compartilhamento de uma base de dados única, 

administrada pelo Gestor Central do MPOG e 

pelos Gestores Setoriais de cada Órgão, o que 

permite um maior controle físico e financeiro das 

diárias e passagens emitidas. 

IMPORTANTE: Todas as viagens no 

âmbito de cada Órgão devem ser registradas no 

SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem 

ônus ou com ônus limitado. 
 

Quais as principais características do SCDP? 

 Inteiramente operacionalizado pela web; 

 Sistema único para toda administração 

pública federal; 

 Integração on-line com o Sistema de 

Informações Organizacionais do Governo 

Federal (SIORG), o Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos 

(SIAPE), o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI), a Receita Federal do Brasil (NOVO) 

e o Banco Central (NOVO); 

 Aderência e uniformidade na aplicação da legislação; 

 Minimiza a ocorrência de possíveis falhas, 

irregularidades e fraudes. 
 

Quais os benefícios trazidos pelo SCDP? 

 Requisições de diárias e passagens são executadas 

eletronicamente, elevando o nível de confiabilidade e 

diminuindo o tempo de emissão; 

 Sistema totalmente integrado, evitando a redundância 

e a consequente inconsistência de dados; 

 Acompanhamento de trechos de viagens e conexões 

nacionais e internacionais; 

 Cálculo automático de valores de diárias, de despesas 

com locomoção e descontos do auxílio-alimentação e 

do auxílio-transporte, dentro de tabelas específicas, 

enquadradas às diversas regiões do país; 

 Atualização tempestiva das tabelas correspondentes às 

diárias; 

 Execução do pagamento de diárias nacionais sem 

necessidade de acesso diretamente ao SIAFI; 

 Consulta on-line e emissão automatizada de relatórios 

gerenciais de acompanhamento. 
 

Quais as principais funcionalidades do SCDP? 

 Cadastramento da viagem com seus respectivos 

trechos; 

 Reserva das passagens; 

 Autorização da solicitação; 

 Emissão do bilhete; 

 Cálculo automático de valores de diárias, despesas 

com locomoção e descontos com auxílio alimentação 

e vale transporte; 

 Aprovação de viagens e pagamento de diárias 

efetuadas por meio de certificados digitais, 

objetivando garantir a validade jurídica dos 

documentos gerados; 

 Controle do orçamento de cada órgão para gastos com 

diárias e passagens. Não havendo mais recursos, o 

sistema automaticamente avisa que a 

solicitação não foi aceita; 

 Registro de todos os acessos, 

propiciando o controle físico do Sistema 

pelo Serviço Federal de Processamento 

de Dados (SERPRO) e o controle 

administrativo através da auditoria 

interna e externa realizada pela 

Controladoria Geral da União (CGU). 

 

Quem são os usuários do SCDP e como é 

determinado seu perfil? 

 Todas as pessoas que utilizarem o SCDP 

são denominadas usuários. 

 O nível de permissão de acesso é 

determinado pelo perfil. 

 Chama-se proposto a pessoa indicada 

para receber a diária e/ou passagem. 

 O proposto não é um usuário. Se ele for 

utilizar o sistema, deverá ser cadastrado 

como um usuário com perfil de 

solicitante. 

 

NOVO SCDP 

 Utilização a partir de janeiro de 2014. 
 

O que melhorou com o NOVO SCDP? 

 Novos tipos de propostos e vinculação 

das naturezas de despesas a cada um 

deles; 

 Validação do CPF de “não servidores” 

junto à RFB; 

 Cópia de viagem para diversos 

propostos; 

 Alteração dos quadros de cálculos de 

diárias e passagens; 

 Utilização de mais de um empenho para 

a mesma viagem; 

 Execução financeira de viagens para o 

exterior;  



 Link com o Banco Central (cotação dólar) e 

para a emissão de Guia de Recolhimento da 

União (GRU); 

 Novo formato para o boletim de serviços; 

 Pagamento automático das naturezas de 

despesas; 

 “Restituição” e “Despesas de Exercícios 

Anteriores”; 

 Melhoria e consolidação de relatórios e 

consultas e; 

 Melhor controle financeiro e orçamentário.  

 

Melhorias futuras previstas para o NOVO 

SCDP 

 Buscador de bilhetes de passagens aéreas; 

 Módulo de faturamento;  

 Integração com companhias aéreas.  

 

São alguns dos perfis disponíveis no NOVO 

SCDP: 

Solicitante de Viagem: responsável pelo 

cadastro inicial, prorrogação, complementação e 

cancelamento da viagem, bem como pelo 

cadastro dos dados da prestação de contas. 

Solicitante de Passagem: responsável por fazer 

a pesquisa de preço junto à agência de viagem 

contratada pelo Órgão e cadastrar essas 

informações no SCDP. 

Proponente (exige certificação digital): 

responsável pela avaliação da pertinência da 

viagem, efetuando a autorização administrativa. 

Autoridade Superior (exige certificação 

digital): responsável pela aprovação das viagens 

urgentes, ou seja, aquelas cuja data da solicitação 

seja inferior a dez dias do início da viagem. 

Consultor Viagem Internacional (exige 

certificação digital): responsável por verificar se 

o enquadramento legal da viagem internacional 

está de acordo com a missão. 

Ministro/Dirigente (exige certificação digital): 

responsável pela autorização das viagens internacionais. 

Ordenador de Despesa (exige certificação digital): 

responsável pela autorização das despesas relativas às 

diárias e passagens, podendo fazer a alteração do 

projeto/atividade e do empenho. 

Coordenador Financeiro (exige certificação digital): 

responsável por cadastrar, no SCDP, os empenhos de 

diárias e passagens gerados no SIAFI e efetuar o 

pagamento das diárias de um proposto.  

Coordenador Orçamentário Setorial: responsável por 

cadastrar e acompanhar as informações na tabela 

Cadastra Teto Orçamentário. 

Gestor Setorial (exige certificação digital): responsável 

pelo acompanhamento dos procedimentos necessários à 

implantação e operação do SCDP no Órgão, bem como 

de interação com o Gestor Central.  

Auditor: responsável pela auditoria no SCDP. Tem 

permissão para efetuar todas as consultas no sistema. 

 

ATENÇÃO! 
 

Os pedidos de concessão de diárias e/ou passagens 

deverão ser programados com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias. Aqueles pedidos cuja data da solicitação seja inferior a 10 

(dez) dias deverão ser devidamente justificados e autorizados 

pela Autoridade Superior. 

A emissão dos bilhetes de passagens será realizada por 

agência de viagem contratada mediante encaminhamento do 

Solicitante de Viagem. 

O Solicitante de Viagem, sempre que possível, buscará 

reserva de bilhetes de passagens de menor tarifa. Exceções 

deverão ser previamente informadas no ato de cadastramento 

do pedido, sem prejuízo do estabelecido no art. 27 do Decreto 

nº. 71.733/1973. 

Quaisquer alterações de percurso, data ou horário de 

deslocamento, serão de inteira responsabilidade do servidor, 

quando não autorizadas ou determinadas previamente pela 

Administração. 
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