
 

SCDP – SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 
INCLUINDO A COMPRA DIRETA E PORTARIA 224/2014 E IN 03/2015 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
 
APRESENTAÇÃO: 
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. 
Importante: o curso não tira dúvidas de outros sistemas similares já implantados nas 
esferas estaduais ou municipais. 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
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. 
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

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. 
 
 
 

Carga horária 
15 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

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: 
Funcionalidade de acordo com a Portaria 227/2014. 
IN 03/2015 SLTI/MPOG. 
 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

 
 
Será o nosso Professor Luiz Eduardo Muradas, que atua 
como Chefe da Divisão de Procedimentos Operacionais de 
TI da CGI – Coordenação de Gestão da Informação da 
Defensoria Pública Geral da União. 
 
Atuou como Coordenador de Informática da AMB – 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Atuou na 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas da AGU – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. 

Atuou na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, na Gestão, Treinamento e 
Implantação do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do Governo 
Federal para diversos órgãos da Administração Pública Federal em todo território 
Nacional. 

 
CARGA HORÁRIA E DATAS: 
15 (quinze) horas 
 
Turma 01: 
05, 06, 07, 08 e 09 de Abr 2021 
Horário: 09h00 às 12h00 

Inscrições até: 30 de março 2021 
 

Turma 2: 
08, 09, 10, 11 e 12 de Nov 2021 
Horário: 09h00 às 12h00 
Inscrições até: 02 de novembro 2021 
 
 
 
 
 

 



 

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 
Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 
IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
 
• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 
Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/gestaodopatrimonio

