Orientações para preenchimento do campo “Trecho” da Proposta de
Concessão de Passagens e Diárias 3.0

Origem - Cidade de partida de um trecho ou viagem;
Destino – Cidade de destino de um trecho ou viagem;
Permanência – Período de duração do trecho ou viagem;
Tipo – Tipo de trecho, se trecho, trânsito, permanência ou retorno;
Transporte – Tipo de transporte a ser utilizado na viagem.

Exemplos de preenchimento:
Exemplo 1:
O proposto 1 irá realizar uma viagem a serviço, partindo de Recife, onde irá
participar de um curso de formação na cidade de São Paulo, no período de 03 a 07 de
Outubro de 2016.
Partida do Recife no dia 03/10, já que o evento se inicia às 14:00 do mesmo dia;
Retorno de São Paulo dia 07/10, já que o evento se encerra às 14:00 do mesmo dia.
Os dados acima deverão ser lançados conforme tabela abaixo:

Exemplo 2:
O proposto 2 irá participar de um evento, representando a UFPE, na cidade de
Santos, partindo do Recife
e no período de 17 a 21 de Outubro.
Partida do Recife no dia 16/10, já que o evento se inicia em Santos às 08:00 da
manhã;
Retorno de Santos no dia 22/10, já que o evento se encerra às 18:00 do dia 21/10.

OBS.: Neste exemplo, isso se deve ao fato de Santos não possuir Aeroporto, sendo
se
necessário ir de Recife à São Paulo,
Paulo via Transporte Aéreo,
reo, e de lá ir para Santos,
Santos via
transporte Rodoviário.

Exemplo 3:
O proposto 3 irá realizar uma viagem a serviço, partindo de Recife,
Recife, onde realizará
diversas atividades a interesse da UFPE nas cidades de São Paulo,
Paulo, Curitiba e Brasília,
nas datas abaixo:
Recife: Partindo do Recife no dia 10/09;
São Paulo: de 10 a 12 de Setembro de 2016,
2016, com o evento se iniciando às 14:00 do
dia 10/09 e o término do evento às 14:00 do dia 12/09 e viajando no mesmo dia à
Curitiba;
Curitiba: de 13 a 15 de Setembro de 2016, com o evento terminando às 20:00 do dia
15/09 e viajando no dia seguinte, 16/09, à Brasília;
Brasília: De 16 a 17 de Setembro de 2016, como o evento iniciando às 12:00 do dia
16/09 e encerrando às 16:00 do dia 17/09 e retornando no mesmo dia ao Recife.
Os dados acima deverão ser lançados conforme tabela abaixo:

Observações importantes
tantes a respeito dos exemplos acima:
1. Nos casos da missão durar dois dias ou mais, é importante frisar que a cidade
que será levada em conta para cálculo das diárias será a cidade de destino
que houver PERNOITE do proposto, não a cidade de trânsito. (Conforme
(
ACÓRDÃO N.º 5894/2009 - Tribunal de Contas da União - 2ª Câmara)
2.

Em caso de viagem com 3 (três) ou mais cidades, é importante informar quais
serão as cidades em que haverá pernoite do proposto, informando assim:
Para trechos COM pernoite, informando a data de início e término do trecho:
•

Ex: 10/09/2016 – 11/09/2016

Com
om data única, para trechos SEM pernoite:
•

Ex.: 10/09/2016

