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1. INTRODUÇÃO 
 

A partir do registro das informações sobre eventos e solicitação de ressarcimento de 
diárias e despesas com transportes o Sistema de Ressarcimento de Diárias e Transportes - 
SISRDT conduzirá à solicitação automática de diárias, checagem e correção de valores de 
ressarcimentos de diárias e transportes solicitados pelas unidades referente aos eventos 
patrocinados pela Reitoria e pelo PDI. 

 

2. OBJETIVO 
 

O sistema tem por objetivo efetuar o controle e gerenciamento de solicitação e 
ressarcimento de despesas de locomoção, alimentação e estadia das Unidades da UNESP 
decorrentes da participação de servidores em eventos patrocinados pela Reitoria, desde o 
envio das convocações para os participantes até a identificação do valor a ser ressarcido e 
sua autorização para pagamento. Os eventos passíveis de controle são: 

 
• Órgãos Colegiados; 
• Comissões; 
• Reuniões; 
• Treinamentos; 
• Workshops; 
• Convocações patrocinadas pela Reitoria.  

 
As despesas passíveis de solicitação e pagamento de ressarcimento são: 

• Diárias (alimentação e hospedagem); 
• Transporte (abastecimento e pedágio do veículo oficial; passagens de ida e volta de 

ônibus intermunicipais; tarifa quilometragem, passagem aérea e/ou locação de veículos  
sendo estes três condicionados à prévia autorização da PRAD).  

 
As despesas serão tratadas conforme a origem orçamentária do patrocínio podendo ser: 

• Reitoria UNESP; 
• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
 

3. PERFIS E RESPONSABILIDADES 
 
SISTEMA DE RESSARCIMENTO 
 
� ADMINISTRADOR 

Responsável, na Reitoria, por acompanhar o desempenho do sistema, propondo e/ou 
intermediando propostas de implementações no mesmo e alimentar as tabelas de cadastros 
das informações referentes a normas internas da Universidade: 
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a) Cadastro de atividades 
b) Cadastro de níveis de ressarcimento 
c) Cadastro de valores 
d) Cadastro de distância entre cidades 

 
Efetua conferência dos participantes do evento e valores solicitados, efetiva o 

fechamento de ressarcimento e encaminhando o relatório a APLO. 
 Na ocorrência de situações não ressarcidas, cadastra o motivo da negativa para  

conhecimento da Unidade. 

 
 
� DONO DO EVENTO (CONVOCANTE) 

Responsável pela realização do evento. Tem por atribuições os seguintes itens: 
 

a) Nomear o evento (cadastra atividade) 
b) Determina a origem orçamentária dos recursos para ressarcimento Orçamento Geral 
c) Cadastra o evento e Associa participantes ao evento 
d) Determina quais despesas serão ressarcidas 
e) Expede a convocação 
f) Cadastra os convocados ausentes 
g) Expede a Lista de Presença 
h) Indica o gestor do evento 

 
 

� GESTOR DO EVENTO 
Tem a mesma responsabilidade que o Dono do Evento. Na ausência do dono do evento o 

Gestor pode alterar o evento. 
 
 

� UNIDADE 
Responsável pelo gerenciamento do pagamento de diárias decorrentes de convocações 

com ressarcimento, bem como da solicitação de ressarcimentos (OG). 
 

a) Gerencia a lista de convocados, confirmando e/ou alterando nomes. 
b) Associa os auxiliares (motoristas) aos eventos. 
c) Confirma o pagamento das respectivas diárias e tipo/valor dos transportes utilizados. 
d) Encaminha solicitação de ressarcimento. 
e) Confere relatório de valores ressarcidos. 
 
 
� RESPONSÁVEL PDI (EVENTO) 

Responsável pelo gerenciamento do pagamento de diárias decorrentes de convocações 
com ressarcimento, bem como da solicitação de ressarcimentos. 
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a) Nomear o evento (cadastra atividade) 
b) Determina a origem orçamentária dos recursos para ressarcimento PDI 
c) Cadastra o evento e Associa participantes ao evento 
d) Determina quais despesas serão ressarcidas 
e) Expede a convocação 
f) Confirma o pagamento das respectivas diárias e tipo/valor dos transportes utilizados. 
g) Fecha evento e emite relatório para a Aplo. 
 
 
� EXECUTOR PDI  

Responsável pela liberação do ressarcimento de origem orçamentária PDI. 
Efetua conferência dos participantes do evento e valores solicitados, efetiva o 

fechamento de ressarcimento e encaminhando o relatório a APLO. 
Na ocorrência de situações não ressarcidas, cadastra o motivo da negativa para  

conhecimento da Unidade. 

 

 
� SOLICITANTE DE DIÁRIAS 

Servidor responsável pelo preenchimento do formulário de solicitação de diárias, bem 
como da coleta das respectivas assinaturas (requerente e autorizador). Pode ser um ou 
vários usuários.  

 
 

� PAGADOR DE DIÁRIAS 
Responsável pela abertura de processos mensais de adiantamento, pagamento das 

respectivas diárias e fechamento contábil do processo. Em se tratando de diária a ser 
ressarcida, é o responsável pela tramitação desta informação. 

 
   Dentro desta rotina, efetua os seguintes cadastros: 

 
a) Processo e parcelas 
b) Motivos da diária 
c) Previsão orçamentária de gastos de cada área 
d) Expedição de relatórios 
e) Cadastro de pessoas 
f) Cadastro de área onerada 

 
 



 
 

Sistema de Ressarcimento, Diárias e Transportes  - Manual de Procedimentos 
 

 
 
PRAD/DTA/AI                         Versão 1.5                       Responsável: PRAD –  RAMAL 0275             Emissão 24/06/2013 10:36           7  

4. LOGIN DO SISTEMA 

  O acesso ao sistema se dará pelo portal de sistema localizado na página da Unesp. 
O usuário deverá informar o usuário e a senha que será a mesma utilizada para acessar 

o sistema de ADP. 
 

 
 

� O Usuário preenche o nome de usuário e a senha.  
� O sistema consulta o Sistema de Login da UNESP e verifica as credenciais do usuário  

como válidas.  
� O sistema carrega as informações do usuário em memória e transfere o mesmo para a 

tela principal do sistema.  
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Tela inicial do sistema 
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5. MENU TABELAS GERAIS 

5.1 Tela Cadastro de Atividades  

São consideradas ATIVIDADES todos os tipos de eventos que são patrocinados pela 
Reitoria da UNESP ou pelo PDI (Plano Desenvolvimento Institucional) e posteriormente 
ressarcidos às Unidades Universitárias. Este cadastro deve ser feito pelo usuário 
Administrador do Sistema e nesse momento somente o título do evento vai ser cadastrado.  
 
 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento da atividade que dará origem ao evento.  
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Preencher o campo descrição. 
� Sistema trará todos os níveis filtrando pela descrição informada, se nada for informado 

o sistema trará todos os registros. 
  

Inclusão 
 

� Informar o nome da atividade no campo descrição.  
� Acionar o botão Salvar para guardar a informação digitada. 
� Ao salvar a atividade o sistema listará a nova atividade . 
 

Alteração 
 

� Acionar o botão de edição para efetuar a alteração da descrição ou alterar  
a situação da atividade. 

� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
 
Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir a atividade. 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão de atividade”. O usuário deverá 

acionar o botão Sim para confirmar a exclusão da atividade. 
 
Regras 
 

� O sistema não permitirá a exclusão se atividade possuir evento associado. 
 
Mensagens  
 

� Atividade salva com sucesso. 
� Confirma a exclusão de atividade? 
� Obrigatório preenchimento do campo descrição 
� Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: existem eventos associados. 
� Atividade excluída com sucesso. 
� Atividade já cadastrada e ativa. 
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5.2 Tela Cadastro de Níveis de Ressarcimento 

 Tela que permite associar uma função do participante a um nível de ressarcimento. 
 

 
 
Finalidade: Associar função do participante a um nível de ressarcimento. 
  
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Preencher o campo descrição. 
� Sistema trará todos os níveis filtrando pela descrição informada. Se não for informada a 

descrição sistema trará todos os registros. 
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Inclusão 
 

� Informar a descrição do nível de ressarcimento. 
� Selecionar a situação do nível de ativo ou inativo.  
� O sistema apresentará uma lista de funções a serem selecionadas através de setas 

indicativas. As setas permitem incluir, excluir da lista e rolar para cima e baixo. 
� Posicionar o cursor na função desejada e clicar na seta direita. O sistema transportará a 

função selecionada para a lista de Funções Selecionadas. 
� Acionar o botão Salvar para guardar o nível de ressarcimento e a função selecionada 

para aquele nível.  
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Nível salvo com sucesso” e mostrará o 

nível cadastrado abaixo numa lista. 
 

Alteração 
 

� Acionar o botão de edição na lista de níveis de ressarcimento para efetuar a alteração 
da descrição do nível de ressarcimento, da situação ou para incluir outras funções 
àquele nível ou excluir. 

� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
  

Exclusão 
 

� Ao excluir um nível automaticamente serão excluídas todas as funções associadas a 
ele. 

� Acionar o botão para excluir o nível de ressarcimento. 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão do nível?”. O usuário deverá 

acionar o botão Sim para confirmar a exclusão  do nível. 
 
Regras 
 

� O sistema não permitirá a exclusão quando nível já estiver associado a um evento. 
� O sistema não permitirá a exclusão quando o nível já tiver valor associado. 
 

Mensagens  
 

� Nível salvo com sucesso. 
� Confirma a exclusão do nível? 
� Campo obrigatório descrição não informado. 
� Não excluído! Existem eventos com este nível. 
� Nível excluído com sucesso. 
� Já existe um nível ativo para esta situação. 
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5.3 Tela Cadastro de Valores 

 Neste cadastro o administrador irá cadastrar os valores de diárias vigentes para os 
ressarcimentos no sistema. O sistema calculará os valores de ressarcimento de acordo com 
os valores cadastrados.  
 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento dos valores de diárias para cada nível de 
ressarcimento. 
 
Pré-Requisito: Ter o nível de ressarcimento cadastrado e tipos de diárias cadastrados. 
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Preencher campo descrição 
� Sistema trará os níveis de ressarcimento filtrando pela descrição informada. 
� Se a descrição não for informada o sistema trará todos os registros. 
 
 

Inclusão de Níveis 
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Inclusão de Valores 
 

� Selecionar a nível 
� Selecionar o tipo de diária  
� Informar o valor para o nível selecionado 
� Informar a data início de vigência  
� Informar a data fim de vigência 
� Acionar o botão Salvar para guardar a informação digitada 

 
 
Alteração do Percentual 
 Todas as diárias serão reajustadas para todos os níveis. 
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� Aciona o botão Alterar por Percentual  
� Informar o percentual de aumento 
� Informar o início da vigência  
� Ao realizar este tipo de modificação todas as diárias que estiverem vigentes na data de 

início da vigência escolhida serão encerradas na data anterior a escolhida. 
� Aciona o botão Alterar para salvar o novo percentual. 

 
Mensagens  
 

� Valor salvo com sucesso. 
� Informe um percentual entre 0 e 100% 
� Informe uma data futura para início da vigência 
� Campo obrigatório não informado: nível 
� Campo obrigatório não informado: tipo de diária. 
� Campo obrigatório não informado: data início vigência. 
� Campo obrigatório não informado: valor 
� Valor do nível excluído com sucesso. 
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5.4  Tela Cadastro de Área Onerada 

Área Onerada: agrupamento informal (não oficial) de UAs para facilitar a emissão da 
diária, visualização e análise de relatórios. 

 

 
 

Finalidade: Permitir o cadastramento de áreas oneradas. 
 
Pré-Requisito: Necessário pelo menos um usuário para onerar a área. 
 



 
 

Sistema de Ressarcimento, Diárias e Transportes  - Manual de Procedimentos 
 

 
 
PRAD/DTA/AI                         Versão 1.5                       Responsável: PRAD –  RAMAL 0275             Emissão 24/06/2013 10:36          18  

Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Informar a descrição da área onerada, campo é auto-completável e/ou 
� Selecionar a UA 
� Acionar o botão Pesquisar. 
� Se nada for informado o sistema trará todos os registros. 

 
Inclusão 
 

� Informar a descrição da área onerada. 
� Selecionar a situação da área onerada de ativo ou inativa.  
� O sistema apresentará uma lista de UAs a serem selecionadas através de setas 

indicativas. As setas permitem incluir, excluir da lista e rolar para cima e baixo. 
� Posicionar o cursor na lista de UA, selecionar a UA desejada e clicar na seta direita. O 

sistema transportará a unidade selecionada para a lista de UAS Selecionadas. 
� O sistema apresentará uma lista de usuários a serem selecionados através de setas 

indicativas. O sistema transportará os usuários selecionados para a lista de usuários 
autorizados. 

� Acionar o botão Salvar para guardar a área onerada. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Área onerada salva com sucesso”  

 
Alteração 
 

� Acionar o botão de edição para efetuar a retirar ou acrescentar usuários autorizados a 
onerar a área.  

� Alterar a descrição da área onerada se necessário 
� O sistema apresentará uma lista de UAs a serem selecionadas através de setas 

indicativas. As setas permitem incluir, excluir da lista e rolar para cima e baixo. 
� Posicionar o cursor na lista de UA, selecionar a UA desejada e clicar na seta direita. O 

sistema transportará a unidade selecionada para a lista de UAS Selecionadas. 
� O sistema apresentará uma lista de usuários a serem selecionados através de setas 

indicativas. O sistema transportará os usuários selecionados para a lista de usuários 
autorizados 

� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada 
 

Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir a atividade. 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão da área onerada?”. O usuário 

deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão do registro. 
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Mensagens  
 

� Área onerada salva com sucesso. 
� Confirma a exclusão da área onerada? 
� Erro ao salvar área onerada. Já existe uma área onerada ativa para esta descrição. 
� Necessário informar ua's que fazem parte da área onerada. 
� Área onerada excluída com sucesso 
� Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: existem previsões orçamentárias. 

Necessário no mínimo um usuário para onerar a área. 
 

5.5 Tela Cadastro de Pessoa 

Tela para registrar servidores e alunos que podem solicitar e receber diárias. 
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Finalidade: Permitir o cadastramento de servidores/alunos para solicitação e pagamento de 
diária. 
 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Informar o Nome e/ou 
� Informar o MCA e/ou 
� Informar a unidade e/ou 
� Selecionar o tipo e/ou 
� Selecionar o cargo/função. 
� Acionar o botão Pesquisa 
� Se nenhum campo for informado, ao selecionar o botão Pesquisar o sistema trará a lista 

de todas as pessoas. 
 
Inclusão 
 

� Acionar o botão Adicionar 
� Selecionar o tipo da pessoa na lista apresentada; 
� Informar o nome do servidor/aluno; 
� Selecionar a categoria; 
� Informa número da matrícula ou RA; 
� Selecionar o tipo do documento na lista apresentada; 
� Informar o número do documento; 
� Informar o Órgão Emissor; 
� Informar e-mail do servidor/aluno; 
� Informar o número MCA 
� Selecionar a unidade na lista apresentada; 
� Selecionar a unidade administrativa na lista apresentada; 
� Selecionar cargo/função na lista apresentada; 
� Acionar o botão Salvar para guardar o registro; 

 
Alteração 
 

� Acionar o botão Editar ou 
� Digitar nome do servidor. O sistema fará a busca e trará o registro para alterações. 
� Realizar as alterações necessárias e acionar o botão Salvar para guardar a alteração 

efetuada. 
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Mensagens  
 

� Pessoa salva com sucesso. 
� Campo obrigatório não informado tipo de documento 
� Campo obrigatório não informado Órgão Emissor 
� Campo obrigatório não informado número do documento 
� Campo obrigatório não informado e-mail 
� Campo obrigatório não informado Unidade  
� Campo obrigatório não informado UA 
� Pessoa já cadastrada 
� E-mail inválido 
� Confirma a exclusão desta pessoa? 
� Pessoa excluída com sucesso 
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5.6 Tela Cadastro de Distâncias 

O cadastro de distâncias entre unidades permitirá que o sistema apresente 
automaticamente uma sugestão para o transporte de participantes entre as unidades.  

 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento das distâncias entre as cidades. 

 
� Site utilizado para cálculo das distâncias: www.der.sp.gov.br  
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Informar Origem e/ou 
� Informar Destino e/ou 
� Informar o destino e/ou 
� Informar a distancia  
� Se nenhum campo for informado, ao selecionar o botão Pesquisar o sistema trará a lista 

de todas as distancias cadastradas. 
 
Inclusão 
 

� Informar a cidade de origem. 
� Informar a cidade de destino. 
� Informar a distância entre as cidades origem e destino em Kms. 
� Acionar o botão Salvar para guardar a distância. O sistema gravará automaticamente o 

percurso de volta.  
� Ao salvar a função o sistema irá mostrando uma lista com as distâncias salvas. 
� O sistema automaticamente grava o roteiro inverso e apresenta mensagem “Distância 

inversa cadastrada”. 
 

 Alteração 
 

� Acionar o botão de edição na lista de distância 
� Alterar os campos. 
� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 

  
Exclusão 
 

� O sistema permitirá apenas a exclusão da distância que estiver com a situação de ativo. 
� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para a distância. 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão de distancia”.  
� O usuário deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão da distancia. 
 

Regra 
 

� O sistema só permitirá a exclusão da distância se esta não tiver diárias vinculadas. 
 
Mensagens  
 

� Distancia salva com sucesso. 
� Confirma a exclusão de distancia? 
� Distancia excluída com sucesso. 
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� Obrigatório preenchimento campo destino 
� Distância já cadastrada e ativa. 
� Distância inversa cadastrada 

 
 
5.7 Tela Cadastro de Grupo de Participantes 

Esta tela cadastra um grupo de servidores ao qual pode-se associar um evento. Isso 
visa tornar mais fácil associar eventos a grupos fixos de servidores. 

 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento de grupos de participantes que poderão ser 
associados a um evento. 
 
Pré-requisito: Participante estar cadastrado no Cadastro de Pessoas 



 
 

Sistema de Ressarcimento, Diárias e Transportes  - Manual de Procedimentos 
 

 
 
PRAD/DTA/AI                         Versão 1.5                       Responsável: PRAD –  RAMAL 0275             Emissão 24/06/2013 10:36          25  

Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa Pessoas 
 

� Informar descrição e/ou, campo auto-completável  
� Informar nome pessoa campo auto-completável 
� O sistema  filtrará os grupos de participantes de acordo com os campos informados e 

exibirá na lista. 
 
Inclusão 
 

� Informar o nome do grupo de participante no campo descrição; 
� Informar o nome da pessoa que fará parte do grupo no campo Pesquisa. 
� O sistema selecionará os registros de acordo com o nome informado e apresentará 

uma lista Pessoas Disponíveis. Selecionar os nomes utilizando as setas indicativas. As 
setas permitem incluir, excluir da lista e rolar para cima e baixo, também é possível 
posicionar o cursor em cima do nome e arrastar para a lista de Pessoas  no Grupo. 

� O sistema transportará o registro selecionado para a lista de Pessoas no Grupo. 
� Acionar o botão Salvar para guardar o grupo de participante e as pessoas nele 

agrupadas. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Grupo salvo com sucesso” e mostrará o 

grupo cadastrado na lista de grupos. 
 

Alteração 
 

� Acionar botão Editar 
� Alterar a descrição se necessário. 
� Informar nome no campo Pesquisa para inclusão de novos participantes 
� Acionar as setas indicativas que permitem incluir, excluir da lista e rolar a lista para cima 

e baixo, também é possível posicionar o cursor em cima do nome e arrastar para a lista 
de Pessoas Selecionadas. 

� O sistema transportará a função selecionada para a lista de Pessoas Selecionadas. 
� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Grupo salvo com sucesso” e mostrará o 

grupo cadastrado na lista de grupos. 
 
 

Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir o grupo. 
� O sistema apresentará pergunta “Deseja realmente excluir este grupo”. O usuário 

deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão do registro. 
� O sistema apresentará mensagem “Grupo excluído com sucesso”. 
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Regra 
 

� O sistema só permitirá a exclusão do grupo quando este não tiver pessoas vinculadas a 
ele. 

� A cada inserção de usuário é necessário salvar o grupo. 
 

Mensagens 
 

� Grupo salvo com sucesso. 
� Grupo excluído com sucesso. 
� Necessário incluir pessoas no grupo 
� Já existe grupo com esta descrição cadastrada. 
� Campo obrigatório não informado Descrição. 
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5.8 Tela Cadastro de Processos e Parcelas 

Tela responsável pelo cadastramento e controle dos dados de processos de 
adiantamento de diárias 

 

 

 
Finalidade: Permitir o cadastramento de processos, parcelas e gestores. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Informar a Situação e/ou 
� Informar a unidade e/ou  
� Informar o ano e/ou 
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� Informar o valor solicitado e/ou 
� Informar o volume e/ou 
� Informar o número do processo e/ou 
� Informar a data de abertura e/ou 
� Informar a nota empenho e/ou 
� Informar o tipo recurso 
� Se nenhum campo for informado, ao selecionar o botão Pesquisar o sistema trará a lista 

de todas os processos abertos e fechados.  
 

Inclusão 
 

� Informar o número do processo;  
� Informar o número da unidade; 
� Informar o volume; 
� Informar o ano; 
� Informar a data de abertura; 
� Informar valor solicitado; 
� Informar nota de empenho; 
� Informar elemento; 
� Informar o tipo de recurso 
� Acionar o botão Salvar para guardar o processo. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Processo salvo com sucesso”. 

 
Alteração  
 

� Acionar o botão de edição para alterar dados do processo 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Processo salvo com sucesso”. 
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5.8.1 Parcelas 
 

 
 
Finalidade: Incluir as parcelas para pagamento das diárias 
 
Procedimentos operacionais 
 
Inclusão 
 

� Informar a data da parcela; 
� Informar valor da parcela; 
� Acionar o botão Salvar para incluir a parcela. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Processo salvo com sucesso” e mostrará 

o processo cadastrado na lista abaixo. 
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Regras 
 

� Data de abertura do processo sempre cadastrar dia 1º de cada mês. 
� O valor das parcelas não pode ser menor que o valor das diárias pagas. 
� O valor das parcelas não pode ser maior que o valor do processo. 
� Obrigatório ter uma parcela cadastrada. 
� Ao salvar o processo o usuário que cadastrou fica como o gestor principal. 

 
Mensagens 
 

� Processo salvo com sucesso. 
� Preencha a data da parcela 
� Preencha o valor da parcela. 
� Confirma a exclusão da parcela? 
� O valor das parcelas não pode ser menor que o valor das diárias já pagas para o 

processo! 
� O valor do processo deve ser maior que o valor das parcelas. 
� Erro ao excluir o processo/parcelas. Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: 

existem diárias associadas. 
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5.8.2 Gestores do Processo 
 

 
 
Finalidade: Incluir os gestores no processo 
 
 
Procedimentos operacionais 
 
Inclusão 
 

� Selecionar o gestor; 
� Selecionar o botão se for gestor principal; 
� Acionar o botão Salvar para incluir o gestor. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Processo salvo com sucesso” e mostrará 

o processo cadastrado na lista. 
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Mensagens 
 

� Processo salvo com sucesso. 
� Confirma a exclusão do gestor? 
� Deve existir pelo menos um gestor. 
 

Regras 
 

� Não é permitido excluir o gestor principal. 
� Um processo pode ter mais de um gestor, porém apenas um principal. 

 
 
5.8.3 Efetuar Fechamento Contábil do Processo 
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Finalidade: Efetuar o fechamento contábil do processo. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Inclusão 
 

�  Informar a justificativa; 
� Acionar o botão Fechar Processo. 
� Ao salvar o sistema apresentará mensagem “Processo fechado com sucesso” e 

mostrará o processo cadastrado na lista abaixo. 
 
Reabrir Processo 
 

� Acionar o botão Reabrir Processo. 
 
Mensagens 
 

� Processo fechado com sucesso. 
� Processo reaberto com sucesso. 
� Necessária uma justificativa para devolução superior a 10%. 
 

Regras 
 

� O processo poderá ser reaberto se houver ainda diárias a serem pagas. 
� Enquanto o processo estiver aberto o balancete será apenas para simples conferência. 
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5.9 Tela Cadastro de Motivos de Diárias 

Tela responsável pelo cadastramento dos motivos que justificam o pagamento da diária 
para o servidor. 

 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento motivos para justificar o pagamento da diária. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Preencher o campo descrição. 
� O sistema filtrará os motivos de acordo com a descrição informada. Se campo não for 

informado o sistema trará todos os motivos cadastrados.  
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Inclusão 
 

� Informar descrição do motivo.  
� Acionar o botão Salvar para guardar a informação digitada. 
� Ao salvar o motivo o sistema apresentará a mensagem “Motivo de diária salvo com 

sucesso”. 
 
Alteração 
 

� Acionar o botão de edição para efetuar a alteração da descrição ou alterar a situação 
do motivo. 

� Ao salvar o motivo o sistema apresentará a mensagem “Motivo de diária salvo com 
sucesso”. 

 
Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir o motivo. 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão do motivo”. O usuário deverá 

acionar o botão Sim para excluir o motivo. 
 

Regras 
 

� O sistema não permitirá a exclusão se motivo se tiver diária paga utilizando o motivo. 
 
Mensagens  
 

� Motivo de diária salvo com sucesso. 
� Confirma a exclusão do motivo? 
� Obrigatório preenchimento do campo descrição. 
� Motivo da diária excluído com sucesso. 
� Exclusão não permitida. Motivo possui diárias. 
� Motivo já cadastrado e ativo. 
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5.10  Tela Cadastro de Origens Orçamentárias  

 Tela permite cadastrar para origem orçamentária PDI os programas, ações e 
respectivos responsáveis que aprovarão o ressarcimento. 

 

 
 
Finalidade: Permitir o cadastramento para origem PDI, programas, ações e responsáveis 
pela aprovação. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Pesquisa poderá ser feita por um ou mais campos: 
� Informar o Número da ação e/ou 
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� Informar a Ação e/ou 
� Informar o Número Programa e/ou 
� Informar o Programa e/ou 
� Informar o Responsável 1 e/ou 
� Informar o Responsável 2, e/ou 
� Informar o código PDI e/ou 
� Informar a Dimensão e/ou 
� Informar a Área e/ou  
� Informar o Ano Base e/ou 
� Informar situação 
� Se nenhum dos campos for informado, o sistema trará todos os registros. 
� Acionar o botão Pesquisar. 

 
Inclusão 
 

� Informar o Programa  
� Informar o número da Ação 
� Informar a ação 
� Informar o responsável 1 
� Informar o responsável 2  
� Informar o Código do PDI 
� Informar a Dimensão 
� Informar a área 
� Informar o Ano Base  
� Selecionar a situação do nível de ativo ou inativo 
� Selecionar um ou mais executor (es) da origem orçamentária 
� Selecionar um ou mais responsáveis pelos eventos PDI 
� Acionar o botão Salvar para guardar a origem orçamentária 
� Ao salvar o registro o sistema apresentará a mensagem “Origem orçamentária salva 

com sucesso”. 
 
Alteração 
 

� Acionar o botão de edição do registro desejado na lista de origens orçamentárias 
cadastradas. 

� Efetuar as alterações dos campos 
� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
� Sistema apresentará mensagem “Origem orçamentária salva com sucesso”. 
 

Exclusão 
 

� O sistema permitirá apenas a exclusão do nível que estiver com a situação de ativo. 
� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir a origem 

orçamentária.  
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� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão da origem orçamentária?” 
� O usuário deverá acionar o botão Sim excluir a origem orçamentária. 
 

Regras 
 
� O campo ano base não pode ser anterior  a 2009. 
� Sistema não permite a exclusão do programa se este estiver ligado a um evento. 
 

Mensagens  
 

� Origem orçamentária salva com sucesso. 
� Confirma a exclusão da origem orçamentária? 
� Exclusão não permitida. A origem orçamentária já possui evento. 
� Origem orçamentária excluída com sucesso. 
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6. MENU EVENTOS 

6.1 Tela Cadastro de Eventos 

Tela responsável pelo cadastramento de eventos. 
 

 
 

Finalidade: Cadastrar o evento. 
 
Pré-requisito: Ter Atividade cadastrada. 
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Pesquisa poderá ser feita por um ou mais campos 
� Informar a  Atividade e/ou 
� Informar a unidade solicitante e/ou 
� Informar a descrição do evento 
� Se nenhum dos campos for informado, o sistema trará todos os eventos cadastrados. 
� Acionar o botão Pesquisar. 

 
Inclusão 
 

� Selecionar a atividade 
� Selecionar o tipo de origem orçamentária 
� Informar o nome do aprovador do evento 
� Selecionar o nível padrão (Ver regra) 
� Informar a cidade aonde ocorrerá o evento 
� Informar a descrição do local aonde ocorrerá o evento 
� Informar o endereço do evento 
� Informar a descrição do evento 
� Informar a data início e de término do evento 
� Selecionar campo se haverá lista de presença única ou por período.  
� Informar se haverá ressarcimento de diárias e transportes 
� Selecionar  na lista de usuários do sistema os gestores do evento. 
� Acionar o botão Salvar para inclusão do evento. 

 
Alteração 
 

� Acionar o botão de edição na lista de eventos para efetuar a alteração; 
� Efetuar as alterações desejadas. 
� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
 

 Exclusão 
 

� O sistema permitirá apenas a exclusão do evento quando este não tiver participante 
associado 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir o nível de 
ressarcimento. 

� O sistema apresentará pergunta “Deseja mesmo excluir este registro”.  
� O usuário deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão  do evento. 
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Regras 
 

� Sistema não permite a exclusão do evento se este tiver participante associado. 
� Obrigatório dois gestores por evento. 
� Nível padrão em branco assume o nível de ressarcimento de cada participante, ao 

selecionar o nível o ressarcimento de diárias assumirá o nível indicado. 
 
Mensagem 
 

� Campo obrigatório não informado: atividade. 
� Campo obrigatório não informado: aprovador. 
� Campo obrigatório não informado: descrição do evento. 
� Evento salvo com sucesso. 
� Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: existem participantes no evento. 
� Confirma a exclusão do evento? 
� Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: existem diárias. 
� Não foi possível efetuar a exclusão. Motivo: existem gestores para o evento. 
� Necessário dois gestores para evento! 
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6.2 Tela Associar Participantes ao Evento 

 Nesta tela será possível associar um participante isolado ou um grupo de participantes 
para um determinado evento ou solicitar às unidades determinado número de participantes 
de acordo com o cargo exigido.  

 

 
 

Finalidade: Associar 1 ou mais participantes ao evento cadastrado. 
 
Pré-requisito: Evento estar aberto. 
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 

� Pesquisa poderá ser feita por um ou mais campos; 
� Selecionar o evento e/ou 
� Selecionar a unidade de ressarcimento e/ou 
� Informar o nome do participante 
� Se nenhum dos campos for informado, o sistema trará todos as associações feitas pelo 

dono do evento. 
� Acionar o botão Pesquisar. 

 
 
Adicionar  Associação por Grupo 
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Pré-requisito 
� Ter grupo cadastrado. 

 
Regras 

� Ao associar um grupo o sistema considera a unidade de ressarcimento a unidade do 
associado. 

 
Inclusão 
 

� Selecionar o evento desejado 
� Selecionar a unidade do participante ou que receberá o ressarcimento 
� Selecionar opção Grupo no campo Grupo/Participante 
� Selecionar o grupo na lista 
� Acionar o botão Salvar para associar o grupo ao evento. 
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Adicionar Associação por Participante Isolado 
 

 
 
Inclusão 
 

� Selecionar o evento desejado 
� Selecionar a unidade do participante ou que receberá o ressarcimento 
� Selecionar opção Participante isolado no campo Grupo/Participante. 
� Informar o nome do participante 
� Acionar o botão Salvar para associar o participante ao evento. 

 



 
 

Sistema de Ressarcimento, Diárias e Transportes  - Manual de Procedimentos 
 

 
 
PRAD/DTA/AI                         Versão 1.5                       Responsável: PRAD –  RAMAL 0275             Emissão 24/06/2013 10:36          46  

Adicionar Associação por Solicitação Entidade/UA 
 

 
 
Inclusão 
 

� Selecionar o evento desejado 
� Selecionar a unidade do participante ou que receberá o ressarcimento 
� Selecionar opção Solicitação Entidade/UA  
� Selecionar a unidade de destino 
� Selecionar o departamento -UA 
� Informar o cargo do participante 
� Informar a quantidade de participante da unidade convocada 
� Acionar o botão Salvar para guardar a associação. 
� Ao salvar o registro o sistema apresentará a lista de solicitação de participantes da 

unidade. 
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 Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir o participante 
associado ao evento 

� O sistema apresentará pergunta “Confirma a exclusão de participante?”.  
� O usuário deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão do participante. 
 

Mensagens  
 

� Participante salvo com sucesso. 
� Confirma a exclusão de participante? 
� Participante excluído com sucesso. 
� Campo obrigatório não informado: evento 
� Campo obrigatório não informado: Unidade/Ressarcimento 
� Campo obrigatório não informado: Participante 
� Necessário selecionar uma opção: grupo, participante ou solicitação 
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6.3 Tela Associação de Motoristas 

Tela responsável pela associação do motorista que irá conduzir o participante em um 
determinado evento cadastrado. 

 

 
 

Finalidade: Associar motorista a um determinado evento. 
 
Pré-requisito:  Evento estar aberto. 
     Motorista ter cargo/função motorista. 

 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 

� Pesquisa poderá ser feita por um ou mais campos; 
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� Selecionar o evento e/ou 
� Selecionar a unidade de ressarcimento e/ou 
� Informar o nome do motorista 
� Se nenhum dos campos for informado, o sistema trará todos as associações feitas pela 

unidade 
� Acionar o botão Pesquisar 

 
Inclusão 

� Selecionar o evento; 
� Selecionar a unidade de origem do motorista; 
� Informar o nome do motorista 
� Acionar o botão Salvar para guardar o registro. 
 

Alteração 
 

� Acionar o botão de edição na lista de motoristas associados efetuar a alteração; 
� Efetuar as alterações desejadas. 
� Acionar o botão Salvar para guardar a alteração efetuada. 
� Ao salvar o registro o sistema irá mostrando abaixo uma lista de motoristas associados 

ao evento 
 

 Exclusão 
 

� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para excluir o motorista. 
� O usuário deverá acionar o botão Sim para confirmar a exclusão. 

 
Regras 
 

� Não é permitido excluir a associação se motorista tiver diárias a serem pagas ou pagas 
do evento ao qual esta associado. 

 
Mensagens  
 

� Motorista salvo com sucesso. 
� Confirmar exclusão? 
� Motorista excluído com sucesso. 
� Campo obrigatório não informado: evento 
� Campo obrigatório não informado: unidade 
� Campo obrigatório não informado: auxiliar 
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6.4 Tela Convocação de Evento 

 Tela responsável pela convocação dos participantes associados a um evento ou 
agendar sua convocação para uma data futura. 
  

  
 
Finalidade: Efetuar a convocação via e-mail de participante associado a um o evento ou 
agendar convocação para uma data futura. 
 
Pré-requisito: Ter participante  associado ao evento com e-mail válido cadastrado. 
 
Procedimentos operacionais 
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Inclusão 
 

� Selecionar o evento desejado 
� Selecionar a opção de agendamento. Se sim o sistema enviará a convocação no 

instante que o usuário salvar o texto da convocação. Se não o sistema solicitará a 
digitação da data de agendamento. 

� Descrever o texto da convocação. 
� Selecionar no campo Retificação como Não 
� Acionar o botão Salvar para guardar a convocação ou enviar conforme opção escolhida 
� Ao salvar o registro o sistema irá mostrando abaixo as convocações realizadas do 

evento e enviará e-mail de confirmação de convocação enviada aos participantes. 
 
Impressão 
 

� Clicar no link para efetuar a impressão da lista dos convocados 
 

Reutilizar Convocação 
 

� Acionar o botão Reutilizar 
� O sistema copiará o texto da convocação selecionada para o texto da nova 

convocação. 
 

Regras 
 

� O sistema só permitirá convocação para um evento se houver participante associado e 
confirmado a ele. 

� Data da convocação deverá ser menor que a data de início do evento. 
� Para a opção de agendar convocação o sistema enviará os e-mails à meia-noite do dia 

agendado. 
 

Mensagens  
 

� Convocação salva com sucesso. 
� Não há participantes neste evento. 
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6.5 Tela Confirmação da Unidade 

Tela responsável pela confirmação da presença do participante em um determinado 
evento cadastrado e permite inclusão de participantes quando houver solicitação à Unidade. 

 

 
 
Finalidade: Confirmar a presença dos participantes convocados para um determinado 
evento. 
 
Pré-requisito: Ter participante associado ao evento. 
 
Procedimentos operacionais 
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Pesquisar 
 

� Pesquisa poderá ser feita por um ou mais campos; 
� Selecionar a unidade e/ou 
� Selecionar o evento 
� Se nenhum dos campos for informado, o sistema trará todos as associações feitas pelo 

dono do evento para confirmação. 
� Acionar o botão Pesquisar. 
 

Quando a unidade tiver solicitação de participante pendente, sistema apresentará 
mensagem: 

“Atenção, existem solicitações disponíveis!” 

     Ao acionar botão Adicionar Participante sistema apresentará tela para a inclusão. 
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Adicionar participante 
 

� Informar o nome do participante 
� Selecionar o código de solicitação 
� Selecionar o nível de ressarcimento cadastrado para o participante 
� Acionar o botão Adicionar para guardar  
� Ao salvar o registro o sistema apresentará mensagem “Participante salvo com sucesso” 

e mostrará o registro lista de convocados para confirmação. 
 
Confirmar participante 
 

� Selecionar um ou mais participantes e clicar no botão Confirmar. 
� Sistema apresentará tela com mensagem para confirmar as presenças selecionadas. 
� Usuário clica no botão Salvar apresentando a mensagem  “Confirmações efetuadas 

com sucesso!” 
 

Desconfirmar participante 
 

� Selecionar um ou mais participantes e clicar no botão Desconfirmar 
� Sistema apresentará tela com mensagem para desconfirmar as presenças 

selecionadas. 
� Sistema apresentará tela confirmando com mensagem: “Desconfirmações efetuadas 

com sucesso!” 
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Alteração de Participante  
 

 
 

� Informar o nome do novo participante 
� Acionar o botão Adicionar Participante para incluir o substituto do participante clicar no 

botão Salvar. 
� Sistema apresentará mensagem “Participante salvo com sucesso” e enviará ao dono do 

evento confirmação de alteração do participante. 
 
 
Mensagens  
 

� Participante salvo com sucesso 
� Campo obrigatório não informado: Nível ressarcimento 
� Confirma os selecionados? 
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� Desconfirmar selecionados 
� Desconfirmações efetuadas com sucesso! 
� Confirmações efetuadas com sucesso! 

 
 
6.6 Tela Cadastrar Presença 

Tela responsável pelo cadastro de presenças após encerramento do evento. 
 

 
 
Finalidade: Cadastrar a presença de cada de participante a um evento realizado. 
 
Pré-requisito: Evento estar encerrado. 
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� Selecionar o evento 
� Informar o participante 
� Informar a data da presença 
� Selecionar o período 
� A pesquisa poderá ser feita por qualquer campo, se nenhum campo for preenchido o 

sistema trará todos os eventos com presenças  
� Acionar o Botão pesquisar. 

 
 
Inclusão 
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� Acionar o Botão Adicionar 
� Selecionar evento 
� Informar o dia do evento para qual se quer cadastrar as presenças   
� Selecionar os participantes que compareceram ao evento acionando as setas 

indicativas. 
� Ao acionar o botão Salvar o sistema salvará os nomes dos participantes que 

compareceram no evento aguardando o fechamento do evento apresentando 
mensagem ”Presença do evento salva com sucesso”. 

 
 
Fechar evento 
 

� Clicar no botão Fechar sistema apresenta mensagem para confirmar o fechamento. 
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Regras 
 

� Só apareceram os nomes dos participantes que foram confirmados pela unidade. 
� Uma vez fechado o evento significa que o evento foi encerrado e não será possível 

incluir nenhum outro participante. 
 
Fechamento 
 

� Selecionar evento 
� Acionar Botão Efetuar Fechamento  
 

Mensagens  
 

� Presença excluída com sucesso. 
� Presença já registrada neste período para o participante. 
� Presença do evento salva com sucesso. 
� Confirma a exclusão de presença no evento? 
� Informe o evento. 
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7. MENU DIÁRIAS 

7.1 Tela de Solicitação de Diárias 
Tela permite o cadastro da solicitação de pagamento de diárias para servidores 

técnicos. 
 

 
 
Finalidade: Solicitar diária. 
 
Pré-requisitos: Associar o participante ao evento, ter roteiro de viagem cadastrado no 
Cadastro de Distância, ter área onerada cadastrada, o participante ter nível de ressarcimento 
cadastrado. 
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Procedimentos operacionais 
 
Inclusão 
 

� Selecionar a área onerada  
� Selecionar o evento 
� Selecionar o solicitante  
� Informar o nível 
� Informar o autorizador da diária 
� Descrever o motivo da viagem 
� Informar a cidade de origem previamente cadastrada no Cadastro de Distância 
� Informar a cidade de destino previamente cadastrada no Cadastro de Distância 
� Selecionar a ordem da viagem  
� Selecionar o tipo de hospedagem 
� Informar a data e a hora de saída da origem  
� Informar a data e a hora de chegada na origem 
� Acionar o botão calcular para obter o valor da diária 
� Acionar o botão Salvar para guardar os dados da diária 
 

Impressão  
 

� Acionar o botão que representada por uma impressora imprimir a solicitação de diária. 
 
Usar como modelo 
 

� Opção possibilita replicar os dados da diária cadastrada. 
� Sendo necessário apenas cadastrar o roteiro, as datas e horários da viagem. 
 

Cancelamento  
 

� O sistema permitirá apenas o cancelamento da diária não paga 
� Acionar o botão que apresenta uma Lixeira desenhada para cancelar a solicitação de 

diárias 
� O sistema apresentará pergunta “Confirma o Cancelamento de Diária?”.  
� O usuário deverá acionar o botão Sim para confirmar o cancelamento. 
� O sistema apresentará mensagem “Diária Cancelada com sucesso”. 
 

Pesquisar 
 

� A pesquisa poderá ser feita por qualquer campo, se nenhum campo for preenchido o 
sistema trará todas as diárias 

� Selecionar status e/ou 
� Informar código e/ou 
� Informar nome do solicitante 
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� Acionar o Botão pesquisar 
 
Regras 
 

� O sistema só permite cancelamento de diária não paga. 
� Quanto houver sobreposição de diária o sistema avisará e não deixará usuário 

prosseguir com o cadastramento da diária. 
� Quanto houver alteração na quantidade de diárias a menor, o sistema avisará com 

mensagem 
� Campo obrigatório não informado Destino 
� Campo obrigatório não informado Origem 
� Campo obrigatório não informado Área Onerada 
� Campo obrigatório não informado Evento 
� Campo obrigatório não informado Solicitante 
� Campo obrigatório não informado nível do solicitante 
� Necessário Calcular diária 
� Campo obrigatório não informado autorizador 
� Existem ocorrências de RH impeditivas na solicitação de diária: FÉRIAS 

 
Mensagens  
 

� Diária salva com sucesso. 
� Confirma o cancelamento? 
� Diária Cancelada com sucesso. 
� Atenção! Funcionário com soma de diárias no mês igual ou acima de 50%. Confirma 

salvar? 
� Necessário calcular a diária. 
� Por decisão da administração superior, as diárias estão sendo pagas com valor menor 

ao que a viagem justificaria. 
� Existe sobreposição de diária para este período! 
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7.2 Tela de Pagamento de Diárias 

Tela permite o pagamento, estorno e anulação de diárias solicitadas. 
 

 
 
Finalidade: Efetuar o pagamento de diárias. 
 
Pré-requisito: Ter processo aberto com parcela definida, gestor do processo e área onerada 
vinculada ao processo. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa  
 

� A pesquisa poderá ser feita por qualquer campo, se nenhum campo for preenchido o  
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Sistema trará todas as diárias não pagas. 
� Informar o número da diária e/ou 
� Informar o nome ou parte do nome do solicitante e/ou 
� Selecionar o mês e/ou 
� Selecionar o ano e/ou 
� Selecionar o status da diária e/ou 
� Acionar o Botão Pesquisar 

 
 
Efetuar Pagamento 
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Pagar 
 

� Acionar o botão pagar 
� Sistema trará tela para que o usuário informe os dados para pagamento 
� Informar data de pagamento 
� Selecionar o processo  
� Selecionar o motivo da diária 
� Informar o número do documento (cheque, ordem de pagamento) 
� Acionar o botão Pagar; 
� Sistema apresentará mensagem ‘Pagamento efetuado com sucesso ‘ 
 

Regras 
 

� Necessário ter o processo aberto. 
� Necessário ter a parcela cadastrada 
� Saldo da parcela deve ser maior que o valor da diária a ser paga. 

 
Mensagens 
 

� Saldo do Processo insuficiente para pagamento da diária  
� Pagamento efetuado com sucesso. 
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Estornar pagamento 
 

 
 
Regra 
 

� Diária precisa estar paga. 
� Após o estorno a diária não poderá ser mais reutilizada ou alterada. 

 
Estornar 
 

� Selecionar a diária a ser estornada,  
� Acionar o botão de Estorno 
� Sistema apresentará mensagem “Confirma o estorno do pagamento?” 
� Se opção for sim estorno e realizado e sistema mostrará mensagem “Diária estornada 

com sucesso”. 
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8. MENU RESSARCIMENTO 

8.1 Tela Solicitação de Ressarcimento  
Tela responsável pelo cadastramento da solicitação de ressarcimento de pagamento de 

diárias e transporte pela unidade. 
 

 
 
Finalidade: Efetuar a solicitação de ressarcimento de diárias e transportes. 
 
Pré-requisito: Evento estar cadastrado com a opção de ressarcir diária e/ou transporte  e 
estar fechado. Ter diárias pagas. 
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Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� A pesquisa poderá ser feita por qualquer campo, se nenhum campo for preenchido o  
Sistema trará todas as solicitações da unidade. 

� Informar o mês da solicitação e/ou 
� Informar o ano da solicitação e/ou 
� Selecionar a origem orçamentária 
� Acionar o botão Pesquisar 

 
 
Consulta Solicitações 
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Consulta 
 
� Acionar o botão Visualizar diárias da solicitação. 
� O sistema trará tela com todas as diárias da solicitação selecionada. 
� Acionar botão Voltar para direcionar a tela de solicitação de ressarcimento. 

 
 
Solicitar Ressarcimento 
 

� Selecionar solicitação de ressarcimento 
� Acionar o botão Solicitar Ressarcimento 
� O sistema mostrará uma tela para o solicitante conferir os dados e informar o valor de 

transporte a ressarcir se houver acionando o botão Editar 
� Neste caso Informe o valor gasto com o transporte e selecione meio de transporte 

utilizado na lista apresentada: Carro oficial,  passagem de avião, tarifa quilometragem, 
passagem de ônibus e locação de veículo. 

� Acionar o botão Salvar 
� O sistema apresentará mensagem “Solicitação de ressarcimento enviada com 

sucesso!” 
� Ao salvar as solicitações,  sistema salvará o número do pedido de ressarcimento 

gerado no formato: “nº/ano/sigla da Unidade”. 
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Mensagem 
 

� Marque despesas a serem ressarcidas. 
� Solicitação de ressarcimento enviada com sucesso. 
 

Regras 
 

� Evento precisa estar fechado e ter diárias pagas. 
� A solicitação de ressarcimento só é gerada tendo diárias pagas pela unidade e o evento 

estiver encerrado.  
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Exclusão 
 

 
 

� Acionar o botão Excluir solicitação. 
� O sistema pedirá confirmação da exclusão da solicitação “Confirma a exclusão de 

solicitação?” 
� Acionando o botão sim a solicitação será excluída e mensagem será apresentada 

“Solicitação excluída com sucesso”. 
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8.2 Tela Conferência e Aprovação 

Tela permite que o administrador do sistema ou executor do PDI confira e aprove as 
solicitações de ressarcimento de diárias e transportes. 
 

 
 
Finalidade: Conferir e aprovar os pedidos de ressarcimento efetuados pelas unidades. 
 
Pré-requisito: Existir pedidos de ressarcimento. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Conferência e aprovação 
 

� Acionar o botão Avaliar Pedido 
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� Checar os valores solicitados. Em caso de não aprovação, editar solicitação para digitar 
justificativa clicando no botão representado por um lápis. 

 

 
 
� Digitar a justificativa. 
� Acionar o botão check para salvar o texto de justificativa. 
� Após conferir, selecionar no desenho indicativo se verde esta aprovado, se vermelho 

não aprovado. 
� Após conferir, acionar o botão salvar 
� Por default as solicitações estão aprovadas. 
� Ao acionar o botão Salvar sistema salvará o pedido de ressarcimento apresentando a  

mensagem “Conferência do pedido de ressarcimento: (número do pedido) efetuada 
com sucesso!” 
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8.3 Tela Fechamento Ressarcimento 
Tela permite que o administrador do sistema ou executor do PDI efetue o fechamento 

do ressarcimento e possa enviar o relatório de fechamento para a Aplo ressarcir as unidades. 
 

  
 
Finalidade: Efetuar o fechamento dos pedidos de ressarcimento feitos pelas unidades e 
emitir o relatório de fechamento de ressarcimento para a Aplo. 
 
Pré-requisito: Ter solicitações de ressarcimento cadastradas. 
 
Procedimentos operacionais 
 
Pesquisa 
 

� A pesquisa poderá ser feita por qualquer campo, se nenhum campo for preenchido o  
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Sistema trará todas os fechamentos de ressarcimento. 
� Selecionar a situação do fechamento esta efetivado ou não 
� Informar o ofício/memorando 
� Informar o mês de fechamento 
� Informar o ano do fechamento 
� Acionar o botão Pesquisar 

 
 
Gerar Fechamento 
 

 
 
� Informar o número do ofício/memorando 
� Selecionar os pedidos de ressarcimento 
� Acionar o botão Salvar Fechamento para salvar os pedidos que farão parte do 

fechamento. 
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� O sistema salvará o fechamento apresentando mensagem “Fechamento salvo com 
sucesso”. 

 
Efetivar Fechamento 
 

� Editar o fechamento 
� Conferir  
� Acionar o botão Efetivar Fechamento para efetivar o fechamento com os pedidos de 

ressarcimento. 
� O sistema efetivará o fechamento apresentando a mensagem “Fechamento efetivado 

com sucesso” 
 

Mensagens 
 

� Fechamento salvo com sucesso. 
� Fechamento efetivado com sucesso! 
� Campo obrigatório não informado número ofício/memorando. 
 

Regras 
 

� Salvar o fechamento antes de efetivá-lo.  
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Ressarcimento Orçamento Geral 
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Relatório Ressarcimento PDI 
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9. MENU RELATÓRIOS 
 

Menu Diárias 

9.1 Análise de Diárias com Pernoite 
Relatório lista as diárias que contém apenas diárias com pernoite ordenado por usuário 

solicitante. 
 

 
 
Finalidade: Listar todas as diárias com pernoite. 
 
Pré-Requisito: Ter diárias com pernoites pagas. 
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Imprimir 
� Selecionar nome do usuário pagador 
� Selecionar mês 
� Informar ano 
� Acionar botão Gerar Relatório 
 
 

9.2 Balancete de Prestação de Contas de Adiantamento 
Relatório destinado à Contabilidade para prestação de contas dos processos de 

adiantamento bancário relativos a diárias. 
 

 
 
Finalidade:  Demonstrar as contas de processos de adiantamento relativos à diária. 
 
Pré-Requisito: Ter processos abertos ou fechados com diárias pagas. 
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Imprimir 
� Informar mês 
� Informar ano 
� Selecionar o processo 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
 9.3 Demonstrativo de Despesas por Área x Diária (Mensal) 

Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e servidor, contendo valores 
mensais pagos no ano selecionado, destinado ao responsável pela área onerada. 

 

 
 
Finalidade: Listar todas as diárias pagas mês a mês por área onerada. 
 
Pré-Requisito: Ter diárias pagas. 
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Imprimir 
� Informar ano 
� Selecionar unidade 
� Selecionar área onerada 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 

 9.4 Demonstrativo de Despesas por Área/Servidor (Mensal) 
Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e servidor, contendo dados de todas 

as diárias pagas no mês e ano selecionados, destinado ao responsável pela área onerada. 
 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas por área e por servidor de acordo com o mês e ano 
selecionado, totalizando por área onerada. 
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Pré-Requisito: Ter diárias pagas no mês e ano solicitado. 
 
Imprimir 

� Selecionar a unidade 
� Selecionar a área onerada 
� Selecionar mês 
� Informar ano 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 

9.5 Demonstrativo de Despesas por Área/Servidor (Por período) 
Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e servidor, contendo dados de todas 

as diárias pagas no período selecionado, destinado ao responsável pela área onerada. 
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Finalidade: Listar as diárias pagas por área e por servidor de acordo com o período 
informado, totalizando por área onerada. 
 
Pré-Requisito: Ter diárias pagas 
 
Imprimir 

� Selecionar unidade 
� Selecionar área onerada 
� Informar data inicial 
� Informar data final 
� Acionar botão Gerar Relatório 
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9.6 Demonstrativo de Despesas por Motivo/Área/Servidor (Mensal) 
Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e servidor, contendo dados de todas 

as diárias pagas no mês e ano selecionados  agrupadas pelo motivo selecionado, destinado 
ao responsável pela área onerada. 

 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas por motivo, área e servidor de acordo com o mês e ano 
selecionados, totalizando por área onerada. 
 
Pré-Requisito: Ter diárias pagas com o motivo informado. 
 
Imprimir 

� Selecionar a unidade 
� Selecionar área onerada 
� Selecionar o motivo da diária 
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� Selecionar o mês 
� Informar ano 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
9.7 Demonstrativo de Despesas por Área (Mensal) 

Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e valor total do ano por servidor 
(decrescente), contendo os valores mensais por servidor. 

 

 
 
Finalidade: Listar valor total das diárias do ano por servidor em ordem decrescente. 
 
Pré-Requisito: Ter diárias pagas no ano. 
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Imprimir 
� Informar ano 
� Selecionar unidade 
� Selecionar opção de ordenação 
� Acionar botão Gerar Relatório 
 

9.8 Demonstrativo de Despesas Lotação x Diária (Mensal) 
Quadro demonstrativo ordenado por área onerada e servidor, contendo os valores 

mensais pagos no ano e mês selecionados, destinado às DAs das unidades. 
 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas por área e servidor de acordo com ano e mês 
selecionados, totalizando por lotação. 
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Pré-Requisito: A área onerada ter diárias pagas no mês e ano informados. 
 
Imprimir 

� Informar ano 
� Selecionar unidade 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 

9.9 Diárias Pagas/Lotação – Mensal 
Relatório destinado às Das das unidades, contendo todas as diárias pagas na lotação 

selecionada  por processo. 
 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas na lotação selecionada por processo. 
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Pré-Requisito: Ter diárias pagas no mês e ano informados 
 
Imprimir 

� Selecionar unidade 
� Informar ano 
� Selecionar mês 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
9.10 Diárias Pagas/Servidor – Mensal 

   Relatório ordenado pelo nome do servidor, contendo todas as diárias pagas por 
servidor por processo. 
 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas por servidor por processo. 
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Pré-Requisito:  Processo ter diárias pagas no mês e ano informados 
 
Imprimir 

� Informar ano 
� Selecionar o mês 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
9.11 Motoristas x Usuários por data 

 Relatório ordenado por data/hora de saída e data/hora de chegada, contendo dados de  
todas as diárias pagas no período selecionado. 
 

 
 
Finalidade: Listar as diárias pagas por data e hora de saída e chegada. 
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Pré-Requisito: Ter diárias pagas no período informado. 
 
 Imprimir 

� Informar data inicial 
� Informar data final 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
9.12 Pesquisa Diária paga por servidor – Geral 

 Relatório ordenado por data/hora de saída e data/hora de chegada, contendo dados de  
todas as diárias pagas no período selecionado. 
 

 
 
Finalidade: Listar dados de pagamento de todas as diárias pagas para o servidor e ano  por 
data/hora de saída e data/hora de chegada. 
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Pré-Requisito:  Ter diárias pagas no ano selecionado para o servidor. 
 
Imprimir 

� Informar ano 
� Informar Nome servidor 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 
 
9.13 Relação dos Servidores que excederam  50% da remuneração mensal 

 Relatório destinado à Contabilidade para prestação de contas dos processos de 
adiantamento bancário relativos a diárias que contém todas diárias pagas a servidores cujo 
valor total foi superior a 50% de sua remuneração no mês selecionado.  

 

 
 
Finalidade: Listar prestação de contas dos processos de adiantamento bancários relativos a 
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diárias. 
 
Pré-Requisito: Servidor ter recebido diário cujo total excedeu 50% da remuneração mensal. 
 
Imprimir 

� Selecionar o mês 
� Informar ano 
� Selecionar processo 
� Acionar botão Gerar Relatório 

 

9.14 Lista de Presença 
 Lista os nomes de todos os participantes do evento. 
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Finalidade: Comprovar a presença dos participantes para fins de ressarcimento.. 
 
Pré-Requisito: Ter evento cadastrado com os participantes associados. 
 
 


