
Abrir Processo via SEI -
Pessoal: Viagem a 

Serviço

Preencher o 
formulário de acordo 

com a Solicitação:

Requisição de Diárias e 
Passagens  - Nacional 

ANEXAR :

- Convite do evento, convocação, programação ou folder,
panfleto, comprovante de inscrição, e-mail ou outros -
CONTENDO: datas, localidades e horário dos compromissos;

- Se a viagem acontecer em veículo próprio: Anexar o Termo
de Opção e Compromisso de Responsabilidade (Anexo VI);

- Se não for concedido diária e/ou passagem: Termo de Diária
e/ou Passagem (Anexo V).

Requisição de Diárias e 
Passagens  -

Internacional 

ANEXAR :

- Carta-Convite, aceite, programação ou folder, panfleto,
comprovante de inscrição, e-mail ou outros - CONTENDO:
datas, localidades e horário dos compromissos;

- Agenda ou programação do evento com as especificações
das atividades previstas;

- Autorização para afastamento do país, devidamente
publicada no Diário Oficial da União;

- Justificativa quando o afastamento se iniciar na sexta-feira,
ou o evento incluir dias de sábado, domingo e feriado;

- Se a viagem acontecer em veículo próprio: Anexar o Termo
de Opção e Compromisso de Responsabilidade (Anexo VI);

- Se não for concedido diária e/ou passagem: Termo de
Diária e/ou Passagem (Anexo V).

Prestação de Contas (Retorno da viagem):  
 

- Relatório de Viagem (Anexo III ou Anexo IV); 

- Apresentação dos bilhetes ou canhotos dos cartões de 

embarque, ou declaração de embarque fornecida pela 

companhia aérea ou terrestre, para viagens realizadas em 

transporte aéreo ou rodoviário; 

- Ata, certificado, declaração/atesto, lista de presença; 

- Comprovante de uso do veículo Oficial; 

- Devolução de Valores (GRU) quando necessário.  

Requisição de Diárias e Passagens: 

 

- Para solicitação nacional: Solicitar com 10 

(dez) dias para viagens que não ensejar a 

compra de passagens e 20 (vinte) dias para 

viagens que ensejar a compra de passagens; 

- Para solicitação Internacional: Solicitar com 35 

dias anterior a viagem; 

- Caso não cumpra o prazo estabelecido acima, 

enviar justificativa plausível em anexo.  

 

 

 


