
Encaminha para área
técnica da Sede, por

meio de despacho,
conforme finalidade

da viagem, para
análise e manifestação

Encaminha a PCDP para
aprovação do proponente

da diretoria que validou
a viagem ou nos demais

casos para o gabinete da
presidência

FIM

NO YES

Autorizações de deslocamento para
deliberação da Sede

Unidade formaliza a viagem via SEI
juntamente com o plano de viagem (e/ou
Ordem de serviço) assinado pelo
preposto ou chefia imediata

Após manifestação favorável,
a Coordenação-Geral deverá

validar a viagem e minutar ITE
para assinatura do Presidente
em conjunto com o diretor(a) 

após assinatura do
presidente, a unidade

solicitante lança a viagem no
sistema SCDP, discriminando
na opção “motivo da viagem”

qual a Diretoria responsável,
conforme os itens 4.1,  4.2 e 4.3

Encaminha a PCDP para
aprovação  do

Ordenador de Despesas

da unidade
concernente a viagem.

4.1 Atividade relacionada a  DAGES;
4.2 Atividade relacionada a DPDS;
4.3 Atividade relacionada a  DPT.
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Em todos os casos, o plano de
viagem (e/ou Ordem de

serviço) deverá ser assinado
pelo servidor que irá

deslocar-se. ressalvados os
deslocamentos de indígenas e
colaboradores eventuais, que

deverão ser assinados pelo
solicitante

CR's:  Assinatura do cr
Sede:  Ass. da chefia imediata

 

VIAGENS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO SE ENQUADRAM NO ART. 7° DO DECRETO N° 7.689

a solicitação deverá conter
todos os itens elencados no § 8°

do ofício-circular n° 02/2019/seav  



Encaminha para o
serviço de apoio a

viagens-seav/pres, por

meio de despacho,  para
elaboração de ofício

solicitando autorização
da secretaria-executiva
do ministério da justiça

FIM

Autorizações de deslocamento para
deliberação do ministério da justiça

após o retorno
da autorização,  a unidade

solicitante lança a viagem no
sistema scdp, discriminando

na opção “motivo da viagem” a
unidade da presidência,

conforme  item 4.4

encaminha para aprovação do
proponente  do gabinete da

presidência
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CR's:  Assinatura do cr
Sede:  Ass. da chefia imediata

 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 7° DO DECRETO N° 7.689, DE 02 DE MARÇO DE 2012, E ART. 18, INCISO I,  DA IN 03, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

encaminha a PCDP para
aprovação  da

autoridade superior

na secretaria-
executiva do

ministério da justiça

encaminha a PCDP
para aprovação  do

Ordenador de

Despesas  da unidade
concernente a

viagem.
6

a solicitação deverá conter todos
os itens elencados no § 8° do

ofício-circular n° 02/2019/seav  

 

4.4 Atividade relacionada a presidência.

Unidade formaliza a viagem via SEI
juntamente com o plano de viagem (e/ou
Ordem de serviço) assinado pelo
preposto ou chefia imediata

Em todos os casos, o plano de
viagem (e/ou Ordem de

serviço) deverá ser assinado
pelo servidor que irá

deslocar-se. ressalvados os
deslocamentos de indígenas e
colaboradores eventuais, que

deverão ser assinados pelo
solicitante


