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Assunto: Assunto: 

 

Informamos que o Sistema central do SCDP adaptou o fluxo de aprovações de diárias para atender as novas regras de
simplificações do fluxo de diárias com passagensfluxo de diárias com passagens. Nessa nova versão, na aba complemento, o solicitante tem a opção de
escolher se o fluxo será rápido ou normal, por meio da opção “Autorização Prévia“Autorização Prévia” que deverá ser marcada com a opção
"Sim". Essa ação de fluxo rápido deverá ser u lizada para diárias com passagens aéreasdeverá ser u lizada para diárias com passagens aéreas. Nestas condições o setor SCDP
visa tramitar os processos de urgências na compra de passagens.

A autorização prévia e fluxo rápido estão sob responsabilidade da autoridade competente, conforme Decreto nº 10.193
de 2019.

Desta forma, deixaremos disponível o o cio N.º 57/2022- GAB para os solicitantes de viagem u lizarem nos casos de
cadastro de diárias com passagens aéreas no fluxo rápido, anexando-o, principalmente, em casos de urgência.

Obs.: Não esquecer que esta ação só é possível no início do cadastramento. Na condição em que a diária já tenha sidoObs.: Não esquecer que esta ação só é possível no início do cadastramento. Na condição em que a diária já tenha sido
encaminhada, o sistema não permitirá retificar a PCDP para fluxo rápido.encaminhada, o sistema não permitirá retificar a PCDP para fluxo rápido.

Para mais informações e conhecimento sobre fluxo rápido e autorização prévia, segue:

Simplificação do Fluxo Autorização Prévia e Fluxo Rápido: Simplificação do Fluxo Autorização Prévia e Fluxo Rápido: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/diarias-e-
passagens-scdp/OrientaessobreAutorizaoPrviaeFluxoRpido.pdf

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/diarias-e-passagens-scdp/faq-fluxo-rapido.pdf

Webinar Fluxo Rápido do SCDP: Webinar Fluxo Rápido do SCDP: https://www.youtube.com/watch?v=PiUSliRO78U&list=PLjVSr6nYdBWv4-
HV4frtZDiSCltOBj299

Estamos à disposição.

Cordialmente

 

 

Reitoria/SP, 25 de abril de 2022
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