
 

 

 

MANUAL DE 
SOLICITAÇÃO DE 

DIÁRIAS 



 

 

Deverá ser aberto protocolo digital, por meio do e-protocolo, e enviado a 

FUNEAS/DP, com os seguintes documentos:  

Obs: Ao inserir o interessado no eprotocolo, deve ser inserido o nome do 

funcionário e não o nome da FUNEAS.  

1. Memorando (Modelo 01)  
 

 
 



 

 

2. Solicitação de viagem (Modelo 02)  

 

Neste documento deve ter assinatura do servidor que irá viajar e do 

Diretor/Chefia Imediata, e a diária deve ser solicitada com no mínimo 48 

horas de antecedência da viagem.  

 
 



 

 

3. Autorização para viagem  
 

Após o envio do processo de solicitação de viagem, o Diretor Presidente irá 

autorizar ou não a realização da viagem. Caso a viagem seja autorizada, o 

processo será encaminhado para a Diretoria Financeira para realização de 

cálculo e processamento do pagamento. Caso haja pendência de prestação 

de contas de viagem anterior, a diária não será autorizada.  

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM 

 
Após a realização da viagem, o funcionário deverá elaborar o relatório 

técnico de viagem, inserindo cópia do diário de bordo e fotos da viagem, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias após o retorno.  

O relatório e o diário de bordo deverão ser anexados no mesmo protocolo 

em que a viagem foi solicitada, devendo conter assinatura do Diretor 

responsável (chefia imediata) e do funcionário que viajou.  

O processo deverá ser encaminhado via e-protocolo para FUNEAS/CI – A/C 

Aline.  

 
COMO INSTRUIR O E-PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – 
PASSO A PASSO ABAIXO  

1.  Protocolo Geral – Manutenção de Processo – Incluir Processo

 

Número do memorando da 
diretoria solicitante  

Assunto SEMPRE: PCV – 
Central de Viagens  
Palavra-Chave SEMPRE: 
DIÁRIAS 
 

diretoria solicitante  

SEMPPRE para 
FUNEAS/DP 



 

 

 

 

Detalhamento : DIÁRIAS – XXXX (inserir nome da unidade que irá visitar – ex: 

HRL) – XX/XX/2021 a XX/XX/2021.  

Exemplo abaixo:  

 

 

 

 

 

O interessado sempre será 
o funcionário que vai viajar, 
então tem que inserir o 
nome do funcionário.  


