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Devolução de Diárias

Serão restituídas, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do retorno à sede, as

diárias recebidas em excesso, quando o deslocamento ocorrer em prazo menor que

o previsto, ou as diárias recebidas, em sua totalidade, quando, por qualquer

circunstância, não ocorrer o afastamento, mediante pagamento de Guia de

Recolhimento da União - GRU, conforme art. 44 da Portaria Reitoria nº 247, de 27

de julho de 2021.

Procedimento para emissão de GRU:

1. Acessar a página do Tesouro Nacional para emissão de Guia de Recolhimento da

União (GRU) através deste link;

2. Preencher os dados:

● Unidade Gestora (UG): 158565;

● Gestão: 26442;

● Código de Recolhimento: se for devolução de diárias no exercício, selecione o

código 68802-9 (Devol.Diarias-Exercicio). Porém, se for devolução de diárias

de exercício anterior, selecione o código 18806-9 (Recup.Desp.Primaria

Exerc.Anteriores FTE 0100).

3. Clicar em avançar;

4. Preencher os dados:

● Número de Referência: número da Proposta de Concessão de Diárias e

Passagens (PCDP) de referência, disponível no SCDP. Ex: PPPAAAA (PCDP

PPP do ano AAAA);

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/PORTARIA-REITORIA-No-247-DE-27-DE-JULHO-DE-2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/PORTARIA-REITORIA-No-247-DE-27-DE-JULHO-DE-2021.pdf
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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● Competência: mês e ano em que ocorreu a viagem;

● Vencimento: até 5 (cinco) dias;

● CNPJ ou CPF do Contribuinte: preencher com o CPF do proposto. Caso ele

não tenha CPF, preencher com o CNPJ da Unilab: 12.397.930/0001-00;

● Nome do Contribuinte/Recolhedor: nome completo do proposto;

● Valor Principal e Valor Total: preencher com o valor a ser devolvido, os demais

valores não precisam ser preenchidos.

5. Selecione uma opção de geração: utilizamos normalmente a geração em PDF,

pois facilita o envio para o proposto;

6. Clicar em emitir GRU.

Observações:

● O proposto deverá encaminhar o comprovante de pagamento ao solicitante

de viagem. O solicitante, por sua vez, deverá anexar a cópia da GRU, o

comprovante de pagamento e o recibo de arrecadação (vinculado ao CPF do

proposto) no SEI;

● O Recibo de Arrecadação vinculado ao CPF do proposto poderá ser solicitado

à Coordenação Financeira (COFIN);

● Após procedimento no SEI, o solicitante deverá anexar no SCDP a

documentação citada e executar a devolução de valores no menu "Prestação

de Contas", submenu "Devolução de Valores". As orientações

complementares estão disponíveis no “Manual do Solicitante de Viagem” e no

“Tutorial Solicitante de Viagem”, na biblioteca "Documentações de Apoio" do

SCDP;

● Conforme o art. 59 da Lei nº 8.112/90, o prazo para devolução das diárias é

de 5 (cinco) dias.

https://www2.scdp.gov.br/tutoriais/scdp_solicitantes/html/index.html?mod=2
https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml

