
Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência - SEAP

Departamento de Transporte Oficial- DETO

Manual do Usuário

Janeiro – 2009



Equipe:

Ana Paula Streit

Ana Maria Dalla Riva Hoffmann

Inês Goedert Xavier Andrzejewski

Maria Cristina Rocha Pombo Lessi

Marcos Vinícius Brasileiro Lanza

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP

Rua Jacy Loureiro de Campos,s/n – 3º andar – Centro Cívico

80530-140 – Curitiba – Paraná

Telefone: (0xx41) 3313-6000 / 3351-6156

Fax: (0xx41) 3313-6042

http://www.pr.gov.br/seap

E-mail: seap@pr.gov.br

Departamento de Transporte Oficial - DETO

http://www.pr.gov.br/deto 

E-mail: deto@pr.gov.br 

ii

http://www.pr.gov.br/seap
mailto:deto@pr.gov.br
http://www.pr.gov.br/deto
mailto:seap@pr.gov.br


Sumário

1 OBJETIVO DO APLICATIVO.........................................................................................................................1

2 INSTRUÇÕES GERAIS.....................................................................................................................................1

3 VISÃO GERAL DO  APLICATIVO.................................................................................................................2

4 COMO ACESSAR O APLICATIVO................................................................................................................3

5 FUNÇÕES DO APLICATIVO...........................................................................................................................7

5.1 SOLICITAÇÃO.....................................................................................................................................8
5.1.1 Solicitação de Viagem...........................................................................................................................8

5.2 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO.......................................................................................................................28
5.2.1 Aprovação do Administrativo..............................................................................................................28
5.2.2 Aprovação Financeiro.........................................................................................................................31
5.2.3 Ordenador............................................................................................................................................36
5.2.4 Prestação de Contas............................................................................................................................38

5.3 FINANCEIRO.....................................................................................................................................43
5.3.1Centro de Custos...................................................................................................................................43
5.3.2 Saldo Orçamentário – Centro de Custo..............................................................................................48
5.3.3 Movimentações Saldo Orçamentário por Empenho...........................................................................50
5.3.4 Movimentações de Saldo Orçamentário por Centro de Custo...........................................................51

5.4 CARGA E DEVOLUÇÃO DE VALORES LIMITE DO CARTÃO CORPORATIVO...........................52
5.4.1 Fluxo do Processo...............................................................................................................................52
5.4.2 Aprovação da Viagem pelo Financeiro..............................................................................................53
5.4.3 Aprovação da Viagem pelo Ordenador de Despesas.........................................................................56
5.4.4 - Aprovação da Prestação de Contas pelo Financeiro.......................................................................57

5.5 PESQUISAR REMESSAS...............................................................................................................................68
5.6 PESQUISAR MOVIMENTAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO...................................................................................72
5.7 CARGA EM OUTRO CARTÃO CORPORATIVO......................................................................................................73

6 TAREFAS...........................................................................................................................................................74

6.1 TAREFA PENDENTE DO USUÁRIO .................................................................................................................74
6.2 PESQUISAR  –  TAREFA PENDENTE...............................................................................................................74

7 SAIR....................................................................................................................................................................75

ii





1

11 OBJETIVO DO APLICATIVOOBJETIVO DO APLICATIVO

O SISTEMA CENTRAL  DE VIAGENS é  um aplicativo  WEB,  desenvolvido  para 
permitir que a administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado, faça o 
acompanhamento gerencial  da programação, execução,  controle  e avaliação das 
viagens de interesse do Governo do Estado, realizadas pelos servidores públicos 
civis, militares, funcionários públicos e pessoas da comunidade.

22 INSTRUÇÕES GERAISINSTRUÇÕES GERAIS

Para acessar o sistema é necessário ter acesso ao Expresso para recebimento das 
mensagens enviadas pelo sistema e ao navegador Mozilla Firefox.

Não é recomendável utilizar o botão “Voltar” do Mozilla.

O aplicativo  possibilita,  durante  o acesso ao sistema, a utilização dos seguintes 
botões:

 - clique neste botão para retornar à tela anterior.

 - clique neste botão, que encontra-se no rodapé da tela, para ir ao início da 
tela.

 - este botão indica que existe mais informações referentes a referida tabela.

 - este botão indica que não existe mais informações referentes a tabela.

Observação: Somente a pessoa cadastrada como Titular, na estrutura funcional do Órgão 
no Sistema Central de Viagem, recebe mensagem do Expresso. 

Central de Viagens
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33  VISÃO GERAL DO  APLICATIVO VISÃO GERAL DO  APLICATIVO
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44 COMO ACESSAR O APLICATIVOCOMO ACESSAR O APLICATIVO

Acessar o navegador Mozilla versão 2.0, digite o endereço:

http://centraldeviagens.pr.gov.br

É apresentada a tela:

Para acessar o sistema, o usuário deve possuir um “Usuário” e “Senha” de acesso.

Para adquirir a senha definitiva de acesso, informe o nome do usuário e em seguida clique 
em  “Esqueci a Senha”, abre-se a seguinte tela:

Siga as instruções constantes nesta tela e clique no botão “Entrar” é apresentada a tela 
com  a  mensagem  sobre  a  nova  senha,  que  será  enviada  para  o  e-mail  do  usuário 
cadastrado no Sistema de Segurança de Acesso (Sentinela).

Central de Viagens
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O Expresso envia e-mail com a nova senha, conforme abaixo:

Entre novamente no endereço http://www.centraldeviagens.pr.gov.br; é apresentada a tela:

Preencha o campo “Usuário” e o campo “Senha” com a nova senha enviada pelo e-mail e 
em seguida, clique em “Mudar Senha”; é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Preencha os campos:

 Usuário – digite o nome do usuário.

 Senha – digite novamente a senha fornecida pelo Expresso.

 Nova Senha – crie uma senha.

 Redigite Senha – digite novamente esta nova senha.

Após o preenchimento dos campos, clique em um dos seguinte botões:

 - para retornar a tela anterior sem a troca de senha.

 - aparece a tela com a mensagem sobre a troca de senha, escrita em vermelho:

Informe a nova senha e clique no botão “Entrar”. É apresentada a tela,  com as funções 
que o Usuário possui direito de acesso no sistema.

Central de Viagens
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Na tela inicial do sistema são apresentadas todas as funções de direito de acesso, e as 
“Tarefas Pendentes do Usuário” logado.

Central de Viagens
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55 FUNÇÕES DO APLICATIVOFUNÇÕES DO APLICATIVO

Tela principal do sistema com todas as funções do aplicativo.

Central de Viagens
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5.1 SOLICITAÇÃO

5.1.15.1.1 S SOLICITAÇÃOOLICITAÇÃO  DEDE V VIAGEMIAGEM

Viagem nacional engloba todos os deslocamentos dentro do território nacional, seja 
qual  for  o  meio  de  transporte,  para  atender  os  servidores  públicos  estaduais, 
estatutários,  CLTs,  comissionados,  ou  outros  que  por  ato  legal,  desenvolvam 
atividades  de  interesse  do  Estado  e  que  pertençam ao  quadro  permanente  de 
funcionários do Órgão.

5.1.1.1 Pesquisar Solicitação de Viagem

Clique menu “Solicitação”: é apresentada a tela:

Preencha os campos de interesse, para realizar a pesquisa.

Clique no botão “Pesquisar”: é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Clique no botão “Detalhes“ para visualizar o andamento do processo.

Clique no botão “Exibir” para visualizar todos os detalhes do registro, é apresentada 
a tela:

Clique na aba ”Tramitação”, para visualizar a tramitação do pedido, é apresentada a 
tela:

Central de Viagens
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 -  clique  no  botão  Exibir,  para  visualizar  os  detalhes  da  “Tramitação”:  é 
apresentada a tela:

É possível pesquisar também pela “Situação da Solicitação”, selecione “Aguardando 
Prestação de Contas”

Central de Viagens
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É apresentada a tela com todos os pedidos que estão “Aguardando Prestação de 
Contas”

Pesquise “Situação do Pedido”: selecione “Em Avaliação do RH” : clique pesquisar

É apresentada a tela:

Central de Viagens
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Clique em “Exibir” para visualizar “Tramitação do Pedido”

Observe também que o aplicativo permite que o campo Situação da Solicitação, Situação 
do pedido quando  selecionado,  os seus dados sejam listados  em ordem crescente  de 
número ou em ordem alfabética.

5.1.1.2 Solicitação de Viagem

Clique  no  menu  “Solicitação  –  Solicitação  de  Viagem”,  para  iniciar  uma  solicitação  de 
viagem nacional: é apresentada a tela:

Preencha os campos tipo de viagem e órgão solicitante e clique no botão “Solicitar 
Viagem”: é apresentada a tela com 3 abas.

Central de Viagens
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Na aba Planejamento de Viagem, é apresentada a tela:

Clique no botão “Incluir Viajante”: é apresentada a tela:

Preencha o campo nome, clique no botão “Pesquisar”.

Central de Viagens
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O sistema carrega de uma base de dados, o(s) nome(s) da(s) pessoa(s).
É apresentada a tela:

Note que o sistema apresentou duas pessoas com o mesmo nome, porém, com RG 
diferente, selecione o nome desejado, preencha os demais campos obrigatórios da 
aba.

O preenchimento do campo   possibilita que o sistema 
carregue todos os dados da solicitação indicada, desde que seja do mesmo órgão 
solicitante.

Depois  de  preencher  todos  os  campos  obrigatórios  clique  na  Aba 
“Roteiro/Condições” clique no botão                   . É apresentada a tela:

Para  o sistema carregar  o  mesmo roteiro  de uma solicitação  já criada,  utilize  o 

campo , desde que seja do mesmo órgão solicitante.

Após a confirmação do roteiro de viagem, clique no botão                . na mesma 
linha do item “Demonstrativo de Cálculo”, é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Selecione as condições da hospedagem e alimentação, clique no botão confirmar.

É apresentada a tela com o “Demonstrativo de Cálculo” para a viagem.

Clique na aba “Despesa/Órgãos”.  Selecione se tiver mais de um órgão pagador e 
indique as respectivas despesas. Somente selecionar o órgão pagador quando as 
despesas forem rateadas por mais de um órgão/ entidade.

No item “Cartões para Pagamento das Despesas”, se o viajante não tiver o cartão 
corporativo, indique no campo “buscar” qual cartão será utilizado.

No  item  “Sugestões  para  Liberação  de  Despesas”,  selecione  na  tabela  outras 
despesas necessárias.

O solicitante pode, “Salvar” como rascunho, para dar continuidade mais tarde, ou 
“Enviar”  para  tramitação.  Quando  “Salva”  para  rascunho,  somente  o  solicitante 
poderá alterar para “enviar” para tramitação.

Central de Viagens
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Observação: Ao incluir um viajante na “solicitação de viagem”, que possua vinculo 
de  “funcionário  por  categoria  cargo”  o  sistema  apresenta  a  tela  para  que  o 
solicitante defina se vai utilizar deste direito ou não.

Selecione a categoria cargo, no caso do viajante ter mais de um vínculo.

No item “Utilizar Percentual de Ajuste”, definir o percentual que será aplicado para 
alimentação e hospedagem.

5.1.1.3 Solicitação de Viagem Complementar

É possível  criar  uma “Solicitação de Viagem Complementar”,  somente quando o 
status estiver “aguardando prestação de contas”.

Clique no menu  “Solicitação de Viagem”, preencha os campos obrigatórios na tela 
e digite o numero da solicitação  que será criada uma complementar: é apresentada 
a tela:

Clique no item “Complementar” é apresentada a tela:

Central de Viagens
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O sistema apresenta a tela com todas as informações incluídas na solicitação: é 
possível  alterar  qualquer  item,  das  abas:  “Planejamento  de  Viagem, 
Roteiro/Condições  e  Despesa/Órgão.  Após  a  alteração  desejada,  clique  em 
“Enviar”,  se  estiver  todas  as  informações  desejadas  alteradas,  e  “Salvar”  para 
rascunho, se estiver faltando algo a ser alterado.

O sistema permite a criação de “Solicitação de Viagem Complementar”, desde de 
que a anterior esteja com o status aguardando prestação de contas, até três vezes.

5.1.1.4 Avaliação Chefia/RH

A pessoa cadastrada na estrutura funcional do Órgão, é a responsável por prestar 
as informações do seu departamento, referente a solicitação de viagem.

Após incluir uma solicitação de viagem no sistema e enviar para tramitação, a chefia 
do solicitante recebe um e-mail via Expresso, informando que a solicitação numero 
tal, foi criada e que está aguardando o devido encaminhamento. 

Ao se logar no sistema, é apresentada na tela inicial todas as “Tarefas Pendentes 
do Usuário” que está logado.

Para  dar  encaminhamento na  “Solicitação  de Viagem Pendente”,  clique  no item 
“Executar”: é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Preencha todos os campos obrigatórios, do item “Avaliação Chefia Imediata”, clique 
no botão enviar.

5.1.1.5 Pesquisar Avaliação Chefia Imediata/Área de RH

Clique no menu “Solicitação – Avaliar Chefia/RH”, é apresentada a tela:

Digite no campo “Nº Solicitação” o respectivo número, clique no botão “Pesquisar”; 
é apresentada a tela:

Clique no botão “Alterar”: é apresentada a tela “Avaliação Chefia Imediata”: preencha os 
campos e clique no botão enviar.

É apresentada a mensagem:

Central de Viagens
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Se o Parecer da Chefia for “aprovar”, a “Solicitação de Viagem” terá sua tramitação 
normal.

Se o Parecer da Chefia for “não aprovar”, a “Solicitação de Viagem” não pode mais 
ser alterada, apenas visualizada.

Se Parecer da chefia for “retificar”, a “Solicitação de Viagem” pode ser alterada pela 
pessoa que incluiu a solicitação no sistema.

5.1.1.6 Reserva de Veículo

Após a Chefia dar seu parecer de “aprovado” na “Solicitação de Viagem”, é enviado 
para tramitação do “Processo de Autorização”  e através do Expresso, é enviada 
uma mensagem de que a solicitação numero tal,  foi  avaliada pela Chefia  e está 
aguardando o encaminhamento da “Reserva de Veículo”, caso tenha sido solicitado 
veículo:  em paralelo,  o responsável  pelo  RH também recebe e-mail,   para emitir 
parecer na solicitação.

É possível ver na tela principal do sistema a existência das “Tarefas Pendentes do 
Usuário” logado, conforme mostra a tela abaixo.

Clique no botão “Executar” para dar encaminhamento na “Reserva de Veículo”.

5.1.1.7 Pesquisar Reserva de Veículo

Clique no menu “Solicitação – Reserva de Veículo” , é apresentada a tela:

Central de Viagens



20

Preencha os campos obrigatórios e digite no campo “Nº Solicitação” o respectivo 
numero, clique no botão “Pesquisar”: é apresentada a tela:

Clique no botão “Alterar”;  é apresentada a tela:

No item “Reserva de Veículo do Órgão”, preencha os campos obrigatórios:
Preencha os campos necessários e clique no botão Salvar, para confirmar a reserva 
do veículo, ou clique no botão “Encaminhar para o DETO”, caso o órgão solicitante 
não tenha veículo disponível e deseje solicitar para o órgão DETO.
Se o item “Disponibilidade do Veículo” for preenchida “Disponível” ou “Indisponível”, 
o processo de encaminhamento segue normalmente.

Central de Viagens
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5.1.1.8 Avaliação Chefia/RH

Após  a  chefia  dar  seu  parecer  de  “aprovado”  na  “Solicitação  de  Viagem”,  será 
enviada  para  tramitação,  o  sistema envia  para  o  Recursos  Humanos e-mail  via 
Expresso,  informando  que  a  solicitação  numero  tal,  está  aguardando  o 
encaminhamento do RH.

Ao fazer o login no sistema, é possível ver na tela principal a existência de “Tarefas 
Pendentes do Usuário”, conforme mostra a tela abaixo.

5.1.1.9 Pesquisar Avaliação – Chefia/RH

Clique no menu “Solicitação – Avaliação - Chefia/RH” é apresentada a tela:

Selecione o tipo de pesquisa clique, no botão pesquisar: é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Preencha os campos obrigatórios e digite no campo “Nº Solicitação”.Clique no botão 
“Pesquisar”; é apresentada a tela:

Clique no botão “Alterar Avaliação”; é apresentada a tela com o ítem  “Avaliação 
Chefia Imediata/Área de RH”.

Preencha os campos, e clique no botão enviar.

Central de Viagens
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É apresentada a mensagem:

Se o Parecer do RH  for “aprovar”, a “Solicitação de Viagem” terá sua tramitação 
normal.

Se o Parecer do RH for “não aprovar”, a “Solicitação de Viagem” não pode mais ser 
alterada, apenas visualizada.

Se o Parecer do RH for “retificar”, a “Solicitação de Viagem” pode ser alterada pela 
pessoa que incluiu a solicitação no sistema e a tramitação segue para o solicitante.

Só é permitido aprovar se na “situação funcional” for indicado: “No exercício regular 
das funções”.

5.1.1.10 Reserva de Passagem Aérea

Quando a “Solicitação de Viagem” tiver pedido de passagem aérea, no momento em 
que a tramitação for para o RH dar seu parecer, ela também está disponível para a 
Central de Viagem iniciar o processo de “Reserva de Passagem”. 

Através  do  Expresso,  é  enviado  um e-mail  para  o  responsável  da  “Central  de 
Viagem”,  informando  que  a  solicitação  número  tal,  está  aguardando  o 
encaminhamento.

Ao fazer  o login  no sistema aparece na tela  principal,  a existência  das “Tarefas 
Pendentes do Usuário” conforme mostra abaixo.

Clique no botão “Executar”; é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Clique na aba “Cotação”; é apresentada a tela:

Para cadastrar os dados da cotação da passagem, clique no botão “Incluir Linha”; é 
apresentada a tela:

O preenchimento dos campos é obrigatório.

Central de Viagens
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Clique no botão “Confirmar”; é apresentada a tela: 

Para cadastrar os dados da cotação de passagem retorno, clique no botão “Incluir 
Linha” é apresentada a tela com os campos para preenchimento; clique “confirmar”: 
é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Preencha  duas  cotações  para  cada  roteiro,  se  não  for  possível,  é  necessário 
preencher o campo justificativa da aba “Pedido”.

Clique no botão salvar, caso não tenha preenchido todas as informações e enviar 
se tiver preenchido todas as informações, é apresentada a tela:

Após preencher todo o processo de “Cotação de Passagem” o Expresso envia e-
mail  para  o  solicitante,  informando  a  existência  do  trâmite,  para  que  o  mesmo 
indique  qual  horário/roteiro  de  sua  preferência.  Na  tela  inicial  do  sistema,  é 
apresentado a tela “Reserva de Passagem” para tramitação.

Clique no botão Executar; é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Na  aba  “Cotação”  o  solicitante  indica  qual  o  roteiro  de  sua  preferência, 
considerando que se for indicado a passagem de maior valor, o trâmite segue para 
aprovação do “Ordenador de Despesas”; do contrário, o  trâmite vai para “Reserva 
de Passagem”.

Clique no botão “Enviar” para “Aprovação do Ordenador” se for indicado passagem 
de maior valor e “Refazer Cotação” para enviar para a Central de Viagem fazer nova 
cotação.

É apresentada a mensagem:

Na  tela  principal  do  sistema  Central  de  Viagem,  item  “Tarefas  Pendentes  do 
Usuário” clique no botão “Executar”; é apresentada a tela:

Na  aba  Reserva  digite  no  campo  “Validade”  (Reserva  de  Passagem  -  data 
dd/mm/aaaa e a hora hh:mm). Prazo para efetuar a compra das passagens.

Clique no botão “Incluir Reserva”, para cada roteiro de viagem, planejado.

Utilize o campo “Buscar Cotação” para buscar trecho indicado pelo solicitante.

Central de Viagens



28

Preencha  todos  os  campos obrigatórios,  clique  em “Reservar”;  é  apresentada  a 
mensagem:

Também é possível executar as tarefas de reserva de passagem através do menu: 
Solicitação  –  Reserva  de  Passagem.  Pesquisa  a  solicitação  e  clica  na  tarefa 
desejada: cotar/reservar/confirmar/indicar.

5.2 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO

5.2.1 Aprovação do Administrativo

Após o RH dar seu parecer de “aprovado” na “Solicitação de Viagem” e a Central de 
Viagem  reservar  a  passagem,  (quando  da  solicitação  de  passagem/veículo),  é 
enviado  para  tramitação,  do  “Processo  de  Autorização”  da  Aprovação 
Administrativo. 

Através  do  Expresso,  é  enviado  um  e-mail  para  o  responsável  “Aprovação 
Administrativo”,  informando que a solicitação numero tal, está pendente.

Ao  fazer  o  login  no  sistema,  é  possível  ver  na  tela  principal,  a  existência  das 
“Tarefas Pendentes do Usuário”, conforme mostra a tela.

Central de Viagens
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Clique no botão “Executar, é apresentada a tela:

Aba “Previsão  de despesa”,  já vem preenchido  conforme a solicitação,  porém o 
administrativo poderá alterar as despesas.

Quando utilizado meio de transporte aéreo comercial o administrativo deverá, antes 
de executar a tarefa pendente, pesquisar o valor  da passagem aérea e incluir  o 
valor  nas  despesas.  O  sistema só  permite  que  seja  incluído  valor  igual  ao  da 
reserva.

O sistema não permite que a solicitação seja aprovada pelo Administrativo enquanto 
não houver reserva de passagem/veículo, quando solicitado.

No item “Avaliação do Administrativo”, indique o parecer e clique no botão “Enviar” 
ou “Salvar”

Se o Parecer for “Aprovar”, a “Solicitação de Viagem ” terá sua tramitação normal.

Se o Parecer for “Não Aprovar”,  a “Solicitação de Viagem” não pode ser alterada, 
apenas visualizada.

Se  o  Parecer  for  “Retificar”,  a  “Solicitação  de  Viagem”  pode  ser  alterada  pela 
pessoa que incluiu a solicitação no sistema e o sistema apresenta a mensagem:

Ou acesse a “Solicitação de Viagem”, através do menu “Solicitação - Processo de 
Autorização”, é apresentada a tela:

Central de Viagens
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Preencha os campos obrigatórios e digite no campo “Nº Solicitação”, o respectivo 
numero, clique no botão “Pesquisar”; é apresentada a tela:

Clique no botão “Alterar Processo de Autorização”;  é apresentada a tela:

Preencha os campos necessários, clique no botão salvar, para rascunho ou clique 
“Enviar” para aprovação final do processo de “Solicitação de Viagem”.
É apresentada a mensagem:

Central de Viagens
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5.2.2 Aprovação Financeiro

O GFS/Departamento Financeiro, deve verificar a existência de saldos financeiros e 
informá-los para a devida liberação dos valores para a viagem.

Compete também ao GFS, o comprometimento dos valores a serem liberados para 
a  viagem,  bem como,  o  cadastro  de  novos  valores  que  foram  empenhados  e 
liqüidados, à conta relacionamento.

O GFS terá em seu poder, uma base de saldos orçamentários, que fará o controle 
de toda a movimentação de viagem para o Órgão, mediante comprometimentos de 
saldos,  e  posteriores  liberações  de  recursos,  para  pagamento  de  despesas  de 
viagem.

As pessoas cadastradas na estrutura funcional do Órgão, responsáveis por prestar 
as informações do seu departamento, com a titularidade de Titular  ou Substituto, 
terá acesso ao “Processo de Autorização”, para prestar as informações do GFS no 
sistema,  acessando o endereço http://www.centraldeviagens.pr.gov.br. O Expresso 
envia  e-mail  informando  ao  responsável,  a  existência  de  “Tarefa  Pendente  do 
Usuário” para encaminhamento.

Somente a pessoa cadastrada como Titular,  na estrutura funcional  do Órgão, no 
Sistema Central de Viagem, recebe e-mail do Expresso. 

Ao acessar o sistema “Central de Viagens” é apresentado na tela inicial, todas as 
“Tarefas Pendentes do Usuário” para a pessoa que acessou o sistema.

Outra forma de acessar a solicitação é através do menu “Solicitação” ;clique em 
“Processo de Autorização”; é apresentada a tela:
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Digite  o  numero  da  solicitação  que  deseja  dar  encaminhamento  e  clique  em 
“Pesquisar”; é apresentada a tela:

Para encaminhar o “Processo de Autorização” clique no botão “Alterar Processo de 
Autorização” é apresentada a tela:

Aba - Processo Autorização
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No item “Avaliação  do Financeiro”  após avaliação  dos dados selecione  um dos 
pareceres e clique no botão “Enviar” caso tenha completado todas as informações, 
ou no botão “Salvar” caso ainda falte alguma informação.

Se o Parecer for “Aprovar”, a tramitação segue para “Aprovação do Ordenador”

Se o Parecer for “Não Aprovar”, a tramitação encerra

Se o Parecer for “Retificar”, a tramitação retorna para Administrativo

Aba - Previsão de Despesas

O GFS deve informar no “Processo de Autorização”, qual será o empenho que vai 
pagar cada despesa para a viagem.

O sistema não aceita o comprometimento de recursos, caso alguma despesa não 
tenha o empenho indicado para pagamento.

Após  a  indicação  de  qual(is)  empenho(s)  pagará(ão)  a(s)  despesa(s) 
informadas  pelo  GFS,  esses  valores  serão  subtraídos  dos  saldos 
orçamentários disponíveis.

Havendo necessidade o Financeiro pode indicar mais itens de despesa, utilizando o 
item “Incluir  Linha”,  após a tela  aberta  indique  qual  despesa,  valor  e  empenho; 
clique no botão “Confirmar” se não foi indicado o empenho é necessário clicar no 
botão alterar.
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Clique  no  botão  “Comprometer  Recursos”  para  disponibilizar  o  valor  para  a 
realização  da  viagem.  Essa  ação subtrai  o  valor  solicitado  da viagem do saldo 
disponível.  Após  esta  ação,  aparece  a  opção  “Descomprometer  Recursos”,  que 
possibilita  ao  responsável  pelo  GFS,  fazer  o  descomprometimento  dos  recursos 
financeiros  previamente  comprometidos,  alterar  ou  excluir  valores,  para  que  o 
processo se adeque à real necessidade da viagem.

Se houver verba suficiente, o sistema apresenta a mensagem:

Caso alguma despesa ultrapasse o saldo disponível  para pagamento,  o sistema 
informa da insuficiência de saldo e cancela a ação de comprometimento de recurso.

Aba - Cartão Corporativo

Nesta  aba,  é  possível  visualizar  os  dados  do  “Cartão  Corporativo”  da  pessoa 
indicada para receber os valores, para pagamento da viagem.
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O Financeiro indica no item “Limite a ser acrescentado” 

*Data de Vencimento do Limite *

*Data a ser Liberado *

Data do vencimento e a data que será liberado o limite, deve ser maior ou igual a 
data atual.

Após o levantamento de todos os custos  que incidirão  na viagem e sua devida 
autorização,  esse formulário  deve ser  encaminhado ao trâmite  de  aprovação do 
Ordenador de Despesas, através do botão “Enviar”.

Não sendo necessária  nenhuma alteração nas despesas ou valores previamente 
comprometidos, o responsável pelo GFS deve indicar parecer de avaliação na aba 
“Processo de Autorização”,  indicando um dos pareceres;  em seguida,  clique em 
“Enviar”.

Na  aba  “Cartão  Corporativo”  os  dados  já  vêm  preenchidos  conforme  padrão: 
despesas com passagem aérea no mesmo dia da aprovação e demais despesas um 
dia antes da viagem.

Clique  no  botão  “enviar”,  somente  quando  todas  as  informações pertinentes  ao 
GFS, estiverem incluídas, do contrário, clique no botão “Salvar” para rascunho.
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Se o Parecer for “Aprovar”, aprova todas as informações prestadas. E a solicitação 
segue a tramitação.

Se o Parecer for “Não Aprovar”, a viagem não ocorrerá, cancelando o processo de 
solicitação de viagem.

Se o  Parecer  for  “Retificar”,  a  solicitação  retorna  para  o  Administrativo  para  as 
devidas alterações.

Após  esse  processo,  será  encaminhado  e-mail  através  do  Expresso  para  o 
Ordenador, comunicando a existência de “Tarefas Pendentes”.

5.2.3 Aprovação do Ordenador

Após todos os agentes envolvidos, GRHS, GAS e GFS manifestarem seu parecer, 
na solicitação de viagem e a Central de Viagens reservar as passagens aéreas e/ou 
a reserva de veículo, esta é remetida ao Ordenador de Despesas do órgão para sua 
apreciação e deliberação. 

O Expresso envia um e-mail para o Ordenador cadastrado, informando a existência 
de “Tarefa Pendente do Usuário”. O responsável cadastrado na estrutura funcional 
do sistema “Central de Viagens” como Titular, presta as informações do Ordenador 
de Despesas no sistema, (endereço www.centraldeviagens.pr.gov.br ). 

É apresentada a tela:

 Clique no botão “Executar”, é apresentada a tela:

Central de Viagens
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O  Ordenador  visualiza  todas  as  informações  que  constam  na  “Solicitação  de 
Viagem”, com acesso ao item “Avaliação do Ordenador”, para informar o “Parecer”.

Se o Parecer for “Aprovar”, Indica que a decisão é favorável à realização da viagem 
e a tramitação segue para a Central de Viagens confirmar a compra da passagem e 
ao Banco do Brasil para creditar o valor no cartão.

Se o Parecer for “Não Aprovar”, Indica que a decisão é desfavorável à realização da 
viagem. Nesse caso, faz-se necessário preencher o campo comentário.

Se  o  Parecer  for  “Retificar”  o  Ordenador  preenche  o  campo  “Comentário”  e  a 
tramitação volta para o Financeiro fazer as devidas alterações.

5.2.4 Prestação de Contas

Após o término da viagem, o viajante deve iniciar a prestação de contas dos valores 
que  foram gastos  na  viagem como:  passagem aérea,  rodoviária,  despesas  com 
alimentação  e  hospedagem,  combustível,  táxi,  pedágio  e  outras,  que  foram 
previamente liberados no processo de “Autorização da Viagem”

O Decreto nº 3488, estipula no Artigo 19, que o viajante terá o prazo de 2 (dois) dias 
úteis  para  prestar  contas  com  os  documentos  comprobatórios,  necessários  e 
restituir o valor recebido antecipadamente e não utilizado.

5.2.4.1 Pesquisa - Prestação de Contas

Clique no menu “Solicitação - Prestação de Contas”; é apresentada a tela:
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Selecione Tipo de Prestação: “Prestações Realizadas ou Prestar Contas” ou  digite 
o  numero  da  solicitação;  clique  em  pesquisar,   “Prestações  Realizadas”  é 
apresentada a tela:

Nesta tabela, o aplicativo permite, na respectiva linha da descrição, a utilização dos 
seguintes botões:

Exibir a Solicitação de Viagem

Exibir a Prestação de Contas

Alterar Prestação de Contas

Avaliações de Prestação de Contas

Roteiro Final da Solicitação de Viagem

Cancelar Prestação de Contas

Na pesquisa “Prestar Contas” é apresentada a tela:

Nesta tabela o aplicativo permite, na respectiva linha da descrição, a utilização dos 
seguintes botões:
Exibir a Solicitação de Viagem e Prestar Contas da Solicitação de Viagem.

5.2.4.2 Prestação de Contas

5.2.4.2.1 Prestar Contas 

Clique no menu “Solicitação – Prestação de Contas”, é apresentada a tela:
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Selecione a opção  “Prestar Contas” pesquise a solicitação desejada; é apresentada 
a tela:

Clique no botão prestar contas; é apresentada a tela:
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Selecione no item “Tipo de Prestação de Contas” e clique no botão “Confirmar”; é 

apresentada a tela:

Aba Prestação de Contas

Preencha todos os campos obrigatórios do item “Relatório Técnico da Viagem”.

Aba Meio de Transporte

Clique na aba “Meio de Transporte”; preencha todas as informações necessárias. 

Se a viagem foi com veículo oficial deverá ser preenchido o roteiro seguido. 

Se a viagem foi com meio de transporte aéreo comercial deverá ser informado se os 
bilhetes emitidos foram utilizados ou não.

Aba Despesa

Clique na aba “Despesa”; visualize os gastos e preencha os campos obrigatórios.
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Deverá ser informada todas as despesas da viagem (tanto as com comprovação 
como as  sem comprovação).  Informar  também como foi  efetuado  o  pagamento, 
cartão ou espécie – quando efetuado saque.

Aba Cartão Corporativo

Clique na aba “Cartão Corporativo”; visualize/analise os dados demonstrados.

Preencher dados das transações do cartão, inclusive saques referentes a diária.

Atenção: Se for utilizado mais de um cartão, especificar em qual cartão ocorreu a 
transação.

Aba Fechamento

Clique na Aba “Fechamento”; visualize o demonstrativo dos gastos e clique “Enviar” 
ou “Salvar” para rascunho. Se enviar é apresentado a mensagem:

5.3.4.2.2 Avaliação Prestação de Contas Financeiro

Clique no botão “Executar”   na tela principal  “Tarefas Pendentes do Usuário”  no 
item “Prestação de Contas”.

É apresentada a tela:
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O  financeiro  confirma  o  recebimento  da  documentação.  Clica  em  executar 
novamente; é apresentada a tela:

Após a devida avaliação de todos os dados da prestação de contas, selecione o 
“Parecer” do item “ Avaliação Prestação de Contas Financeiro – SEAP, e clique no 
botão “Enviar.

5.2.4.2.4 Avaliação Relatório Técnico Ordenador Despesas

Clique no botão “Executar”  na tela  principal  “Tarefas Pendentes do Usuário”,  no 
item “Prestação de Contas”.
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É apresentada a tela:

Selecione o “Parecer” do item “ Avaliação Ordenador Despesas – SEAP”;  clique no 
botão “Enviar”.

O ordenador  de  despesa  poderá  retificar  apenas  o  relatório  técnico,  os  demais 
dados não podem ser mais alterados depois que o GFS aprova.

A situação da prestação de contas apresenta-se “aprovada” conforme tela abaixo.

5.3 FINANCEIRO

5.3.15.3.1CCENTROENTRO  DEDE C CUSTOSUSTOS

5.3.1.1 Pesquisar Centro de Custos

Clique menu “Financeiro – Centro de Custos” é apresentada a tela:
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Preencha os campos:

 Órgão – selecione o órgão a ser pesquisado.
 Descrição – preencha com a descrição do órgão a ser pesquisado.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão ; aparece uma tabela 
com todos os eventos referentes a pesquisa.

Nesta tabela o aplicativo permite, na respectiva linha do registro, a utilização dos 
seguintes botões:

 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida,  aparece  a  tela  Detalhes  do 
Registro, para consulta de todos os dados referentes a pesquisa.

Para retornar a tela Pesquisa de Centro de Custo, clique no botão .

 - clique neste botão para  Alterar e em seguida, aparece a tela  Alteração de 
Centro de Custo, para alteração dos dados.

Após a alteração dos dados, clique no botão  ,;em seguida abre-se a tela 

Pesquisa de Centro de Custo com a seguinte mensagem: .

Para retornar a tela Pesquisa de Centro de Custo, clique no botão .

 - clique neste botão para  Excluir e em seguida, aparece a tela;  Exclusão de 

Centro de Custo, para exclusão. Nesta tela, clique no botão  ; em seguida 
abre-se  a  tela  Pesquisa  de  Centro  de  Custo com  a  seguinte  mensagem: 

.

Observe  também, que  o  aplicativo  permite  que  o  campo  NÚMERO,  SIGLA ou 
DESCRIÇÃO quando clicado, os seus dados sejam listados em ordem crescente de 
número ou em ordem alfabética.

Para retornar a tela Pesquisa de Centro de Custo, clique no botão .
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5.3.1.2 Inclusão de Centro de Custo

Clique menu “ Financeiro – Centro de Custo”; é apresentada a tela:

Clique no botão “Incluir”; é apresentada a tela:

Preencha os campos:

 Órgão – selecione o órgão.
 Número – informe o número do órgão.
 Sigla – preencha com a sigla do órgão.
 Descrição – preencha com a descrição do órgão.

Os campos com *(asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão ; em seguida abre-se a 
tela  Inclusão  de  Centro  de  Custo,  com  a  seguinte  mensagem: 

.

Para retornar a tela Pesquisa de Centro de Custo, clique no botão .
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5.3.1.3 Saldo Orçamentário – Empenho

5.3.1.3.1 Pesquisar “Saldo Orçamentário – Empenho”

Clique no menu “Financeiro – Saldo Orçamentário – Empenho”; é apresentada a 
tela:

Preencha os campos:

 Órgão – selecione o órgão a ser pesquisado.
 Ano/Exercício –  informe o ano de exercício do orçamento - empenho a ser 

pesquisado.

Os campos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão , aparece uma tabela 
com todos os eventos referentes a pesquisa.

Nesta tabela, o aplicativo permite, na respectiva linha do registro, a utilização do 
seguinte botão:

 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida,  aparece  a  tela  Detalhes  do 
Registro, para consulta de todos os dados referentes a pesquisa.

 - clique neste botão para  Excluir e em seguida. aparece a tela:  Exclusão de 

Saldo Orçamentário - Empenho para exclusão. Nesta tela clique no botão ; 
em seguida,  abre-se  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  –  Empenho, com a 

seguinte mensagem: .
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 clique neste botão para  Fechar, e em seguida aparece a tela  Exclusão de Saldo 
Orçamentário  -  Empenho para  exclusão,  com  a  seguinte  mensagem: 

Observe  também,  que  o  aplicativo  permite  que  o  campo  DOTAÇÃO ou  ELEMENTO 
quando  clicado,  os  seus  dados  sejam listados  em ordem crescente  de  número  ou  em 
ordem alfabética.

Para  retornar  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  -  Empenho,  clique  no botão 

.

5.3.1.3.2 Inclusão “Saldo Orçamentário – Empenho”

Clique no menu “Financeiro – Saldo Orçamentário – Empenho”; é apresentada a 
tela:

Preencha o campo obrigatório e clique no botão “Incluir” é apresentada a tela:
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Na tela Pesquisar Saldo Orçamentário - Empenho, clique no botão ; aparece 
a tela Inclusão Saldo Orçamentário - Empenho, preencha os campos:

 Órgão – selecione o órgão.
 Dotação Orçamentária – informe o número da dotação orçamentária.
 Nº do Empenho – informe o número do empenho.
 Nº Liquidação Empenho – informe o número da liquidação do empenho.
 Valor Empenho – preencha com o valor do empenho.

Os campos com *(asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão ; em seguida abre-se a 
tela  Inclusão  Saldo  Orçamentário  –  Empenho, com  a  seguinte  mensagem: 

.

Para  retornar  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  -  Empenho,  clique  no botão 

.

5.3.25.3.2 S SALDOALDO O ORÇAMENTÁRIORÇAMENTÁRIO – C – CENTROENTRO  DEDE C CUSTOUSTO

5.3.2.1 Pesquisar Saldo Orçamentário – Centro de Custo

Clique menu “Financeiro – Saldo Orçamentário – Centro de Custo” é apresentada a 
tela:

Preencha os campos obrigatórios, é apresentada a tela:

Nesta tabela o aplicativo,  permite na respectiva linha do registro,  a utilização do 
seguinte botão:
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 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida  aparece  a  tela  Detalhes  do 
Registro, para consulta de todos os dados referentes a pesquisa.

 -  clique  neste  botão  para  Alterar e  em  seguida,  aparece  a  tela:  Saldo 
Orçamentário - Centro de Custo, para alteração dos dados.

 - clique neste botão para  Excluir e em seguida, aparece a tela:  Exclusão de 
Saldo Orçamentário – Centro de Custo  para exclusão. Nesta tela clique no botão 

; em seguida, abre-se a tela Pesquisar Saldo Orçamentário – Empenho, com 

a seguinte mensagem: .

 clique neste botão para  Fechar e em seguida, aparece a tela:  Exclusão de 

Saldo Orçamentário - Empenho, com a seguinte mensagem: . 

Para  retornar  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  -  Empenho,  clique  no botão 

5.3.2.2 Inclusão Saldo Orçamentário – Centro de Custo

Clique  no  menu  “Financeiro  –  Saldo  Orçamentário  –  Centro  de  Custo”:   é 
apresentada a tela:

Após o preenchimento dos campos, clique no botão “Incluir”; é apresentada a tela:
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Nesta tabela, o aplicativo permite, na respectiva linha do registro, a utilização do 
seguinte botão:

 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida,  aparece  a  tela:  Detalhes  do 
Registro, para consulta de todos os dados referentes a pesquisa.

 -  clique  neste  botão  para  Alterar e  em  seguida,  aparece  a  tela:  Saldo 
Orçamentário - Centro de Custo, para alteração dos dados.

 - clique neste botão para  Excluir e em seguida, aparece a tela:  Exclusão de 
Saldo Orçamentário – Centro de Custo  para exclusão. Nesta tela clique no botão 

; em seguida abre-se a tela Pesquisar Saldo Orçamentário - Empenho com 

a seguinte mensagem: .

 clique neste botão para  Fechar e em seguida, aparece a tela:  Exclusão de 

Saldo Orçamentário - Empenho, com a seguinte mensagem: . 

Para  retornar  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  -  Empenho,  clique  no botão 

5.3.35.3.3  MMOVIMENTAÇÕESOVIMENTAÇÕES S SALDOALDO O ORÇAMENTÁRIORÇAMENTÁRIO  PORPOR E EMPENHOMPENHO

5.3.3.1 Pesquisar Movimentação Saldo Orçamentário por Empenho

Clique no menu “Financeiro – Saldo Orçamentário Empenho”; é apresentada a tela:
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Clique no botão “Pesquisar”; é apresentada a tela:

Nesta tabela, o aplicativo permite, na respectiva linha do registro, a utilização do 
seguinte botão:

 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida,  aparece  a  tela:  Detalhes  do 
Registro, para consulta de todos os dados referentes a pesquisa. 

Para  retornar  a  tela  Pesquisar  Saldo  Orçamentário  -  Empenho,  clique  no botão 

.

5.3.45.3.4 M MOVIMENTAÇÕESOVIMENTAÇÕES  DEDE S SALDOALDO O ORÇAMENTÁRIORÇAMENTÁRIO  PORPOR C CENTROENTRO  DEDE C CUSTOUSTO

5.3.4.1Pesquisar “Movimentação de Saldo Orçamentário por Centro de Custo”

Clique no menu “Financeiro – Movimentações Centro de Custo” é apresentada a 
tela:

Preencha os campos obrigatórios, é apresentada a tela:
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Nesta tabela, o aplicativo permite, na respectiva linha do registro, a utilização do 
botão:

 -  clique  neste  botão  para  Exibir e  em seguida,  aparece  a  tela:  Detalhes  do 
Registro para consulta de todos os dados referentes a pesquisa.

5.4 CARGA E DEVOLUÇÃO DE VALORES LIMITE DO CARTÃO 
CORPORATIVO

A Carga e Devolução dos valores do limite do Cartão Corporativo do viajante serão 
efetuadas  de  forma automática  no  sistema,  via  transmissão  de  arquivos  com o 
Banco  do  Brasil.  Não  será  necessário  efetuar  a  carga  manual  dos  valores  no 
sistema BB Office Banking da internet.

A Carga do cartão será efetuada conforme as viagens são aprovadas pelo 
Ordenador  de  Despesas  e  a  Devolução  dos  valores  será  efetuada  após  a 
aprovação da Prestação de Contas pelo Financeiro.

Os valores são enviados para o Banco do Brasil em formato de arquivo texto, 
cada arquivo gerado é uma remessa contemplando o envio de um ou mais cartões 
para o órgão.

O  objetivo  desse  manual  é  detalhar  o  funcionamento  da  geração  das 
remessas,  assim  como  a  confirmação  do  processamento  das  mesmas  pela 
instituição financeira.

5.4.1 F5.4.1 FLUXOLUXO  DODO P PROCESSOROCESSO
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5.4.2 A5.4.2 APROVAÇÃOPROVAÇÃO  DADA V VIAGEMIAGEM  PELOPELO F FINANCEIROINANCEIRO

As  informações  necessárias  para  geração  da  remessa,  com  os  dados  de 
carregamento  do  cartão  corporativo  devem  ser  informadas  no  momento  da 
Aprovação da viagem pelo Financeiro.

Quando  o  financeiro  efetua  o  comprometimento  dos  recursos,  o  sistema 
automaticamente  gera  as  informações para  carregamento  do  cartão  corporativo, 
conforme detalhamento:

Cartão Viajante: é o cartão do viajante informado pelo solicitante na solicitação de 
viagem. O cartão corporativo poderá ser alterado pelo financeiro, utilizando a opção 
Buscar.

- Situação Limite: A situação do limite nesse momento é pendente, ou seja, 
não será enviada para geração de remessa para o Banco do Brasil.

- Limite a ser Acrescentado (R$):  O sistema exibe a somatória de todos os 
limites a serem liberados no cartão para a viagem selecionada. A separação 
dos limites é devido à data de liberação, se todos os valores forem liberados 
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em um mesmo dia  para o viajante,  então não é necessária  a inclusão de 
vários Limites.

- Valor a acrescentar:  Valor a ser carregado no limite do cartão corporativo 
para a viagem selecionada. O sistema carrega automaticamente a soma dos 
valores informados na aba Previsão de Despesa.

- Data de Vencimento do Limite: Data de vencimento do limite a ser carregado. 
A data carregada pelo sistema é de três dias úteis após o retorno da viagem. 
A data de vencimento poderá ser alterada pelo financeiro.

- Data a ser Liberado: Data de geração da remessa para o Banco do Brasil. A 
data carregada pelo sistema é a data atual  quando a despesa liberada é 
Meio  de Transporte  Aéreo Comercial,  para  as outras  despesas o sistema 
carrega um dia útil antes da partida da viagem.

- Tipos de Gasto: O tipo de gasto é carregado de acordo com as despesas 
informadas na aba Previsão de Despesas, o valor é a soma das despesas 
com aquele tipo de gasto.

Tipo de Gasto Despesas

Agências  de 
Viagem

MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL

Cias Aéreas MEIO TRANSP. AÉREO COMERCIAL

Hotéis HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART 15 DECRETO 3498/04

Restaurantes HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART 15 DECRETO 3498/04

Saques COMBUSTÍVEL

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MEIO TRANSP. AÉREO FRETADO

MEIO TRANSP. FERROVIÁRIO

MEIO TRANSP. MARÍTIMO

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  COMERCIAL 
CONVENCIONAL
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MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  COMERCIAL 
EXECUTIVO

MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  FRETADO  COM 
MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  FRETADO  SEM 
MOTORISTA

MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO VEÍCULO LEVE FRETADO COM 
MOTORISTA

MEIO TRANSP.  RODOVIÁRIO VEÍCULO LEVE FRETADO SEM 
MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  VEÍCULO  PESADO  FRETADO 
COM MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  VEÍCULO  PESADO  FRETADO 
SEM MOTORISTA

OUTRAS

OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

PEDÁGIO

RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART 15 DECRETO 3498/04

TÁXI

TRASLADO

Outros 
Estabelecimentos

COMBUSTÍVEL

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

MEIO TRANSP. AÉREO FRETADO

MEIO TRANSP. FERROVIÁRIO

MEIO TRANSP. MARÍTIMO

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  COMERCIAL 
CONVENCIONAL

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  COMERCIAL 
EXECUTIVO
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MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO ÔNIBUS COMERCIAL LEITO

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  FRETADO  COM 
MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  ÔNIBUS  FRETADO  SEM 
MOTORISTA

MEIO TRANSP. RODOVIÁRIO VEÍCULO LEVE FRETADO COM 
MOTORISTA

MEIO TRANSP.  RODOVIÁRIO VEÍCULO LEVE FRETADO SEM 
MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  VEÍCULO  PESADO  FRETADO 
COM MOTORISTA

MEIO  TRANSP.  RODOVIÁRIO  VEÍCULO  PESADO  FRETADO 
SEM MOTORISTA

OUTRAS

OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA

PEDÁGIO

RESSARCIMENTO CATEGORIAS ART 15 DECRETO 3498/04

TÁXI

TRASLADO

5.4.3 A5.4.3 APROVAÇÃOPROVAÇÃO  DADA V VIAGEMIAGEM  PELOPELO O ORDENADORRDENADOR  DEDE D DESPESASESPESAS

Após a aprovação da Solicitação de Viagem pelo Ordenador de Despesas, todos os 
limites  informados  na  aba  Cartão  Corporativo  do  Processo  de  Autorização 
selecionado, terão a situação alterada para “Para Liberação”. Os campos data de 
liberação e data de confirmação só serão atualizados após a geração da remessa.

A alteração  da  situação  implica  na  seleção  dos  registros  pela  rotina  que 
efetua a geração das remessas a serem enviadas para o Banco do Brasil.
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5.4.4 - A5.4.4 - APROVAÇÃOPROVAÇÃO  DADA P PRESTAÇÃORESTAÇÃO  DEDE C CONTASONTAS  PELOPELO F FINANCEIROINANCEIRO

Após a aprovação da Prestação de contas pelo Financeiro, é efetuada a devolução 
dos limites do cartão corporativo anteriormente liberados para a viagem. A Situação 
de Devolução dos limites já carregados é alterada para “Para Devolução”.

A alteração  da  situação  implica  na  seleção  dos  registros  pela  rotina  que 
efetua a geração das remessas a serem enviadas para o Banco do Brasil.

5.4.4.1 Rotina de Geração de Remessas

A  rotina  que  efetua  a  geração  das  remessas  a  serem enviadas  para  o  BB  é 
agendada  para  execução  a  cada  15  minutos.  A  mesma contempla  o  envio  de 
valores para carga e devolução de valores no cartão corporativo.

As remessas são agrupadas por órgão, ou seja, para cada órgão é criada 
uma nova remessa (arquivo), a mesma é composta pelo agrupados das operações a 
serem efetuadas para os Cartões Corporativos. 

Os registros a serem enviados para carga e/ou devolução são selecionados 
de acordo com os seguintes requisitos:
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- O órgão não pode conter remessas enviadas e não retornadas pela rotina do 
Banco do Brasil (situação remessa = “Enviada”), ou seja, qualquer remessa 
anterior deve estar com o status = “Retornada” E

- O titular do cartão corporativo a ser enviado não pode conter outros registros, 
para o órgão da remessa, enviados e não retornados pela rotina do Banco do 
Brasil  (situação  carga  =  “Enviado  para  Carga”  ou  situação  devolução  = 
“Enviado para Devolução”) E

- O titular do cartão corporativo a ser enviado não pode conter outros registros, 
para  o  órgão  da  remessa,  com retorno  contendo  erro  de  processamento 
(situação carga = “Retornada com erro” ou situação devolução = “Retornada 
com erro”) E

o A situação do Limite para Carga deve ser “Para Liberação” (solicitação 
aprovada pelo Ordenador de Despesas) E Data a ser Liberado menor 
ou igual à data atual

OU

o A  situação  do  Limite  para  Devolução  deve  ser  “Para  Devolução” 
(prestação  aprovada  pelo  Financeiro)  E  Data  Devolução  menor  ou 
igual à data atual

Composição do Arquivo de Remessa:

Cabeçalho:

Campo Descrição

Data Remessa Data de envio da remessa. É a data do processamento 
da rotina.

Código  MCI 
Empresa

Código  MCI  do  órgão  constante  no  cadastro  “Conta 
Relacionamento do Órgão”

Número  do 
Processo

Número  Processo  constante  no  cadastro  “Conta 
Relacionamento do Órgão”

Seqüencial  da 
Remessa

Próximo Seqüencial da Remessa constante no cadastro 
“Conta Relacionamento do Órgão”.

A  geração  da  remessa  realiza  o  incremento  do 
seqüencial. Quando o seqüencial da remessa atingir o 
número 99999, a mesma será novamente iniciado em 1 
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(um).

Agência  da 
Empresa

Agência  do  órgão  constante  no  cadastro  “Conta 
Relacionamento do Órgão”.

Conta da Empresa Conta  do  órgão  constante  no  cadastro  “Conta 
Relacionamento do Órgão”.

Obs: Caso as informações do órgão não estejam cadastradas, o aplicativo irá enviar 
um  email  para  o  endereço  centraldeviagens@seap.pr.gov.br avisando  que  a 
remessa não pode ser gerada.

Detalhe – Alteração de Limite do Portador (o detalhe se repete para cada cartão 
corporativo a ser enviado na remessa para o órgão selecionado, caso exista mais 
de uma viagem a ser enviada com o mesmo cartão os valores serão agrupados na 
mesma linha de detalhe):

Campo Descrição

Seqüencial Cliente Numeração  seqüencial  iniciada  em  1  para  cada 
remessa  enviada,  incrementada  de  acordo  com  o 
número de cartões enviados na remessa.

Número Cartão Número do Cartão corporativo  informado na liberação 
das  despesas  do  Processo  de  Autorização  pelo 
Financeiro.

Data de Validade Maior  data  de validade  informada para  solicitação  de 
carga do cartão que ainda não tenham a prestação de 
contas  aprovada pelo  Financeiro  (sem devolução  dos 
valores).

Indicativo  de 
Alteração do Limite

A  –  Acrescentar  Limite:  o  indicativo  é  enviado  como 
alteração  quando  o  somatório  de  todos  os  registros 
para  carga  é  maior  que  o  somatório  de  todos  os 
registros para devolução

R – Reduzir Limite: o indicativo é enviado como redução 
quando  o  somatório  de  todos  os  registros  para 
devolução  é  maior  que  o  somatório  de  todos  os 
registros para carga

S  –  Substituir  Limite  (Zerar  cartão):  o  indicativo  é 
enviado como substituição quando o somatório de todos 
os registros para carga é igual  à 0 e existem apenas 
registros para devolução.

O  indicativo  incide  apenas  no  campo  Limite  do 
Portador, conforme a seguir:
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A – Acrescenta o valor atual do limite do portador com o 
Limite do Portador enviado na remessa.

R – Reduz o Limite do Portador enviado na remessa do 
valor atual do limite do portador (caso a operação gere 
resultado negativo o limite é zerado).

S  –  Substitui  o  limite  do  portador  pelo  Limite  do 
Portador  enviado  na  remessa  (nesse  caso  a 
substituição sempre será por 0, já que o indicativo só 
está sendo utilizado para zerar o limite)

Limite do Portador Se Indicativo = A: Somatório de todos os registros para 
carga  menos o  Somatório  de  todos  os  registros  para 
devolução

Se Indicativo = R: Somatório de todos os registros para 
carga  menos o  Somatório  de  todos  os  registros  para 
devolução (desconsiderando o sinal de negativo, nesse 
caso sempre a operação gerada é negativa)

Se Indicativo = S: valor 0 (zerar os limites do cartão)

Valor  Máximo  por 
Transação,  por 
Transação  Internet/ 
Fone  e  por 
Transação  no 
Exterior

Os  valores  máximos  por  transação  não  utilizam  o 
indicativo de alteração, os mesmos tem o valor sempre 
substituído quando é enviada uma nova remessa.

O valor máximo é a somatória de todas as solicitações 
de  carga  para  o  cartão,  cujas  prestações  de  contas 
ainda  não  foram  aprovadas  pelo  financeiro  (sem 
devolução dos valores).

Permissão  para 
Utilização no Exterior

Se  alguma das  cargas  a  ser  efetuada  é  referente  a 
alguma viagem internacional o campo é enviado com o 
valor S – SIM, caso contrário é enviado com o valor N – 
NÃO

Permissão  para 
Compra Parcelada

N – NÃO

Permissão  para  uso 
na Internet/ Fone

N – NÃO

Permissão  para 
Saques

S – SIM

Detalhe – Autorização para Utilização por Tipo de Estabelecimento (o detalhe 
se repete para cada tipo de estabelecimento do cartão corporativo a ser enviado na 
remessa  para  o  órgão  selecionado,  ou  seja,  para  cada  cartão  informado  serão 
criadas várias linhas de tipo de estabelecimento):
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Campo Descrição

Seqüencial Cliente Seqüencial  do  Cliente  referente  aos  dados  do 
estabelecimento

Código  do  Tipo  de 
Estabelecimento

01 – Agências de Viagem

04 – Cias Aéreas

09 – Hotéis

17 – Restaurantes

19 – Saques

25 – Outros Estabelecimentos

99  –  Todos  os  tipos  de  estabelecimentos  (utilizado 
apenas para zerar o cartão)

Limite  Diário, 
Semanal e Mensal

Somatória  de  todas  as  solicitações  de  carga  para  o 
cartão,  cujas  prestações  de  contas  ainda  não  foram 
aprovadas pelo financeiro (sem devolução dos valores) 
para o tipo de estabelecimento selecionado.

Para  código  do  tipo  de  estabelecimento  99  o  valor  é 
sempre 0 (zero).

Os  valores  enviados  nos  campos  limites  do  tipo  de 
estabelecimento irão substituir o valor existente.

Após a geração da remessa, a rotina atualiza a situação do Limite para Carga 
para  “Enviado  para  Carga”.  A alteração ocorre  nos registros  com solicitação  de 
carga no cartão corporativo.

A rotina também atualiza a situação do Limite para Devolução para “Enviado 
para Devolução”. A alteração ocorre nos registros com solicitação de devolução de 
limite no cartão corporativo.
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A rotina grava no sistema as informações das remessas enviadas, possibilitando a 
verificação dos dados gerados através das funcionalidades de Pesquisar Remessas 
e Pesquisar Movimentação do Cartão Corporativo.

A  remessa  é  salva  no  sistema  com  situação  “Enviada”,  a  mesma  fica 
aguardando os arquivos de conformidade e erro do Banco do Brasil para que seja 
confirmada  e  tenha  a  situação  alterada  para  “Retornada”  (pela  rotina  de 
confirmação de retorno da remessa).

5.4.4.2 Rotina de Confirmação de Envio de Remessas

A rotina que efetua a confirmação das remessas recebidas pelo o BB é agendada 
para  execução  a  cada  15  minutos.  A  mesma  efetua  a  leitura  dos  arquivos 
retornados pelo Banco do Brasil a fim de realizar a confirmação do processamento 
dos dados enviados.

O Banco do Brasil retorna um arquivo de conformidade de recebimento para cada 
remessa envida, caso a remessa ou algum registro de cartão corporativo apresente 
erro  no  processamento  também é  retornado  um arquivo  com os  erros  para  a 
remessa, contendo o detalhamento dos erros encontrados.

Composição do Arquivo de Retorno – Conformidade:

Cabeçalho:

Campo Descrição

Data  de  retorno  da 
Remessa

Data de envio do arquivo de retorno pelo Banco do Brasil

Número  do 
Processo

Número do processo que o cliente (órgão) tem junto ao 
Banco do Brasil

Número  seqüencial 
de  retorno  da 
remessa

Número seqüencial de retorno da remessa

Código  MCI  da 
empresa

Código MCI que o cliente (órgão) tem junto ao Banco do 
Brasil

Detalhe – Conformidade da Remessa Recebida (1 linha por retorno enviado):
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Campo Descrição

Número  Remessa 
Origem

Número de remessa que originou o retorno

Número  Remessa 
Esperada

Numero  de  remessa  esperada,  apresenta  sempre  o 
próximo seqüencial de remessa esperado

Data  da  Remessa 
de Origem

Data de remessa que originou o retorno

Hora  do 
Processamento  da 
Remessa

Hora de processamento da remessa

Código  de  Erro  da 
Remessa

0000 – RMS ACEITA SEM ERROS

0004  –  RMS  ACEITA  REGISTROS  CLIENTES 
RECUSADOS
0101  –  RMS  RECUSADA  CÓDIGO  DE  CLIENTE 
INVÁLIDO
0102 – RMS RECUSADA SEQUENCIAL DE REMESSA 
INVÁLIDO

0103:  RMS  RECUSAD  REGISTRO  FORA  DE 
SEQUENCIA

Composição do Arquivo de Retorno – Erro:

Cabeçalho:

Campo Descrição

Data  de  retorno  da 
Remessa

Data de envio do arquivo de retorno pelo Banco do Brasil

Número  do 
Processo

Número do processo que o cliente (órgão) tem junto ao 
Banco do Brasil

Número  seqüencial 
de  retorno  da 
remessa

Número seqüencial de retorno da remessa

Código  MCI  da 
empresa

Código MCI que o cliente (órgão) tem junto ao Banco do 
Brasil

Obs:  O cabeçalho  do arquivo  de erro  contém os mesmos dados do arquivo  de 
conformidade, é dessa forma que o sistema consegue associar o arquivo de erro 
com o arquivo de conformidade.
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Detalhe – Resultado do Processamento das Alterações dos Limites (1 linha para 
cada erro encontrado):

Campo Descrição

Número  da 
Remessa  de 
Origem

Número de remessa que originou o retorno

Seqüencial  do 
Cliente

Numeração seqüencial que acompanha cada registro de 
cliente ou tipo de gasto enviado no arquivo de origem

Registro de Origem Identifica se o erro é do detalhe do cliente ou do detalhe 
do tipo de gasto.

Número do Plástico Número do cartão o qual seria alterado o limite

Código  do  Tipo  de 
Estabelecimento

Código  enviado  na  remessa  de  origem  (somente 
quando  registro  de  origem  é  do  detalhe  do  tipo  de 
gasto)

Código  da 
Ocorrência

Código  da  ocorrência  do  plástico  limite  enviado  para 
alteração do limite

Descrição  da 
Ocorrência

Descrição do erro retornado

Obs: Apenas os cartões processados com erros constam no arquivo de retorno de 
erros, os cartões que não estão no arquivo tiveram o processamento efetuado com 
sucesso.

Processamento dos dados recebidos:

A  identificação  da  remessa  de  origem  (remessa  enviada)  é  realizada  pelos 
seguintes campos:

- Número  Processo  do  cabeçalho  do  arquivo  de  conformidade  =  Número 
Processo do cabeçalho da remessa enviada

- Código MCI da empresa do cabeçalho do arquivo de conformidade = Código 
MCI do cabeçalho da remessa enviada

- Número da Remessa de Origem do detalhe de conformidade do arquivo de 
conformidade = Seqüencial Remessa do cabeçalho da remessa enviada

- Data  da  Remessa de  Origem do detalhe  de  conformidade  do  arquivo  de 
conformidade = Data da Remessa do cabeçalho da remessa enviada

• Remessas retornadas com código 0000 – Remessa aceita sem Erros:
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Todas  as  operações  enviadas  para  os  cartões  corporativos  constantes  na 
remessa selecionada, foram processadas com sucesso pelo Banco do Brasil.

A situação da Remessa é alterada para “Retornada”.

Todas  as  solicitações  para  realização  de  carga  de  limite  para  os  cartões 
enviados  têm  a  situação  alterada  para  “Confirmado  Liberação”.  A  data  de 
Confirmação é atualizada com a data que a rotina foi gerada.

Todas as solicitações para realização de devolução de limite para os cartões 
enviados  têm  a  situação  alterada  para  “Confirmado  Devolução”.  A  data  de 
Confirmação é atualizada com a data que a rotina foi gerada.

Remessas  retornadas  com código  0004  –  Remessa  aceita  registros  de  clientes 
recusados:

Inicialmente a situação da Remessa é alterada para “Aguardando Retorno de 
Erro”.

O  código  retornado  indica  que  a  remessa  foi  aceita,  porém  com  a 
existência de recusa de processamento para um ou mais cartões enviados na 
remessa. Todos os cartões constantes no arquivo de erro tiveram as operações 
recusadas  pela  rotina  do  Banco  do  Brasil.  Os  cartões  que  não  constam no 
arquivo  de  erro  tiveram a  remessa  processada  com sucesso  pela  rotina  do 
banco.
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Para cada cartão corporativo retornado com erro é enviado um e-mail para 
o Financeiro do órgão avisando dos problemas encontrados no processamento 
do cartão enviado.

Todas as solicitações para realização de carga ou devolução de limite 
para  os  cartões  enviados  no  arquivo  de  erro  têm a  situação  alterada  para 
“Retornado com Erro”. A data de Confirmação é atualizada com a data que a 
rotina foi gerada.

Após  o  processamento  do  arquivo  de  erro  a  situação  da  remessa  é 
alterada para “Retornada”.

• Remessas  retornadas  com  código  0101  –  Remessa  recusada  código 
cliente  inválido,  0102  –  Remessa  recusada  seqüencial  de  remessa 
inválido, 0103 – Remessa recusada registro fora de seqüência:

Quando a remessa é retornada com alguns dos códigos acima, é porque a 
mesma foi  recusada pela  rotina  do Banco do Brasil,  ou seja,  nenhum cartão 
enviado  na  remessa  foi  processado  com sucesso,  todos  os  registros  foram 
recusados.

A rotina envia um e-mail para o Financeiro do órgão avisando da recusa 
da remessa.

Todas as solicitações para realização de carga ou devolução de limite 
para os cartões enviados têm a situação alterada para “Retornado com Erro”. A 
data de Confirmação é atualizada com a data que a rotina foi gerada.

Após  o  processamento  da  rotina  a  situação  da  remessa  é  alterada  para 
“Retornada”.

1.Tratamento de Registros retornados com Erro

Os  cartões  retornados  com  registros  de  erro  não  têm  as  próximas 
remessas enviadas enquanto os erros não forem corrigidos. A medida serve para 
evitar  erro  nos valores  liberados  para  o  cartão,  já que  algumas informações 
enviadas  na  remessa  têm  o  valor  substituído  baseado  nas  solicitações  já 
efetuadas.

Após  a  correção  do  problema,  será  necessário  alterar  a  situação  dos 
registros para “Para Liberação” ou “Para Devolução”, dessa forma os mesmos 
serão  novamente  inseridos  na  fila  de  geração  de  remessa.  Ou  então,  o 
Financeiro  poderá  alterar  os registros  para a situação “Cancelado”,  assim os 
mesmos não serão mais enviados para geração de remessas.

Existem duas funcionalidades no sistema que permitem a alteração da 
situação dos limites para carga/  devolução do Banco do Brasil.  Uma delas é 
realizada de forma individual a outra possibilita a alteração em massa.
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Alteração Liberação Recursos Cartão – Unificado:

A  funcionalidade  para  alteração  de  limites  está  disponível  na  página 
Processo Autorização. Pesquisar a solicitação desejada e clicar no link Alterar 
Carga Cartão.

É permitido,  para o Financeiro,  alterar  os limites do processo de autorização 
selecionado nas seguintes  condições:Situação do Processo de Autorização = 
“Aprovado” E

- Situação  da  Solicitação  =  “Pendente”  ou  “Aguardando  Prestação  de 
Contas” (a solicitação não pode estar com a prestação efetuada)

- Para enviar uma nova remessa para o limite selecionado, clicar no link 
Alterar.  O  sistema  irá  automaticamente  alterar  a  Situação  para  “Para 
Liberação”.

- Para cancelar o limite selecionado, clicar no link Cancelar. O sistema irá 
automaticamente alterar  a Situação para “Cancelado”  e os valores não 
serão enviados para o Banco do Brasil.

- Clicar em confirmar para salvar as alterações realizadas.
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Alteração  da  Situação  de  Limites  retornados  com Erro  –  Alteração  em 
Massa:

- A  funcionalidade  para  alteração  massiva  da  situação  dos  registros 
retornados com erro  está disponível  na opção de menu Carga Cartão/ 
Alterar Situação Limites.

O Financeiro deverá selecionar o órgão para alteração dos limites, o sistema então 
irá retornar a lista de registros retornados com erros. 

O usuário  deverá selecionar  os registros para alteração da situação e 
clicar  na opção Confirmar.  Ao confirmar a operação a situação dos registros 
selecionados  será  alterada  para  “Para  Liberação”  ou  “Para  Devolução”,  de 
acordo com o tipo de registro selecionado, assim os registros serão incluídos na 
fila para novo envio de remessa.

A coluna Tipo pode conter o valor Carga ou Devolução, dependendo do 
tipo de operação retornada com erro da rotina do Banco do Brasil.

5.5 PESQUISAR REMESSAS

A funcionalidade para pesquisa das remessas enviadas para o Banco do Brasil 
está disponível na opção de menu Carga Cartão/ Pesquisar Remessas.

A  pesquisa  exibe  os  dados,  conforme  os  parâmetros  informados  pelo  usuário, 
retornando as seguintes informações: nº remessa, órgão, situação da remessa, data 
remessa, data de retorno e código de retorno.

Para  exibir  mais  detalhes  da  remessa,  clicar  no  link  Exibir  do  resultado  da 
pesquisa. A tela de exibição da remessa está dividida em várias seções:
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Seção Dados de Envio: 

Contém as informações de envio da remessa, os dados são os mesmos gerados 
na rotina de Geração da Remessa.

Seção Dados de Retorno da Remessa: 

Contém as informações de retorno da remessa, os dados são obtidos através da 
rotina de Retorno da Remessa, referente aos arquivos de conformidade e erro 
retornados pelo Banco do Brasil.

Seção Autorização de Limite de Portador:

A seção contém a informações de todos os cartões corporativos enviados na 
remessa, a listagem apresenta os dados do cartão corporativo, titular, validade 
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solicitada para o limite, indicativo de alteração, valores e a situação do retorno 
enviado pelo banco para o cartão.

Para exibir  o detalhamento de cada cartão corporativo enviado clicar no Link 
Exibir  do  registro  desejado.  A tela  de  exibição  da  Autorização  do  Limite  do 
Portador está dividida em várias seções:

Seção Dados de Envio: 

Contém  as  informações  de  envio  do  cartão  corporativo,  os  dados  são  os 
mesmos gerados na rotina de Geração da Remessa.

Seção Ocorrências de Retorno – Limite do Portador:

Contém os códigos de erros retornados pelo  Banco do Brasil  para o Cartão 
Corporativo selecionado.

Seção Autorização por Tipo de Estabelecimento:

A seção contém a informações de tipos de estabelecimentos enviados para o 
cartão corporativo na remessa selecionada.

A listagem apresenta  as  colunas:  tipo  de  estabelecimento  e  limites,  assim como a 
ocorrência do retorno enviado pelo banco.

A coluna ocorrência  só será preenchida quando houver  retorno de erro  pelo 
banco.
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Seção Limites de Carga e Devolução Enviados nesta Remessa:

A seção apresenta a listagem das solicitações de viagem que foram enviadas 
na remessa para o cartão selecionado.

A somatória dos valores de registro do tipo carga menos a somatória dos valores de 
registros  do  tipo  Devolução  é  o  valor  do  Limite  do  Portador  (seção  dados  envio) 
enviado na remessa.

Seção  Limites  de  Carga  Utilizados  para  Atualização  da  Data  de  Validade  e 
Autorização por Tipo de Estabelecimento:

A seção apresenta a listagem das solicitações de viagem com solicitação de 
carga efetuada e sem a prestação de contas aprovada pelo financeiro, ou seja, 
sem solicitação de devolução de valores. 

A somatória dos valores de todos os registros da listagem é o valor  enviado 
para  os  campos  de  valores  máximos por  transação,  como também para  os 
registros de tipo de gastos. Lembrando que essas informações tem os dados 
sempre substituídos pela rotina do Banco do Brasil.
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5.6 PESQUISAR MOVIMENTAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO

A funcionalidade apresenta o histórico de todas as movimentações realizadas 
para um cartão corporativo (Portador e Órgão). Acessar a opção de menu Carga 
Cartão/ Pesquisar Movimento Cartão.

O  usuário  deve  selecionar  o  órgão,  titular  do  cartão,  ou  o  período  de 
movimentação a ser  consultado,  ao clicar  em confirmar o  sistema carrega a 
listagem  de  todos  os  cartões  cadastrados  de  acordo  com  os  parâmetros 
informados.

Todos os cartões corporativos são listados no resultado na consulta, indiferente 
se o mesmo possui  ou  não movimentação,  a  não ser  que seja informado o 
parâmetro  Mês  e  Ano  da  consulta,  nesse  caso  somente  os  cartões  com 
movimento no período informado irão ser carregados na consulta.

Ao clicar no link exibir do cartão corporativo retornado, o sistema apresenta a 
lista de movimentos realizados com o cartão corporativo:

Ao clicar no exibir da listagem de Movimentos o sistema apresenta a tela com os 
detalhes da Remessa selecionada, conforme exibição da Autorização do Limite 
do Portador do item Pesquisa de Remessa deste manual.

5.7 CARGA EM OUTRO CARTÃO CORPORATIVO

Após a  aprovação  da viagem pelo  Ordenador  de Despesas e liberação dos 
recursos  do  cartão  corporativo  para  o  viajante,  a  funcionalidade  permite  a 
liberação de novos valores para a viagem, a liberação pode ser realizada no 
mesmo ou em outro cartão corporativo, mediante justificativa a ser informada 
pelo Financeiro.

A  funcionalidade  está  disponível  na  página  Processo  Autorização. 
Pesquisar a solicitação desejada e clicar no link Recarregar Cartão.

A funcionalidade poderá ser acessada nas seguintes condições:
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- Processo de Autorização = Aprovado E

- Situação da Solicitação = “Pendente” ou “Aguardando Prestação de Contas” 
(a solicitação não pode estar com a prestação efetuada) E

- Todos as solicitações de carga, já enviadas para o processo de autorização 
selecionado,  deverão  estar  com  situação  =  “Confirmado  Liberação”  ou 
“Cancelado”  (não poderão existir  registros sem retorno ou com retorno de 
erro)

Após o usuário  incluir  as informações para  nova carga do cartão  corporativo,  o 
sistema irá  enviar  o  Limite  a  ser  Acrescentado para  a fila  de registros  a serem 
enviados para o Banco do Brasil.
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66 TAREFASTAREFAS

  

6.1TAREFA PENDENTE DO USUÁRIO 

Traz todas as tarefas pendentes do usuário. Tela inicial do sistema.

6.2 PESQUISAR  –  TAREFA PENDENTE

Permite pesquisar todas as tarefas pendentes. 

Os campos com *(asterisco) são de preenchimento obrigatório.
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77  SAIR SAIR

Para sair do aplicativo e retornar a tela de acesso, clique em sair.
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