MANUAL DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS PELA CHEFIA NO SISTEMA GV
ACESSO
O acesso ao sistema de Gestão de Viagem pode ser feito através do site “www.sesp.mt.gov.br” no item serviços, no ícone
“GV Gestão de Viagens” conforme figura em destaque abaixo:

Outra opção disponível é a digitação manual do endereço “ http://www3.sad.mt.gov.br/gv” na barra de endereço do
navegador.

LOGIN
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1. O campo “USUÁRIO” corresponde ao CPF do usuário, seguido da senha de acesso. No primeiro acesso a senha inicial
também será o CPF.

ACESSO À TELA DE ATENDIMENTO
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1. Clicar em “Viagem”;
2. Clicar em “Atendimento”.

LOCALIZAÇÃO DE OS’s PENDENTES DE APROVAÇÃO
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1.
2.
3.
4.

Selecionar “Órgão”;
Selecionar “Unidade”, não há necessidade de seleção das unidades solicitante e autorizadora;
Clicar no icone “
”, que irá buscar as informações das OS’s pendentes de aprovação;
As Ordens de Serviços pendentes de aprovação irão aparecer em uma listagem abaixo dos campos inseridos, abrir uma
a uma as Ordens de serviço que aparecerem, clicando no icone “
“, situado antes de cada registro.

AVISO DE DIÁRIA SOLICITADA INTEMPESTIVAMENTE

1
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5. Caso a diária for solicitada com menos de 15 dias de antecedência ao seu início, contrariando os termos da Instrução
Normativa 08/2015/GAB/SESP, quando for aberta, aparecerá uma “mensagem” informando a intempestividade,
indicando o caminho para a visualização da justificativa obrigatoriamente inserida pelo servidor solicitante, para que
seja apreciada e deliberada;
6. Fechar a mensagem clicando em “OK”.

VISUALIZAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PELA INTEMPESTIVIDADE
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1. Clicar na aba “Adiantamento”.

VISUALIZAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PELA INTEMPESTIVIDADE
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1. Clicar no icone “

” à esquerda do registro “servidor”;

Irá aparecer a tela conforme exemplo abaixo, contendo a justificativa inserida pelo servidor, a qual deverá ser analisada e
deliberada.

2. Caso a justificativa seja plausível, esteja bem fundamentada e a chefia ratificá-la, poderá realizar a aprovação, caso a
justificativa esteja incompleta, a chefia tem também a opção de inserir justificativa no campo “Observação da Ação”
complementando algum ponto inobservado pelo servidor podendo então prosseguir a aprovação. Caso entenda que a
justificativa esteja em desacordo, poderá proceder a reprovação.
Obs: Ambos os procedimentos de aprovação e reprovação estão descritos nos quadros a seguir.

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA DIÁRIA
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1. A Chefia deverá verificar todos os dados inseridos na diária, conferindo se o destino está correto, se as descrições das
atividades a serem desempenhadas estão claras e objetivas e se a quantidade de diárias está de acordo com a
necessidade para a viagem;
2. Caso Chefia entenda que a quantidade está maior do que o necessário para o cuprimento dos objetivos elencados na
solicitação, poderá esta alterar a quantidade de diárias, através da alteração das datas de viagem, podendo inserir uma
data de início posterior à solicitada e/ou alterar a data final, desde que a quantidade fique igual ou menor do que a
solicitada, poderá inclusive alterar todo o período de viagem para datas futuras, desde que a viagem seja executada
integralmente neste novo período, comprovada através da prestação de contas;
3. Caso o servidor não tiver inserido os dados orçamentários, tornar-se-á obrigatório para a chefia. Para verificação dos
dados ou para a inclusão da dotação orçamentária, clicar no icone “

“.

ORÇAMENTO
6
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1.
2.
3.
4.

Selecionar a “Unidade Orçamentária”;
Selecionar a “Unidade Gestora”;
Selecionar o “Programa”;
Selecionar o “Projeto/Atividade”;
Obs: As informações acerca da Dotação Orçamentária foram inseridas acima somente a título de exemplo, entrar em
contato com a unidade responsável para informação orçamentária correta.

5. Após a inserção dos itens anteriores, clicar no simbolo “
“, aparecerão as mensagens de confirmação da inclusão,
após a confirmação aparecerá uma mensagem de inclusão efetivada;
6. Fechar a tela de dotação, clicando no icone “
“.

APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DA DIÁRIA
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1. Caso a Chefia identifique erros que não possam ser reparados, não concorde com a diária solicitada ou que a
justificativa não seja plausível (caso a diária esteja fora do prazo de solicitação), poderá efetuar a reprovação desta,
clicando no icone “
”, neste caso sendo obrigatório o preenchimento do motivo da reprovação no campo
“Observação de Ação”;
2. Estando corretos os itens, proceder a aprovação da Ordem de Serviço clicando no ícone “
“, aparecendo assim a
mensagem de Ação Realizada com Sucesso;
Obs: Em caso de diária fora do prazo, quando da aprovação, aparecerá a mensagem abaixo, reiterando o aviso de que a
diária deva estar amparada e que a aprovação demonstra concordância com os dados informados, assumindo
conjuntamente as responsabilidades sob possíveis questionamentos legais.
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3. Clicar em “ OK ” para aprovação.

