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1. Apresentação
O sistema de Diárias tem como principal objetivo tornar-se uma ferramenta útil para automatizar
tarefas diretamente relacionadas ao trâmite das solicitações de diárias, visando uma maior
agilidade e unificação dos procedimentos. Através dele, todos os servidores envolvidos com este
trâmite poderão realizar suas atividades e acompanhar todo andamento de uma solicitação.
Este manual descreve as principais operações que os servidores eleitorais precisarão
desempenhar no sistema.

2. Acessando o Sistema
Ao acessar o sistema, será exibida uma tela conforme a Figura 1. O usuário poderá ter o acesso
livre as diárias pagas ou informar seu Login e Senha (mesmo do e-mail) para acessar outras
funcionalidades.

Figura 1: Tela de Login

Caso seu usuário não esteja sendo autorizado a entrar no sistema, por favor entre em contato
com o suporte técnico. Após autenticação, o sistema exibirá a tela com o menu das operações do
sistema conforme a Figura 3 abaixo:

Figura 2: Tela inicial após autenticação
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2.1 Primeiro Acesso
Caso o usuário esteja realizando o primeiro acesso ao sistema, será necessário que ele informe
seu CPF conforme a Figura 3 abaixo:

Figura 3: Tela de primeiro acesso, solicitando CPF

Após incluir o CPF e clicar em continuar, o sistema solicitará a confirmação dos dados conforme a
Figura 4 a seguir:

Figura 4: Tela de confirmação de dados

Caso os dados estejam corretos, o usuário deve clicar no botão ‘Continuar’. Neste caso, o sistema
mostrará a tela inicial, conforme Figura 3.
Se o sistema informar dados incorretos ou que não foi possível encontrar o servidor, favor entrar
em contato com o suporte técnico.
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3. Solicitando uma diária
A operação básica a realizar no sistema é a solicitação de diárias. Esta operação é realizada em 6
(seis) passos e iniciada ao clicar na opção “Nova” do menu:
Passo 1: Tipo e objetivo da Solicitação ‒ informa-se o tipo da solicitação como “Nova” ou
“Prorrogação” ou “Antecipação”, o objetivo da viagem e um arquivo anexo que comprove a
necessidade da solicitação. O anexo é obrigatoriamente um arquivo em formato .PDF.

Figura 5: Passo 1 ‒ Tipo e objetivo da solicitação

Caso o favorecido da solicitação seja um motorista, o solicitante deve marcar a opção
correspondente e especificar a destinação da viagem, se transporte de passageiros ou materiais.
Em se tratando de transporte de passageiros, o solicitante deve informar também quais as
solicitações de diárias que requereram o motorista.
Passo 2: Inclusão do Favorecido ‒ informa-se o favorecido da diária. Inicialmente, inclui-se o CPF
do favorecido conforme a Figura 6 abaixo:
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Figura 6: Passo 2 - Inclusão do favorecido informando o CPF

Após a inclusão do CPF do favorecido, confirmam-se os dados do favorecido conforme a Figura 7
abaixo:

Figura 7: Passo 2 ‒ Inclusão do favorecido confirmando os dados

Passo 2 – Caso o favorecido tenha diária pendente de comprovação serão mostrados os dados
conforme a Figura 8 a seguir:
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Figura 8: Passo 2 ‒ Inclusão de favorecido com diária pendente de comprovação

Passo 3: Inclusão do Proponente ‒ informa-se o proponente da diária. Inicialmente, inclui-se o
CPF do proponente conforme a Figura 9 abaixo:

Figura 9: Passo 3 ‒ Inclusão do proponente informando o CPF

Após a inclusão do CPF do proponente, confirmam-se os dados do proponente conforme a Figura
10 a seguir:
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Figura 10: Passo 3 ‒ Inclusão do proponente confirmando os dados

Passo 4: Inclusão do Trajeto – informa-se o trajeto a ser percorrido pelo favorecido. Inicialmente,
inicia-se um novo trecho clicando no botão ‘Novo Trecho’ conforme a Figura 11 abaixo:

Figura 11: Passo 4 ‒ Inclusão do trajeto iniciando um novo trecho

Na inclusão de um trecho, deve-se incluir o município de origem e de destino assim como o
período (data de saída e data de retorno) e finalmente clicando no botão “Confirmar” conforme
exemplo da Figura 12:
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Figura 12: Passo 4 ‒ Inclusão do trajeto preenchendo um novo trecho

Após a inclusão de um trecho, há duas alternativas:
a. Pode-se incluir um novo trecho clicando no botão ‘Novo Trecho’. Neste caso, repetemse os passos da Figura 12;
b. Pode-se encerrar o trajeto clicando no botão ‘Próximo’.
Estas opções são mostradas na Figura 13:

Figura 13: Passo 4 ‒ Inclusão de um novo trecho ou concluindo o trajeto

Passo 5: Justificativas e Informações veiculares ‒ informa-se, caso necessário, as justificativas de
intempestividade, justificativa para longa duração, justificativa para inclusão de sábado, domingo e
justificativa para inclusão de feriado, caso exista.
Além disso, define-se a necessidade de um motorista e o tipo do veículo ou ainda, se o favorecido
deseja utilizar veículo próprio para a viagem com indenização do combustível gasto.
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Figura 14: Passo 5 ‒ Justificativas e informações veiculares

Passo 6: Confirmação da solicitação a ser iniciada ‒ há a necessidade de conferir se todos os
dados da diária foram incluídos corretamente. Caso positivo clica-se no botão “Concluir inclusão
da solicitação” para efetivar a solicitação da diária. Ver Figura 15.
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Figura 15: Passo 6 ‒ Conferência da solicitação a ser incluída

Passo 7: Confirmação do cadastramento da solicitação ‒ nesta página, o sistema informa se a
solicitação foi cadastrada com sucesso. Ver Figura 16 abaixo.

Figura 16: Passo 6 ‒ Confirmação do cadastramento da solicitação
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4. Propondo a diária para ser deferida
Após o cadastramento da solicitação de diária, ela vai para o status Pendente. É necessário que
a diária seja confirmada pelo Proponente para que a tramitação prossiga.
O Proponente dos servidores da STRE é o Chefe da Unidade; O Proponente dos servidores dos
Cartórios é o Juiz (a) Eleitoral;
Para os servidores da STRE, o Chefe da Unidade entra com o seu login e acessa o status
Pendente e “Confirma” a diária solicitada; Para os servidores das Zonas Eleitorais, o Juiz (a) entra
com seu login e senha, acessa o status Pendente e “Confirma” a diária solicitada;
Sempre que existir uma diária para ser confirmada pelo Proponente, quando ele se logar no
sistema, o menu “Pendente” ficará vermelho sinalizando que existe diária aguardando a
Confirmação do Proponente. Ver Figura 17.

Figura 17: Menu pendente vermelho sinalizando diária aguardando confirmação.

Clicando no menu Pendente, aparecerá a listagem das diárias pendentes conforme Figura 18.

Figura 18: Listagem das diárias pendentes
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Clicando no botão “Confirmar” da diária que se deseja tramitar, aparecerão os detalhes da
solicitação conforme a figura 19:

Figura 19: Detalhes da solicitação a ser confirmada
Além do detalhamento, o sistema também solicita que o proponente informe se a viagem é para
realização de diligência sigilosa. Em caso afirmativo, o usuário deve marcar a caixa de seleção
correspondente. Diárias dessa natureza só têm suas informações publicadas nos meios oficiais “a
posteriori”, conforme determina a resolução CNJ nº 73/2009.
Clique no botão “Confirmar” para realizar o procedimento. Aparecerá uma mensagem de sucesso
indicando que a solicitação foi confirmada com sucesso.
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5. Pesquisando diárias próprias e gerando formulário para
prestação de contas
Para visualizar as solicitações nas quais o usuário do sistema está envolvido como solicitante,
proponente ou favorecido, basta clicar no item de menu “Própria”. Será exibida a listagem de
solicitações próprias de acordo com o período marcado. Um exemplo é ilustrado na Figura 20:

Figura 20: Listagem das solicitações próprias

Para diárias já confirmadas e ainda não comprovadas, o usuário pode também gerar o formulário
pré-impresso de prestação de contas para ser entregue na etapa de comprovação. Para isso, o
usuário deve clicar no botão “Gerar formulário”. O formulário tem previamente preenchidas as
informações do favorecido/viagem e o objetivo, restando ao favorecido complementar as demais
informações.
Ainda, caso o usuário esteja interessado em visualizar os detalhes de uma solicitação em
particular, basta clicar no número da solicitação que a página de “Visualizar Solicitação Própria”
aparecerá conforme a Figura 21:
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Figura 21: Visualizar solicitação própria
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6. Tramitação da solicitação de diárias
A diária passa por dez estados até a conclusão como Comprovada. Na Figura 22 abaixo, é
ilustrada a tramitação da diária, incluindo o responsável em cada etapa.

Figura 22: Tramitação da solicitação de diária no TRE-PB

Exemplos:
a. Se uma diária está como ‘Calculada’, significa que ela está em processamento pelo
pessoal da SAO, uma vez que já passou pelo Chefe Imediato, pelo Diretor Geral e pela
SEPAD.
b. Se uma diária está como ‘Paga’, significa que ela ainda será processada pela SEPAD,
uma vez que já passou pelo Chefe Imediato, pelo Diretor Geral, pela SEPAD, pela
SAO, pela COF duas vezes, pela SEOR e pela SEFIN.
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7. Ainda estou com dúvida
Dúvidas relacionadas a:
Situação
Pendência
Confirmação
Deferimento
Cálculo
Autorização
Classificação
Habilitação
Apropriação
Pagamento
Conformidade
Comprovação
Auditoria
Transporte

Responsável
SEPAD
SEPAD
Diretor Geral
SEPAD
SAO
COF
COF
SEOR
SEFIN
SECON
SEPAD
CCI
SETRAN

Se o Diárias apresentar problema no funcionamento, abra um chamado no sistema Ocomon
reportando o erro apresentado.
Solicitação de acesso com habilitação de perfis específicos também deve ser feito a partir de
chamado Ocomon.
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