
PASSAGENS AÉREAS



� PORTARIA 505, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009
� Art. 1º :
- Solicitação da viagem com passagem aérea com 

antecedência mínima de 10 dias;

- Representante Administrativo – Novo Solicitante de 
Passagens (Servidor formalmente designado) Passagens (Servidor formalmente designado) 
(cotação de preços);

- Quaisquer alteração de percurso, data ou horário de 
deslocamento serão de inteira responsabilidade do 
servidor, se não forem autorizadas pela 
administração.



� Garantia da condição laborativa produtiva do 
servidor (definição de horários):

- Prioridade para percursos de menor duração, 
evitando escalas e conexões;

- Viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de - Viagens nacionais, deve-se priorizar o horário de 
desembarque que anteceda no mínimo 3 horas o 
início previsto dos trabalhos;



- Viagens internacionais soma dos trechos de origem 
até destino ultrapassem oito horas e que sejam 
realizadas em período noturno, com embarque 
prioritariamente com um dia de antecedência;

- Garantia da economicidade na compra de bilhetes 
(Menor preço).



� Após designação em Portaria, o Solicitante de

Passagem deverá entrar em contato com o Núcleo de

Gestão de Diárias e Passagens para solicitar login e

senha de acesso ao sistema da Apolo na página

https://www.wtscorporate.com.br.



� Se houver alteração da pessoa designada como

Solicitante de Passagens, deverá ser alterada aSolicitante de Passagens, deverá ser alterada a

Portaria.



� COTAÇÃO: Marcar no quadro à direita as opções de

voos apresentadas (menor preço/preço

praticado/maior preço), clicar em “encaminhar por e-

mail”, informar o e-mail e enviar; acessar o e-mail, semail”, informar o e-mail e enviar; acessar o e-mail, se

não estiver na caixa de entrada, verifique em

“promoções”. ATENÇÃO: Não imprima a cotação,

salve em .pdf e anexe à PCDP;



ATENÇÃO!



� Antes de comprar as passagens: verificar se há saldo

suficiente no empenho - Lei 4.320/64, art. 60º: É

vedada a realização de despesa sem prévio

empenho;

� Verificar, também, o saldo para pagamento de taxas

devidas por remarcações e cancelamento de bilhetes.



� Observar se está sendo respeitado o disposto na

Portaria 505/2009-MP, art. 1º, inciso I: a solicitação

da proposta de viagem, com passagem aérea, deve

ser realizada com antecedência mínima de dez dias;



� Praticar a menor tarifa conforme previsto na

Portaria 505/2009-MP, art. 1º, inciso IV: a

emissão do bilhete de passagem aérea deve ser ao

menor preço, prevalecendo, sempre que possível,menor preço, prevalecendo, sempre que possível,

a tarifa em classe econômica, observado o

disposto no inciso anterior e alíneas, e no art. 27

do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973; e



� Somente efetuar a compra das passagens estando a

viagem confirmada e a autorização assinada pelo

Gabinete (anexada a PCDP) – Dec. 5.992/2006, art.

5º, § 1º: As diárias, inclusive as que se referem ao5º, § 1º: As diárias, inclusive as que se referem ao

seu próprio afastamento, serão concedidas pelo

dirigente do órgão ou entidade a quem estiver

subordinado o servidor, ou a quem for delegada tal

competência.



� Trocas, remarcações e cancelamento de bilhetes

deverão ser feitas pelo solicitante de passagens

IMPORTANTE!

deverão ser feitas pelo solicitante de passagens

diretamente com a agência, através de e-mail;



� Havendo necessidade de cancelamento de bilhete, o

solicitante de passagem deverá solicitar à agência

IMPORTANTE!

através de e-mail.



� Todas as trocas e cancelamentos devem ser

acompanhadas de memorando apresentando os

motivos, sendo que estes, em caso de cancelamento,

IMPORTANTE!

devem ser documentados (atestado médico/outros)

e estes encaminhados juntamente com a fatura;

� Os reembolsos serão solicitados e controlados pelo

Núcleo de Gestão de Diárias e Passagens.



IMPORTANTE!

� A compra de passagens internacionais deve ser feita

através de e-mail; neste caso, sempre analisar os

valores dos pacotes oferecidos em relação a valores e,valores dos pacotes oferecidos em relação a valores e,

se necessário, solicitar à agência voos mais

econômicos. Também observar a coerência de horários

considerando os deslocamentos do passageiro.



IMPORTANTE!
� Sempre orientar o Proposto quanto aos comprovantes

de embarque que devem ser encaminhados ao

solicitante da viagem para prestação de contas;

� A fatura será enviada aos solicitantes de passagens, por� A fatura será enviada aos solicitantes de passagens, por

e-mail, os quais deverão conferir todos os itens e

atestar* no verso a prestação dos serviços (a data da

prestação dos serviços é a emissão dos bilhetes, não a

viagem);



� Colocar número do empenho e de cada PCDP no verso

da fatura;

� Anexar os comprovantes de emissão referentes à fatura;

� Se houve troca ou cancelamento de bilhete, anexar

memorando e outros documentos;

� Encaminhar a fatura para a fiscal do contrato (Adriana

de Souza Gomes – PRA) ;



� Após verificação e ateste, a fiscal encaminhará a

fatura para liquidação e pagamento; e

� O solicitante de passagens deverá providenciar o

envio das faturas referentes às compras de passagens

aéreas em tempo hábil para o devido pagamento.



MODELO DE ATESTE

� “Atesto que os serviços descritos na presente fatura

foram executados, passando assim a presente

declaração ciente da responsabilidade civil e criminaldeclaração ciente da responsabilidade civil e criminal

nos termos da lei em vigor”;

� Colocar data;

� Assinar; e

� Identificar a assinatura.



ACESSOS - SITES

� SCDP:

https://www2.scdp.gov.br

� Apolo Agência de Viagens:

https://www.wtscorporate.com.br/wtscorporate/Login



ACESSOS – E-MAIL’S  

E-mail’s Apolo – em qualquer solicitação, encaminhar para todos:

� reginaldo.apolo@gmail.com

�

� edimar.apolo@terra.com.br

�

� larissa.apolo@terra.com.br

�

� lucia.apolo@terra.com.br

��

� anacristina.apolo@terra.com.br

�

� apolo.turismo@terra.com.br

�

� adriana.apolotur@terra.com.br

�

� silvio.apolo@terra.com.br

�

� diogo.apolotur@terra.com.br

�

� anderson.apolotur@terra.com.br



COMUNICADO IMPORTANTE - APOLO
Com a finalidade de dar agilidade nos atendimentos emergenciais ou fora 

de horário comercial, informamos os telefones para contato bem como 
nosso horário de expediente:

De Segunda a Sexta-Feira: 08:00 as 19:00

Aos Sábados: 09:00 às 13:00

(pabx) 61 3245-9400

(horário de Brasília)

Atendimento emergencial 24h inclusive Domingos e Feriados - 61 
9208-9540 / 9208-9552

Supervisor Atendimento: 61 9208-9546 - Sérgio Xavier

Gerente Administrativo: 61 9208-9551 - Francimar Frasão



FUNCIONALIDADES DO SISTEMA



MENSAGENS

� Sempre verificar as mensagens no SCDP, pois trata-

se de um canal de informações dos gestores Centralse de um canal de informações dos gestores Central

(MP) e Setorial (NGDP) e geralmente tratam de

assuntos importantes para o bom andamento do

trabalho.



MENSAGENS



EMISSÃO DE GRU

� PCDP em “Prestação de Contas – Devolução de 
Valores;

� Clicar em “imprimir GRU”;

� UG 154047 Gestão 15264 Código do Recolhimento  
68802-9 – Devol.diárias-Exercício;

� Nº de Referência: Nº PCDP+ano (Exemplo: 
1111/2015);

� Competência: Mês do início da viagem;



EMISSÃO DE GRU

� Vencimento: Até 5 dias (Art.59 Lei 8112/90);

� Dados do proposto e valor conforme PCDP;

� Selecionar “Baixar PDF” e “Emitir GRU”;� Selecionar “Baixar PDF” e “Emitir GRU”;

� Encaminhar para o proposto e anexar o comprovante 
de pagamento;

� Encaminhar e, após a aprovação do proponente, a 
viagem é encerrada.



RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

� Solicitar à Coordenação de Orçamento a disponibilidade
de crédito na natureza de despesa 339093 para emissão
da nota de empenho que será registrada no SCDP;

Na prestação de contas, colocar o valor das passagens� Na prestação de contas, colocar o valor das passagens
rodoviárias no campo “REGISTRO DE GASTOS
AUTORIZADOS COM O DESLOCAMENTO/Restituição
(passagens, remarcações de bilhetes, etc.)”, anexar os
bilhetes como “Comprovante de Restituição”, selecionar
o empenho no campo “RECURSOS DA VIAGEM PARA
RESTITUIÇÃO DE VALORES” e encaminhar;



RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

� A PCDP irá para as aprovações do Proponente e do
Ordenador de Despesas e, após o pagamento (execução
financeira), a viagem será encerrada;

� Após o encerramento da viagem, encaminhar os
bilhetes originais ao NGDP – Núcleo de Gestão de
Diárias e Passagens, fixados numa folha ou no
formulário padrão informando o nome do Proposto, o
número da PCDP e o valor total a ser restituído.



RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Observações:

1. Pagamentos com empenhos de 2014 (Restos a Pagar),
deverão obedecer o procedimento atual, ou seja, após
o encerramento da viagem, encaminhar ao NGDP oso encerramento da viagem, encaminhar ao NGDP os
originais fixados em formulário devidamente
preenchido e assinado;

2. Quando se tratar de restituição a alunos, utilizar o
formulário antigo, sempre encaminhando a
documentação obrigatória.



ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO



PAGAMENTO DE DIÁRIAS 2014 EM 2015

Não há previsão legal para pagamento de diárias em
exercício posterior à viagem, uma vez que o proposto
deve recebê-las antes de viajar:

Acórdão TCU 1151/2007

� 9.2.1.6 - Abstenha-se de assinar as propostas e 
concessões de diárias em data posterior, à do início 
do deslocamento tendo em vista a preservação das 
garantias do servidor.



Coordenação de Contabilidade e Finanças  
Núcleo de Gestão de Diárias e Passagens

E-mail: scdpufpel@gmail.com
Telefone: 3921-1271


