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� Servidor formalmente designado responsável

por pesquisar, salvar cotação e anexá-la àpor pesquisar, salvar cotação e anexá-la à

PCDP, reservar trechos e autorizar a emissão

de passagens aéreas.



� Após designação em Portaria, o Solicitante de

Passagem deverá entrar em contato com o

Núcleo de Gestão de Diárias e Passagens paraNúcleo de Gestão de Diárias e Passagens para

solicitar login e senha de acesso ao sistema da

Apolo na página

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



� Reservar Passagem no SCDP – “Solicitação” > “Passagem”

> “Reserva Passagem”;

� Verificar a cotação de preços da agência comparando-osVerificar a cotação de preços da agência comparando-os

com os praticados no mercado;

� Considerar o horário e o período da participação do

servidor no evento, o tempo de traslado e a otimização do

trabalho, preferencialmente;



� Havendo necessidade de remarcação ou cancelamento de bilhetes,

solicitar por e-mail à Apolo;

� Passagens internacionais devem ser cotadas e solicitadas através

dos e-mail’s da Apolo; neste caso, sempre analisar os 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.

� Não efetuar reservas no sistema da Apolo fora do horário de

expediente da mesma;



� 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, se não estiver na caixa de entrada, verifique

em “promoções”. ATENÇÃO: Não imprima a

cotação, salve em .pdf e anexe à PCDP;



� 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;



� 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; e



� Sempre orientar o Proposto quanto aos

comprovantes de embarque que devem ser

encaminhados ao solicitante da viagem para

prestação de contas.



�� NovoNovo procedimentoprocedimento aa partirpartir dede junho/junho/20152015::

� A secretaria da PRA receberá todas as faturas, criará

CONDOC e encaminhará para as devidas unidades

através do Protocolo;através do Protocolo;

� Nas unidades, os solicitantes de passagens deverão

conferir todos os itens e atestar* no verso a prestação

dos serviços (o serviço prestado é a emissão dos

bilhetes, não a viagem);



� Colocar número do empenho e de cada PCDP no

verso das faturas;

� Anexar os comprovantes de emissão referentes às

faturas;

Se houve troca ou cancelamento de bilhete, anexar� Se houve troca ou cancelamento de bilhete, anexar

memorando e outros documentos; e

� Devolver as faturas com as referidas documentação

e informações no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a

contar do recebimento das mesmas.



� “Atesto que os serviços descritos na presente

fatura foram executados, passando assim a

presente declaração ciente da responsabilidade

civil e criminal nos termos da lei em vigor”;

� Colocar data;

� Assinar; e

� Identificar a assinatura.



� Cabe ao Solicitante de Viagem o cadastramento
inicial de uma solicitação: nome do proposto,
roteiro e descrição do motivo do afastamento, de
forma coerente, clara e objetiva; a
antecipação/prorrogação/complementação daantecipação/prorrogação/complementação da
viagem e a inserção da prestação de contas, anexar
os documentos que determinam o afastamento, que
justifiquem a necessidade do deslocamento e
comprovem que a viagem aconteceu e o serviço
realizado. Quando necessário, também deve
cadastrar, conferir ou alterar os dados do proposto.



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

� Clicar em “imprimir GRU”;
UG 154047 Gestão 15264 Código do � 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;



� Vencimento: Até 5 dias (Art.59 Lei 8112/90);
� Dados do proposto e valor conforme PCDP;
� Selecionar “Baixar PDF” e “Emitir GRU”;

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

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



� 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
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;



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

� Após aprovação do Proponente, 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.



Observações:
1. Pagamentos com empenhos de 2014 (Restos a

Pagar), deverão obedecer o procedimento antigo,
ou seja, após o encerramento da viagem,ou seja, após o encerramento da viagem,
encaminhar ao NGDP os originais fixados em
formulário devidamente preenchido e assinado; e

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



� Gestora: Michele

� E-mail: contratosufpel@hotmail.com� E-mail: contratosufpel@hotmail.com

� Telefones: 3921-1298 e 3921-1289



� Fiscais: Adriana e Michele

� E-mail: contratosufpel@hotmail.com� E-mail: contratosufpel@hotmail.com

� Telefones: 3921-1298 e 3921-1289



� Gestores Setoriais: Diane e Elis

� E-mail: scdufpel@gmail.com� E-mail: scdufpel@gmail.com

� Telefone: 3921-1271



� De Segunda a Sexta-Feira: 08:00 as 19:00
� Aos Sábados: 09:00 às 13:00

� (pabx) 61 3245-9400
� (horário de Brasília)� (horário de Brasília)

�

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

�

� Supervisor Atendimento: 61 9208-9546 - Sérgio Xavier
� Gerente Administrativo: 61 9208-9551 - Francimar 

Frasão






