
NOTA INFORMATIVA

O evento será realizado no dia (data), na cidade de (local).

O código do e-ticket e cópia do respectivo bilhete serão enviados aos participantes por e-mail. 

Não haverá serviço de receptivo ou traslado. 

O participante deverá informar seus dados pessoais e bancários, de forma a propiciar ao Senado Federal o depósito 

das respectivas diárias (de acordo com tabela vigente no  Anexo ao Ato do 1º Secretário nº 4, de 2014). Para 

tanto, deverá preencher formulário especificamente criado para este fim. Caso não haja comparecimento do 

participante, este ficará obrigado à devolução do valor em até 05 (cinco) dias a contar do primeiro dia do evento. 

O Senado Federal custeará passagens aéreas, assim como diária [exceto para terceirizados], de modo a 

cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte durante a respectiva estadia. Todos os demais 

gastos (custo adicional de hospedagem para acompanhante, extensão da estadia, bar, comunicações 

telefônicas, conexões à internet, lavanderia, extras, etc.) deverão ser custeados pelo participante.

A Coordenação de Logística e Apoio ao Parlamentar providenciará, junto às Companhias Aéreas, as 

cotações dos trechos solicitados, alertando sempre para o aproveitamento das tarifas promocionais 

ou reduzidas mais vantajosas para o Senado Federal, conforme determinação da administração 

desta Casa, após denúncia acerca do pagamento de altos valores na aquisição de bilhetes aéreos.

Atenção:

 a)  Alterações de trecho e de horários, nos voos de ida e de volta, que implicarem em sobretaxa cobrada 

pelas companhias aéreas, deverão ser custeadas pelo(a) beneficiário(a) da passagem. O Senado 

Federal não se responsabiliza por qualquer alteração no bilhete aéreo após emissão do e-ticket.

 b)  O Senado Federal não efetuará reembolso a qualquer título, salvo se, por motivo 

justificado, o participante tiver deixado de receber diárias diretamente desta 

Casa Legislativa, ou no caso de comprovado erro na emissão do bilhete aéreo. 

Local e data do Evento

Envio de passagem aérea

Traslados

Recebimento das diárias

Financiamento



RELATÓRIO DE VIAGEM

O servidor, colaborador ou terceirizado que viajar a serviço desta Casa deverá apresentar, em até cinco dias 

úteis, os cartões de embarque, na forma do que dispõe o art. 17 do Ato da Diretoria-Geral nº 21, de 2014:

 Art. 17  Após o término da missão, o servidor, terceirizado ou colaborador terão 05 

(cinco) dias úteis para apresentar o respectivo cartão de embarque ao órgão 

solicitante, que se encarregará, posteriormente, de anexá-lo ao processo. 

   §1º Em casos excepcionais que impossibilitem a prestação de contas na forma do caput 

deste artigo, o órgão solicitante poderá, no mesmo prazo, atestar a participação do servidor 

ou convidado na missão oficial, mediante apresentação de declaração própria, subscrita 

pelo superior imediato, na forma do disposto no Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2006. 

   §2º No caso de extravio do cartão de embarque, admitir-se-á sua 

substituição por declaração de embarque emitida pela empresa aérea.

O servidor do Senado Federal deverá, também, e dentro do mesmo prazo de até 5 dias 

úteis, entregar o Relatório de Viagem, na forma do que dispõe o art. 18 do referido Ato:

 Art. 18  Em até 05 (cinco) dias úteis após o término da viagem, os servidores que tiverem viajado 

em missão oficial deverão apresentar Relatório de Viagem (Anexo V) ao órgão solicitante.

   Parágrafo único. O Relatório de Viagem poderá ser coletivo, no caso em que mais de um 

servidor houver participado da mesma missão, desde que seja individualizada a atuação de 

cada um e haja a assinatura do Coordenador da Missão e de todos os demais participantes.

Pedimos a gentileza de nos enviar uma cópia assinada desse informativo para o e-mail passagem@

senado.gov.br, indicando concordância com os termos da presente Nota Informativa. Solicitamos, 

também, que o questionário de satisfação, abaixo, seja respondido e encaminhado junto com a Nota 

Informativa, com vistas a nos auxiliar no aprimoramento do serviço de emissão de passagens aéreas.

Cordialmente,

Responsável

Prestação de contas

Considerações finais



QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

Com o intuito de aprimorarmos o serviço de emissão de passagem aérea e estreitarmos o canal de 

comunicação, encaminhamos o presente questionário, que deverá ser preenchido e encaminhado ao 

e-mail passagem@senado.gov.br, juntamente com a concordância sobre os termos da Nota Informativa.

Senado Federal, ___ de ______________ de 20___.                  ________________________________________

          TITULAR DO ÓRGÃO

           Matrícula

1. A viagem foi realizada com os bilhetes emitidos pelo Senado Federal? 

SIM (       )               NÃO (        )

2. Qual o nível de satisfação no atendimento e no apoio da Agência 

de Viagens contratada pelo Senado Federal? (Justificar se possível).

(        ) Muito satisfeito 

(        ) Satisfeito 

(        ) Nem satisfeito, nem insatisfeito

(        ) Insatisfeito        

(        ) Muito insatisfeito

Justificativa: 

3. As tarifas atenderam:

às expectativas e/ou  ao preço de mercado?   Sim (        )       Não (        )

à relação custo x benefício?    Sim (        )   Não (        )

à vantajosidade para o Senado Federal?   Sim (        )   Não (        )

4. Houve agilidade no atendimento da demanda, após autuação do processo, com as documentações 

necessárias, conforme Ato da Comissão Diretora nº 3 de 2014?   Sim  (        )   Não  (        )

5. Os horários dos voos escolhidos atenderam perfeitamente à agenda dos participantes? 

Sim  (        )   Não  (        )

Financiamento


