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1 Alteração de bilhetes após a emissão. 

Usuários, por vezes, utilizam as funcionalidades disponíveis no SCDP de 

forma indevida, gerando distorções de informações e de dados, o que gera 

resultados incorretos que refletem em situações que levam a interpretações 

e questionamentos desnecessários. 

Visando mitigar esse tipo de distorção e atendendo à necessidade de 

correção de erros no preenchimento de campos relacionados a emissões 

realizadas pelas Agências de Viagem, foi disponibilizada funcionalidade para 

permitir corrigir informações referentes a emissões realizadas por 

intermédio do Agenciamento. 

ATENÇÃO!! Alguns usuários utilizavam a funcionalidade de Remarcação de 

bilhetes para corrigir valores inseridos incorretamente em emissões 

realizadas por Agenciamento. No entanto, essa utilização é indevida e gera 

distorções ainda maiores no sistema. A funcionalidade de Remarcação deve 

ser usada apenas para incluir uma remarcação do bilhete de fato ocorrida. 

Essa nova funcionalidade se aplica aos casos de: 

✓ Bilhetes emitidos por Agenciamento; 

✓ Bilhetes constantes de PCPDs individuais; 

✓ Qualquer meio de transporte. 

Através do menu “Solicitação>Passagem>Ajustar Bilhete” (Figura 1) será 

possível ao Gestor Setorial do órgão alterar: 

i. Cotação do dólar dos bilhetes emitidos; 

ii. Tarifa, Tarifa de embarque e Taxa de serviço; 

iii. Classe tarifária e Família tarifária. 
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Figura 1: Funcionalidade de ajuste de bilhete. 

 

Para localizar o bilhete que necessita de alteração, o usuário pode fazer a 

pesquisa diretamente pelo Número da PCPD ou pelo Código da Reserva. No 

entanto, caso ele não possua nenhum desses dados, ele deve, 

obrigatoriamente, preencher os outros três campos: Órgão Solicitante, 

Companhia de Transporte e Data de início de emissão/ data fim de emissão. 

Atente-se às particularidades: O filtro “Órgão Solicitante”, terá como padrão 

de preenchimento o órgão de exercício do usuário logado, podendo ser 

alterado para outro, conforme necessidade. E os filtros “Data início de 

emissão” e “Data fim de emissão” apresentarão limitação de dados, para o 

período de 30 dias. 

Selecionado o bilhete o qual necessita de ajuste, será disponibilizado campo 

para inserção de novos valores/dados, com as seguintes especificações 

(Figura 2): 

• Tarifa, Tarifa de embarque e Taxa de serviço: Novo valor deve ser 

menor que o atual, deve ser informado em Real, se afastamento 

nacional e em Dólar se afastamento internacional. 

ATENÇÃO!! Nesses campos deve ser inserido o valor efetivamente 

pago pelo bilhete. Por exemplo: Bilhete custou R$ 100, mas usuário, 

inadvertidamente, inseriu durante a tramitação da PCDP que foi R$ 

120, na funcionalidade de Ajuste de Bilhete, ao fazer a correção, deve 

ser inserido o valor de R$ 100, ou seja, o valor que de fato custou o 

bilhete. 
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• Classe Tarifária e Família Tarifária: Campos alfanuméricos, devem 

ter preenchimento diferente do anteriormente informado. 

• Cotação Dólar/Real (apenas para afastamentos internacionais): Será 

apresentado o valor informado pela Agência de Viagem no momento 

da emissão. Novo valor pode ser menor ou maior que o apresentado.  

o Caso a cotação seja alterada para um valor a maior, o SCDP 

verificará se há saldo disponível no teto orçamentário; 

o O valor a ser ajustado no teto orçamentário é a diferença entre 

o novo valor e o valor atual; 

o São atualizados os dados do bilhete; o teto orçamentário e; os 

totalizadores da PCDP; 

Figura 2: Campos de ajuste do bilhete. 
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Após ajustes realizados, será mantido o estado da viagem, ou seja, se era 

uma viagem “Encerrada”, assim permanecerá, não sendo necessárias novas 

aprovações ou tramitações pelo fluxo. Além disso, os dados alterados serão 

enviados para publicação no Portal da Transparência. 

Sempre que realizado ajuste em bilhete será inserido registro no Histórico 

do bilhete e no Histórico da viagem com a informação da alteração 

realizada.  

• No Histórico do Bilhete (Figura 3): 

  - Ação a ser registrada no histórico é "Bilhete ajustado"; 

  - Observação contendo a justificativa informada no ajuste; 

  - Para cada ação do histórico, será possível visualizar os dados 

alterados; 

  - O responsável deve ser o usuário que efetuou o ajuste do bilhete. 

 

Figura 3: Histórico do Bilhete. 
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• No Histórico da Viagem (Figura 4): 

  - Ação será registrada no Histórico da viagem; 

  - Mesma ação registrada no Histórico do bilhete; 

  - Em Observações, será registrada informação com a identificação 

do bilhete ajustado; 

  - O Responsável deve ser o usuário que efetuou o ajuste do bilhete. 

 

Figura 4: Histórico da Viagem. 


