
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

MANUAL DE VIAGENS

 1.  Solicitação de diárias e passagens:
As  concessões  de  diárias  e  passagens  serão  propostas  conforme  procedimentos  abaixo 
descritos, devendo ser utilizado o Sistema de Gestão de Viagens-SGV. 

 a)    Solicitações Iniciais
•         Após  definição  das  datas  e  dos  horários  dos  vôos  pretendidos  pelos 

Conselheiros e Colaboradores Eventuais, gravar no computador o arquivo do e-
mail  ou  documento  com  a  solicitação  das  passagens  aéreas  para  anexar  à 
solicitação no SGV. 

Importante lembrar que as solicitações de viagens(SV) devem ser cadastradas 
com antecedência mínima de 3 dias úteis do deslocamento.

•         Para  outros  eventos,  inclusive  para  viagens  de  comissões  designadas  por 
Conselheiros, caso os membros da comissão não sejam membros ou servidores 
do MPF e ainda não forem cadastrados no SGV, deve ser solicitado o cadastro no 
SGV,  pelo  e-mail:  UDPP@pgr.mpf.gov.br,  informando  Nome,  CPF,  Cargo, 
lotaçao e dados bancários dos interessados;

•         Solicitar à Agência de Viagens, por e-mail pgr@trips.tur.br ou pelo ramal 5712 
ou 5838, a cotação dos trechos aéreos, conforme indicado pelos interessados;

•         Assim que recebidas da Agência de Viagens, salvar as cotações no computador 
para anexar à solicitação no SGV;

•         Entrar no SGV, preencher os campos solicitados e enviar para o proponente 
(Vídeo explicativo localizado no diretório  T:\SGV -  Treinamento\Cadastro  da 
Solicitação de Viagem.avi);

•         Acompanhar  no  SGV,  a  localização  das  solicitações  (Vídeo  explicativo 
localizado no diretório T:\SGV – Treinamento\consulta_viagem.avi).

 b)   Alterações de datas dos vôos ou de trechos: (folder explicativo localizado no diretório 
T:\SGV - Treinamento\Alteração de Viagem.pdf)

•         Solicitar por e-mail ou por telefone à Agência de Viagens, pelo ramal 5712 ou 
5838, a cotação referente à alteração.

•         Enquanto  a  solicitação  estiver  na  UDPP (código  500 no  sistema)  e  houver 
tempo hábil para alterar a SV, ela poderá ser devolvida para novo preenchimento. 
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•         Se a solicitação não estiver mais na UDPP(código maior que 500 no sistema), 
ou não houver tempo hábil, a solicitação de alteração deverá ser feita por e-mail 
para UDPP@pgr.mpf.gov.br  ,   com cópia para Diarias@cnmp.gov.br , informando 
motivo, trecho alterado, trecho a ser adotado com respectivos voos. 

•         Se houver  alteração do período de diárias para menor ou maior,  deverá ser 
cadastrada  no  SGV,  uma  SV  de  devolução ou  prorrogação de  diárias, 
respectivamente  (folder  explicativo  localizado  no  diretório  T:\SGV  - 
Treinamento\Alteração de Viagem.pdf).

 c)    Alteração dos horários dos vôos mantendo-se o período e o trecho: (folder explicativo 
localizado no diretório T:\SGV - Treinamento\Alteração de Viagem.pdf)

•         Solicitar por e-mail e por telefone à Agência de Viagens, pelo ramal 5712 ou 
5838, a cotação referente à alteração.

•         Se a solicitação não estiver mais na UDPP(código maior que 500 no sistema), a 
solicitação de alteração deverá ser feita por e-mail para UDPP@pgr.mpf.gov.br  ,   
com  cópia  para  Diarias@cnmp.gov.br ,  informando  motivo,  trecho  alterado, 
trecho a ser adotado com respectivos voos.

•         Manter  contato com a UDPP e com a Agência  de Viagens  para verificar  o 
andamento da emissão da alteração da passagens aéreas.
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