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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 006/2007  

 

Orienta os Órgãos e Entidades da Administração 
Pública Estadual do Poder Executivo quanto às 
solicitações de passagens aéreas. 

 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, resolve expedir a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA: 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, que utilizem 
ou venham a utilizar o contrato centralizado de fornecimento de passagens aéreas deverão 
observar as orientações contidas nesta Instrução Normativa com o objetivo de reduzir os gastos 
em passagens aéreas pelo Governo do Estado de Sergipe. 

Art. 2º - Para constatação da economicidade dos valores obtidos pela Contratada, fica facultado 
aos órgãos e entidades consultar, no momento da requisição do bilhete, outras agências de 
turismo e/ou diretamente nas companhias aéreas, buscando os valores disponibilizados para a 
confirmação da base tarifária do bilhete a ser emitido, podendo a documentação ser acostada ao 
processo de pagamento. 

Art. 3º - O prazo limite para os órgãos e entidades do Governo do Estado de Sergipe que 
utilizem o contrato centralizado de fornecimento de passagens aéreas solicitarem os bilhetes à 
Contratada deverá ser de 15 (quinze) dias de antecedência da data de realização da viagem. 

Art. 4º - A Contratada terá o prazo máximo de 4 (quatro) horas para a emissão de bilhetes de 
passagens aéreas, contadas do recebimento da solicitação. 

Art. 5º - Sempre que possível, deverá ser priorizada a escolha de passagens aéreas de menor 
valor, por meio de dias e horários de baixa demanda, nos casos em que a viagem permita maior 
flexibilidade de datas e horários. 

Art. 6º - A redução da antecedência de prazo contida no art. 3 º desta Instrução Normativa 
poderá ocorrer, desde que seja comprovada a urgência da viagem por fatos imprevisíveis ao 
conhecimento do agente público, condicionada à autorização pelo ordenador de despesa do 
órgão ou entidade estadual. 

Parágrafo único - As razões do descumprimento do prazo de antecedência das solicitações 
deverão ser expressamente motivadas à Contratada, que se incumbirá de encaminhar à 
Secretaria de Estado da Administração cópia das solicitações que não atenderem ao disposto no 
artigo 3º desta Instrução Normativa. 

TÍTULO II – DA VEDAÇÃO DAS ESCOLHAS 

Art. 7º - Fica vedada a escolha da companhia aérea ou de horário comprovadamente mais caro 
para os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, que utilizem o 
contrato centralizado de fornecimento de passagens aéreas, salvo justificativa de 
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impossibilidade de viagem em horário com tarifas mais vantajosas para o Governo do Estado, 
devidamente justificada pelo ordenador da despesa e entregue à Contratada, que se incumbirá 
de enviar cópia à Secretaria de Estado da Administração das solicitações que não atenderem ao 
disposto neste artigo. 

Parágrafo único. Não serão admitidas justificativas baseadas na atribuição de vantagens 
pessoais pela escolha da companhia aérea tais como milhagens, bônus, dentre outros 
benefícios. 

TÍTULO III – DAS REMARCAÇÕES, REEMISSÕES, MULTAS E NÃO 
COMPARECIMENTO AOS VÔOS 

Art. 8º - A geração de despesas adicionais para os órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional, que utilizem o contrato centralizado de fornecimento de passagens 
aéreas, proveniente de remarcações, reemissões, multas, bem como as situações de não 
comparecimento aos vôos quando já existir bilhete emitido, devem ser justificadas pelo 
ordenador de despesa do órgão no respectivo processo de pagamento. 

Parágrafo Único - Nas situações a que se refere este artigo, deverá ser apurado qual o agente 
público deu causa à ocorrência de despesas adicionais, podendo ser imputado ao servidor 
público o ressarcimento dos valores pagos por motivos que decorram de situação em que ele 
poderia ter agido para evitar o surgimento de tal despesa. 

TÍTULO IV – DO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS BILHETES EMITIDOS 

Art. 9º - O passageiro, ao retornar ao seu local de origem, deverá encaminhar imediatamente o 
comprovante de viagem ao setor do órgão público responsável pela solicitação, devendo o 
cartão de embarque ser obrigatoriamente anexado ao processo de pagamento. 

Art. 10 - As justificativas de que tratam os artigos 6º a 8º desta Instrução Normativa serão 
analisadas pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD, por meio da sua 
Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC e, caso fique constatado que os 
motivos foram decorrentes da ausência de planejamento e/ou sejam fruto do direcionamento de 
horários a companhias aéreas, a SEAD poderá solicitar à Contratada a restrição da emissão de 
bilhetes para tarifas que não sejam comprovadamente as mais baratas para o órgão ou entidade 
estadual que utilize o contrato centralizado de fornecimento de passagens aéreas. 

TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
revista a qualquer tempo pela Secretaria de Estado da Administração. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Aracaju, 19 de novembro de 2007. 

 

 

JORGE ALBERTO TELES PRADO  

Secretário de Estado da Administração 


