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Comunicado MNPEF/SBF -  

Esclarecimentos à CPG e ao Conselho sobre pedido e compra de passagens 

 

 

Após a reunião na parte da manhã do dia 20 de maio, retornei à SBF para rever tabelas e 

ver como estamos no desembolso de valores. 

A primeira coisa que fizemos, foi olharmos, junto com Lúcia e com o pessoal do financeiro, 

os gastos com passagens. 

Até aquela tarde (pois nem todas as passagens já estavam no financeiro, embora já 

emitidas) tinham sido gastos cerca de R$ 59.974,49, com emissão de 54 bilhetes. 

Nada alarmente diante do valor que temos licitado. Mas se olharmos para a média de 

valor de cada passagem temos R$ 1109,52, valor este maior do que a média que 

colocamos no projeto, R$ 1.050,00. Sabemos que neste período houve aumento dos 

valores, mas nosso limite total não sofreu alteração e precisa ser respeitado. 

O que observamos também: 

1. Nesta pequena mostra, há passagens com mesmo percurso, com valores bem 

diferenciados. 

2. Há pedidos de compra de passagem que nos chegam com pouca antecedência, e 

portanto, o valor do bilhete torna-se maior que o previsto. 

3. Teremos sempre bilhetes com valores que extrapolam o valor médio porque temos 

geograficamente muito distantes dos grandes centros. O valor pode entrar na 

média contando com o pedido em tempo adequado.  

4. Deixamos claro que casos emergenciais sempre ocorrerão e que temos ainda 

muitos trajetos aéreos a serem feitos. 

Venho então lembrar que quanto mais cedo solicitarmos as nossas passagens, teremos 

sempre custos mais baixos e, portanto, possibilidade de uso do recurso para cumprir as 

metas. As reuniões de CPG, de Conselho, as visitas aos polos, a participação em banca, a 

participação em workshops, etc são agendadas com antecedência possibilitando tempo 

hábil e adequado para o pedido de emissão de passagens pelos participantes. Sabemos 



 
 

que há certa burocracia entre o momento em que o pedido chega à SBF até o 

recebimento do ticket, via email.  

Solicitamos especial atenção a datas de solicitação sobretudo neste momento com a 

chegada do próximo workshop e a realização das visitas aos polos.  

Atenciosamente, 

São Paulo, 25 de maio de 2015 

  

Deise Miranda Vianna 

 


