
Requisições de Transporte 

  

A Requisição de Transporte deve ser preenchida com todas as informações para programação da viagem, incluindo: 

I - nome e natureza da atividade; 

II - justificativa da atividade; 

III - itinerário proposto; 

IV - data e horário de saída da sede do local de trabalho; 

V - locais de visita com endereços, se houver, e referências; 

VI - tempo de permanência; 

VII - data e horário de retorno à sede do local de trabalho; 

VIII - relação nominal preliminar de passageiros, sendo que, quando se tratar de 
deslocamento em transporte coletivo, deverá ser fornecido, também, o Registro de 
Identidade (RG) ou equivalente de todos os passageiros; 

IX - nome e contato do servidor responsável pela atividade; 

X - autorização do servidor responsável pela unidade requisitante. As Requisições de 
Transporte, após seu total preenchimento, devem ser encaminhadas ao Setor de Orçamento 
para verificar disponibilidade orçamentária. 

 

A requisição de transporte, após seu total preenchimento, deve ser encaminhada ao Setor de Orçamento 
(SETOR) para verificar disponibilidade orçamentária.  

 

Os prazos para encaminhamento das RT´S (Requisições de Transporte) serão considerados a partir do protocolo 
junto ao Setor de Orçamento: 

- Para uso no município e mesorregião que sedia a unidade requisitante: 
no mínimo 3 (três) dias úteis; 

- Viagem destinada à atividade de serviço: no mínimo 4 (quatro) dias úteis; 

- Viagem em veículo de transporte coletivo: no mínimo 5 (cinco) dias úteis. 

 

Não serão atendidas quaisquer viagens para atividades de campo solicitadas após a data estabelecida. 

 

A unidade requisitante descentralizará para o centro de custo da Unidade Gestora de Frota o valor determinado para 
a viagem considerando o custo do transporte por empresa licitada, além do custo dos pedágios existentes no trajeto 
previsto, ainda que o veículo utilizado pertença à frota da UFSJ. 

  

Segue modelo de RT: 



 

 
 

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE 
Resolução CONDI nº 004, de 16/03/2015 

  N°        Numeração da RT Data: Data da RT 

Unidade Requisitante:  
Centro de Custo (Nº): No qual será debitado 

Unidade Gestora da Frota (UGF): 
(  ) SETRA |   (  ) SEMAS |   (  ) SEGCO |   (  ) SEGSL 

Requisitante / Responsável pela viagem: 
  

Contato: Telefone para contato  E-mail: 

Requisita: Justificativa: 

(  ) Carro de passeio 

 
(  ) Caminhonete 

(  ) Van 

(  ) Microonibus 

(  ) Ônibus TEL: Nº Vôo: 

(  ) Caminhão Companhia aérea: Horário: 

SUBATIVIDADE:                                                FONTE: 

Disponibilidade Orçamentária:                                             Elemento de Despesa: 33.90.33 

Ação descrita no Plano de diretrizes Orçamentárias: 

PCDP do proposto: 

RESUMO DA VIAGEM Área de uso exclusivo da UGF 
 

CIDADE/endereço de destino:  
 

Data da IDA:  
Hora de saída:   

LOCAL DE SAÍDA:  
 
Km total previsto – ida e volta (fonte: Google maps): 

 

Data/Hora do retorno:  

AUTORIZAÇÕES 

Unidade Requisitante: Setor de Orçamento 
(verificar disponibilidade financeira) 

Unidade Gestora da Frota: 
 
 

Data:____/____/____ Data:____/____/____ Data:____/____/____ 

  

  

Preenchimento para encaminhamento ao SETOR DE ORÇAMENTO (Não preencher) 

RT N°   Quilometragem total 
realizada: 

 
 
 
 

Custo total da 
viagem: 

 
 

Unidade Requisitante:  

Data de saída:  

Data de retorno do motorista: 

Quilometragem total prevista: 

Cidade destino:  

PCDP: 

Observações: 
 
 

 


