
Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto de Ciências Agrárias 

Setor de Transportes 
 

*Atenção! A Solicitação de Veículo deverá ser realizada até 05 dias úteis antes do início do 
afastamento (Art. 9, § 2º, Portaria MEC 2.227, de 31 de dezembro de 2019). 

 

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS 

Data: / /  ( ) LOCAL ( ) VIAGEM 

  DESTINO: 

Quilometragem Prevista: Asfalto: Km Terra: Km 

Para uso do setor de Transportes 
 
VEÍCULO: PLACA: 

  Número de Passageiros: e Responsável 

Para uso do setor de Transportes 
 
MOTORISTA: 

Data da Viagem:         /        /    Horário de SAÍDA:     

Data do retorno:         /        /   Horário de CHEGADA:     

Motivo da Viagem DETALHADO: 

 
 

Justificativa da viagem se ocorrida em final de semana ou feriado: 

Recurso para Combustível: _______________________________________________________ 

Diária de Motorista*: ( ) sim ( ) não – Quantidade:     

Recurso para Diária de Motorista: 

 
 
Servidor Responsável: _________________________________________________________ 

 
Assinatura e Carimbo ou Nome Legível 

 
 

Autorização do Setor de Transportes: _____________________________________________ 
 

Assinatura e Carimbo 

*Será cobrada diária para o motorista, quando a viagem ultrapassar as divisas do Município de 
Montes Claros; sendo 1,5 para cada pernoite e 0,5 se não houver pernoite. 
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