
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

NÚCLEO DE TRANSPORTE 

 
Memorando Circular nº 001/2015                                                                         Pelotas, 05 de janeiro de 2015. 

 

Do: Núcleo de Transporte 

Ao: Gabinete do Reitor, Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e Administrativas, Órgãos Suplementares 

 

 

Controle mensal de abastecimento 

 

Bom dia Senhores, 

 

Vimos por meio deste, informar que, devido ao aditamento do contrato de abastecimento de frota por 

período de 12 meses, com valor global limitado, informamos que não serão autorizados alterações e acréscimos 

de saldo neste período, exceto para atividades consideradas essenciais da Universidade. 

Ainda, os Cartões de Abastecimento, devem permanecer sempre junto ao veículo, independente de 

utilização ou não. Furtos e extravios devem ser comunicados imediatamente, sob pena de ressarcimento de 

utilização indevida. 

Informamos também da obrigatoriedade de utilização do formulário de Controle Mensal de 

Abastecimento, bem como o formulário de Controle de Utilização de Veículos, disponíveis em anexo. 

Ressaltamos que ambos os formulários devem ser utilizados por todos os condutores, motoristas do 

quadro desta Universidade, motoristas terceirizados e Servidores autorizados a conduzir veículos oficiais. 

Controle Mensal de Abastecimento: 

Deve ser preenchido o formulário corretamente e anexado os cupons fiscais e comprovantes de 

pagamento (ticket da máquina do cartão). 

Cada formulário deve ser preenchido com os abastecimentos compreendidos entre os dias 01 e 31 de 

cada mês. 

Os formulários devem ser entregues no Nutrans até dia 05 do mês seguinte aos abastecimentos sob 

pena de bloqueio do saldo do período seguinte. Não é necessário enviar memorandos ou outros documentos para 

envio deste, utilize apenas um envelope. 

Controle de Utilização de veículos: 

Favor manter no veículo, e orientar o adequado preenchimento da planilha. 

Os formulários de Controle de Utilização de Veículos devem ser arquivados na Unidade, podendo 

ser solicitado pelo Nutrans. 

Certos de contar com a colaboração de todos, nos colocamos a disposição para maiores informações 

no telefone 3272-1094 ou email transporte@ufpel.edu.br. 

 

Jeremias Maas Lerm 

Chefe do Núcleo do Transporte 


