
 

 

 

OFÍCIO CIRCULAR DCF Nº 003/2016  

Em, 12 de fevereiro de 2016.  

Assunto: Adesão ao Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea 

Prezados Diretores, 

Com o objetivo de complementar as informações contidas no Ofício Circular/DCF Nº002/2016, 

informamos que ao preencher os formulários de adesão ao Cartão de Pagamento do Governo 

Federal (CPGF) – Passagem Aérea, os campos “Ag. Relacionamento” e “Nº da conta de 

relacionamento” não deverão ser informados caso a Unidade Gestora não possua conta de 

relacionamento com o Banco do Brasil. As Unidades Gestoras que não possuem conta de 

relacionamento e já encaminharam seus formulários para a agência do governo com o código de 

agência nº 1615 e conta de relacionamento nº 170.500, deverão reencaminhar os formulários, 

deixando os campos em branco. 

De acordo com o Banco do Brasil, as unidades gestoras que atualmente utilizam o CPGF - 

Suprimento de Fundos já possuem uma conta de relacionamento, devendo preencher os 

formulários do CPGF – Passagem Aérea com os mesmos dados desta conta.  

Além dos formulários de adesão deverão ser entregues cópias dos seguintes documentos: 

 Identidade e CPF dos portadores do cartão; 

 Cópia da Portaria de Nomeação, contendo a data de publicação no DOU. 

ATENÇÃO: No formulário “Cadastro de Portador” será obrigatório preencher todos os limites de 

gastos: diário, semanal e mensal. Estes valores serão estabelecidos pela própria unidade gestora, 

baseado no seu histórico de gastos de exercícios anteriores. 

Os formulários de adesão e documentos solicitados deverão ser entregues (via protocolo) na 

Agência Governo do Banco do Brasil – Rua Rio de Janeiro, 750, 5º andar, aos cuidados do Sr. 

Marcus José H. Silva até o dia 26/02/2015. A data do protocolo de entrega dos formulários deverá 

ser informada ao DCF, através de e-mail dcf-dac@dcf.ufmg.br, para o devido acompanhamento. 

Atenciosamente, 

Macilene Gonçalves de Lima 

Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFMG 

De acordo: 

 

Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira 

Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG 
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