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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 

OFICIAIS DO IGE PARA ATIVIDADES DE 

ENSINO.  

UNIFESSPA 

______________________________________________ 



 

PRINCÍPIOS  

Estas normas orientam os procedimentos e critérios de utilização de veículos do Instituto 

de Geociências e Engenharias da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(IGE/Unifesspa), promovendo a segurança desses e dos condutores, o controle de despesas e 

assegurando, ao mesmo tempo, o cumprimento das obrigações legais. 

 

FINALIDADE  

Estas normas têm por fim regulamentar a condução, a utilização para atividades de ensino 

do instituto e conservação dos veículos oficiais do IGE, objetivando também estabelecer os 

deveres e obrigações dos condutores (oficiais ou autorizados), dos usuários, dos órgãos e setores 

gerenciadores e de manutenção destes veículos. As determinações e orientações contidas nestas 

normas referem-se a todos os veículos sob responsabilidade do IGE/Unifesspa.  

 

COMPETÊNCIA  

Compete ao IGE/Unifesspa juntamente com o setor de transporte da Secretaria de 

Infraestrutura (SINFRA) da Unifesspa, a implantação, a fiscalização e o zelo pelo cumprimento 

das determinações aqui contidas, em sua respectiva área de atuação.  

 

RESPONSABILIDADES  

1 – Do condutor do veículo:  

a) Preencher a Requisição de Reserva do Veículo (Anexo I), check-list (Anexo II), Diário de 

Bordo (Anexo III), Termo de Responsabilidade (Anexo IV) e, caso necessário, documento 

referente a Comunicação de acidente com Veículo Oficial (V), em todas as conduções de veículo 

que efetuar.  

b) Utilizar o veículo segundo suas características técnicas, condições mecânicas e de 

conservação, documentação regular e presença dos equipamentos obrigatórios de segurança. 

c) Comunicar prontamente ao IGE/Unifesspa os defeitos mecânicos observados no veículo 

utilizado, bem como acatar as orientações e procedimentos repassados para estas situações. A 

lista de telefone úteis do IGE/Unifesspa e SINFRA estará disponível juntamente com os 

documentos do veículo.  



 

d) Nas situações de pane, acidente ou colisão, o condutor deverá prontamente colocar o triângulo 

de segurança e acionar as luzes de advertência, bem como utilizar outros recursos de sinalização 

de modo a alertar outros veículos sobre a situação ocorrida e evitar novos acidentes. 

e) Se incorrer em infrações de trânsito; caberá ao condutor infrator assumir os encargos 

recorrentes, tanto os de natureza financeira como os legais, incluindo a interposição de recursos, 

se assim os julgar cabíveis. Não serão admissíveis justificativas que atribuam o cometimento da 

infração à indução do usuário.  

f) É dever do condutor zelar com o máximo empenho pela conservação dos veículos sob sua 

responsabilidade, inclusive cuidando de sua limpeza interna e externa.  

g) O motorista terceirizado não poderá passar a direção do veículo sob sua responsabilidade a 

outros condutores, salvo situações de doenças, em que poderá passa-la para servidor habilitado, 

autorizado e que não esteja sob efeito de medicação sedativa ou estimulante nas 12 horas 

antecedentes à viagem, nos termos deste manual. 

h) Excepcionalmente, serão equiparados a servidor público, os terceirizados, os prestadores de 

serviço e os colaboradores eventuais, a quem também poderá ser dada autorização para condução 

de veículos oficiais, nos termos deste manual. 

 

2 – Dos usuários  

a) Obedecer as datas e horários estabelecidos para o atendimento de sua demanda;  

b) Comunicar, com a antecedência necessária, eventuais atrasos ou cancelamentos do serviço 

programado; 

c) Utilizar o veículo com a compostura esperada, evitando tumultos ou desordens que possam 

causar qualquer dano, seja no próprio veículo ou no de terceiros;  

d) Comunicar prontamente a seu superior ou ao Diretor do IGE quaisquer irregularidades 

cometidas pelo condutor durante a realização da atividade que necessitou da utilização de 

veículo da Instituição. 

 

PROCEDIMENTOS 

1 – Para credenciamento de servidores para condução de veiculo oficial:  

a) O servidor deverá solicitar via Memorando à Secretaria Executiva do IGE emissão de 

Portaria para condução de veículo oficial, anexando uma cópia da Carteira Nacional de 

Habilitação. 

 



 

2 – Para as situações de acidentes com veículos: 

a) Comunicar imediatamente a ocorrência do sinistro à chefia imediata e à SINFRA;  

b) Solicitar o comparecimento da autoridade de trânsito competente para lavrar o correspondente 

boletim de ocorrência, bem como obter deste agente o comprovante que possibilite a retirada de 

cópia desse documento junto à Delegacia de Polícia local;  

c) Fazer constar no boletim de ocorrência a admissão de culpa do condutor do outro veículo, 

caso isso ocorra;  

d) Abster-se de assinar qualquer acordo, limitando-se a fazer constar no boletim o ocorrido;  

e) Anotar nomes, endereços, números de carteira de identidade e do CPF e o depoimento das 

testemunhas, dados importantes para o processo do acidente, podendo, para isto, ser utilizado o 

verso do Controle de Atividade do Veículo;  

f) Em caso de acidente com vítima, proceder de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e 

acionar o resgate imediatamente;  

g) Em caso de fuga do condutor do outro veículo, dirigir-se à Delegacia de Polícia mais próxima 

e relatar o ocorrido, fornecendo, se possível, a placa do veículo em fuga e indicar as testemunhas 

arroladas;  

h) Não havendo comparecimento da autoridade de trânsito no local do acidente sem vítima, as 

partes deverão deslocar-se à Delegacia de Polícia ou ao Batalhão de Polícia de Trânsito mais 

próximo para que seja lavrado o boletim de ocorrência; 

 i) Caso a autoridade de trânsito declare não ser necessária a presença da perícia, o condutor 

deverá solicitar que o fato seja relatado no boletim de ocorrência;  

j) Havendo necessidade da remoção das vítimas para o hospital, se possível utilizar outro veículo 

que não esteja envolvido no acidente, evitando, assim, retirar do local o veículo acidentado;  

k) Nas situações de pane, acidente ou colisão, o condutor deverá evitar o abandono do veículo 

oficial, a menos que sua ausência seja necessária; 

 

3 – Reserva de Veículo 

a) As reservas serão feitas, de preferência, pessoalmente. Poderão ser realizadas também via e-

mail e telefone à Coordenação Administrativa do IGE, com a máxima antecedência possível. 

Para confirmá-las, o requisitante deverá enviar a requisição de reserva de veículos devidamente 

preenchida com os dados da faculdade/curso de lotação, indicação do(s) veículo(s) a serem 

utilizados, dados do condutor com portaria de autorização para conduzir veículos oficiais da 

UNIFESSPA, finalidade da viagem inserida em atividade de ensino, lista com o nome de 



 

passageiros (se for o caso), datas e horários de ida e volta, local(is) a ser(em) visitado(s)  e 

assinatura. 

b) Nos deslocamentos para outros municípios, a requisição de reserva de veículos deverá ser 

apresentada com antecedência mínima de 30 dias, assinada pela chefia imediata;  

c) Quando o deslocamento ocorrer dentro do perímetro urbano de Marabá, a antecedência 

mínima para apresentação da requisição de reserva de veículos é de 07 dias, assinada pela chefia 

imediata.  

 

4 – Abastecimento 

a) É responsabilidade do condutor verificar se o combustível no veículo é suficiente para o 

deslocamento que vai efetuar. Em caso negativo, o mesmo deve ser abastecido. 

b) O cartão de abastecimento só poderá ser utilizado para atividades que foram previstas pelas 

subunidades acadêmicas e administrativas no Plano de Gestão Orçamentária.   

 

5- Proibições:  

a) É proibido o transporte de pessoas ou objetos nos veículos oficiais, exceto para atender 

dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de emergências ou para evitar alguma 

fuga, quando requisitado por autoridade policial, devidamente identificada;  

b) É proibido o uso de veículo oficial para o atendimento de interesses particulares, sob 

quaisquer pretextos, incluindo caronas, transporte de objetos, etc.;  

c) É proibida também a utilização de veículo oficial para transporte de servidores quando não 

estão em serviço;  

d) É proibido aos condutores o uso do veículo em marcha neutra (banguela) quando transitar em 

declives, bem como conduzir com porta(s) aberta(s);  

e) É proibido ao condutor ou usuário fumar no interior dos veículos;  

f) É expressamente proibido o uso de bebida alcoólica no interior dos veículos oficiais.  

 

6- Definição do veículo a ser utilizado:  

- Pickup L200 Triton cor branca placa OTE 1035 

- Pickup L200 Outdoor cor branca placa OFN 1999 

- Pickup L200 Triton cor cinza placa OFO-3406 

 



 

ANEXO I – REQUISIÇÃO DE RESERVA DE VEÍCULOS 
Para Preenchimento e envio à Coordenadoria Administrativa 

 

SUBUNIDADE FACULDADE: 

 

CURSO: 

 

VEÍCULO TIPO: 

- Pickup L200 Triton cor branca placa OTE 1035 (    )  

-  Pickup L200 Outdoor cor branca placa OFN 1999 (    ) 

- Pickup L200 Triton cor cinza placa OFO-3406 (    ) 

INÍCIO DIA: 

 

HORÁRIO: 

ENTREGA DIA: 

 

HORÁRIO: 

DESTINO: 

 

FINALIDADE DA VIAGEM (ENSINO): 

 

 

 

DADOS DO CONDUTOR 

NOME COMPLETO: 

 

 

CPF Nº 

RG Nº 

 

PORTARIA Nº VALIDADE 

 

 

PASSAGEIROS (NOME COMPLETO) 

 

 

DADOS DO SOLICITANTE 

NOME COMPLETO: 

EMAIL:                                                                                 TELEFONE: 

 

  

__________________________________________________ 

                        ASSINATURA DO SOLICITANTE                      EM _____/_____/______ 

 

 

__________________________________________________ 

  ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA EMEDIATA          EM _____/_____/______ 

 



 

ANEXO II – CHECK-LIST DOS VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA UNIFESSPA 

Para Conferência do Usuário 

 

1
1 Ar. Condicionado

2 Buzina

3 Cinto de Segurança

4 Chave de Roda/Macaco

5 Documentação Veícular

6 Triângulo 

7 Extitor de Incêndio

8 Retrovisores  

9 Pára-choque Dianteiro

10 Pára-choque Traseiro

11 Portas

12 Pneu Estepe (Estado)

13 Para-Brisa / Vidros

14 Pisca Alerta

15 Lataria

16 Limpador de Para-briza

17 Farol Alto / Baixo

18 Farol de Neblina

19 Freios

20 Luz de Painel 

21 Luz de Freio

22 Luz de Ré

23 Luz da Placa

24 Lanterna do Farol

25 Lanterna dos Pisca

26 Nível óleo Motor

27 Nível óleo Freio

28 Nível de água Radiador

29 Marcador de Combustível

30 Tapetes

31 Maçanetas Internas e externas

Veículo Marca

Cabo de força

Obs: Providências

14

13

15

11

10

12

07

09

05

04

11 12 13 1408 09

CHECK LIST MENSAL PARA  VEÍCULOS        (UTILITÁRIO E OUTROS)                                          

Mês / Ano:      
Itens verificados

Legenda:   (OK - Para itens sem Defeito)      (X - Para intes com Defeito)      (F - Para ites Faltando)

02

03

Placa Responsavel P/ Preenchimento do Chek-Lis    Assinatura do Motorista
           Dias do mês                                          

02 03 04 15 0105 06 07 10

 

16
1 Ar. Condicionado

2 Buzina

3 Cinto de Segurança

4 Chave de Roda/Macaco

5 Documentação Veícular

6 Triângulo 

7 Extitor de Incêndio

8 Retrovisores 

9 Pára-choque Dianteiro

10 Pára-choque Traseiro

11 Portas

12 Pneu Estepe (Estado)

13 Para-Brisa / Vidros

14 Pisca Alerta

15 Lataria

16 Limpador de Para-briza

17 Farol Alto / Baixo

18 Farol de Neblina

19 Freios

20 Luz de Painel 

21 Luz de Freio

22 Luz de Ré

23 Luz da Placa

24 Lanterna do Farol

25 Lanterna dos Pisca

26 Nível óleo Motor

27 Nível óleo Freio

28 Nível de água Radiador

29 Marcador de Combustível

30 Tapetes

31 Maçanetas Internas e externas

Veículo Marca

Cabo de força

Obs: Providências

28

29

26

27

24

25

22

23

20

21

18

19

31 16

17

Placa Responsavel P/ Preenchimento do Chek-Lis    Assinatura do Motorista
           Dias do mês                                          

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

30

27 28 29 30

Mês / Ano:      

Itens verificados

Legenda:   (OK - Para itens sem Defeito)      (X - Para intes com Defeito)      (F - Para ites Faltando)

31

 



 

ANEXO III – DIÁRIO DE BORDO 

Disponível no Interior do Veículo, para Preenchimento pelo Usuário  

 

DATA CONDUTOR ORIGEM HORA SAÍDA

 

HORA 

CHEGADA

KM DE

 SAÍDA

KM DE 

CHEGADA
DESTINO / FINALIDADE OBSEVAÇÕES

DATA CONDUTOR ORIGEM HORA SAÍDA

 

HORA 

CHEGADA

KM DE

 SAÍDA

KM DE 

CHEGADA
DESTINO / FINALIDADE OBSEVAÇÕES

TOTAL DE KM DIA/SEMANA/MÊS 

RELATÓRIO DE CONTROLE DE VEÍCULOS 

VEÍCULO MARCA:                                -  PLACA 2017

 



 

ANEXO IV - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Para Preenchimento e envio à Coordenadoria Administrativa 

 

 

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir 

veículo oficial de propriedade do IGE/UNIFESSPA, através da Portaria nº_____________, 

declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e 

devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros. 

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa 

pelo uso, guarda e conservação do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 

por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos danos ao veículo e a terceiros, 

bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem. 

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de 

dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 

acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio) e que está com toda a 

documentação legal e atualizada. 

 

Marabá,  ____ / __________ / _______ 

 

 

 

 

 

NOME: 

 

MATRÍCULA: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

 

DEPARTAMENTO/UNIDADE: 

 

EMAIL/TELEFONE:  

 

 



 

ANEXO V -  COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL 

Para Utilização em Caso de Acidente 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE 

DO PARÁ - IGE/UNIFESSPA 

 (Setor)______________________________ 

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE 

COM VEICULO OFICIAL 

CONDUTOR DO VEICULO 

 

 

MATRICULA SIAPE Nº 

 

CNH CREDENCIAL Nº 

VEICULO/MARCA/SUBMARCA 

 

ANO PLACA: CHASSI Nº 

DATA DO ACIDENTE 

/                 / 

HORA: LOCAL DO ACIDENTE 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO ACIDENTE 

 

 

  

 

  

VÍTIMAS 

NOME: ENDEREÇO: 

    

NOME: ENDEREÇO: 

    

TESTEMUNHAS 

NOME: ENDEREÇO: 

    

NOME: ENDEREÇO: 

    

DANOS MATERIAIS 

PRÓPRIO: 

  

TERCEIROS: 

  

PROVIDÊNCIAS TOMADAS 

  

  

  

OBSERVAÇÕES 

  

  

  

ASSINATURA DO CONDUTOR DO 

VEICULO: 

  

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

PELO SETOR DE TRASPORTE: 

  

 

  

 


