
 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

DIRETRIZES DO SETOR DE TRANSPORTES PARA OS CONDUTORES DE 

VEÍCULOS OFICIAIS DO ICA/UFMG 

 

I) DOS CONDUTORES 

Os veículos do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais deverão 

ser conduzidos, prioritariamente, por servidor ocupante do cargo de motorista oficial. Somente 

será permitida sua condução por pessoas não ocupantes deste cargo, e em condições 

excepcionais, através de prévia autorização formal do Pró-Reitor de Administração ou do 

Diretor da Unidade Acadêmica a qual o veículo estiver vinculado, nas situações em que o 

motorista oficial não estiver disponível para a realização da atividade, nos termos da Instrução 

Normativa nº 03 de 15 de maio de 2008. Ressalta-se que todos os condutores autorizados 

estarão sujeitos às mesmas regras dos motoristas oficiais. 

 

II) SÃO DEVERES DOS CONDUTORES 

a) comunicar prontamente à chefia imediata quaisquer ocorrências verificadas durante a 

utilização do veículo, as quais deverão ser sempre anotadas no verso do CCV - Controle de 

Circulação de Veículo; 

b) comunicar à chefia imediata, acompanhada de justificativa consistente e prévia a qualquer 

condução, os períodos em que estiver sob efeito de medicação sedativa ou estimulante, em 

especial se o seu uso foi feito nas 12 horas antecedentes; 

c) obter comprovante específico da autoridade de trânsito, a fim de atestar desvios de itinerário 

descrito nos CCV's, nas situações de prestação de socorro às vítimas de acidentes; 

d) acompanhar carregamentos, excesso de peso, distribuições e amarras de carga e a conferência 

da relação do material a ser transportado; 

e) comunicar prontamente à chefia imediata as situações em que o usuário (nome completo e 

local de origem) provocar quaisquer danos em veículo oficial, seja com ou sem intenção, para 

as providências cabíveis; 



 

 

f) comunicar à chefia imediata, acompanhada de justificativa, os eventuais atrasos no 

cumprimento das tarefas; 

g) estacionar o veículo em local apropriado, para o embarque e o desembarque do usuário;  

h) encontrar local seguro e adequado para guarda do veículo em caso de emergência, visto que 

este está sob responsabilidade do condutor; 

i) observar e atentar para que a utilização do veículo seja feita sempre segundo suas 

características técnicas (carga ou passageiro) e as boas condições mecânicas e de conservação, 

inclusive com relação à existência da documentação regular e à presença dos equipamentos de 

segurança obrigatórios, sempre antes da realização de qualquer atividade; 

j) comunicar prontamente à chefia imediata os defeitos mecânicos observados no veículo 

utilizado; 

k) solicitar o comparecimento da autoridade de trânsito ou da perícia, se for o caso, para lavrar 

o correspondente Boletim de Ocorrência (obrigatório), nas situações de acidentes ou colisões. 

O comparecimento da autoridade de trânsito deverá ser solicitado mesmo que o terceiro tenha 

cobertura de seguro de responsabilidade civil facultativo ou que seu condutor se declare culpado 

pelo acidente. Se nas situações de acidentes ou colisões a autoridade de trânsito determinar a 

retirada do veículo do local, o condutor deverá solicitar o registro de tal situação no boletim de 

ocorrência; 

m) assumir os encargos decorrentes de infrações de trânsito, tanto os de natureza financeira 

quanto 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; 

n) responder administrativamente pelas faltas que porventura venha a praticar e sujeitar-se ao 

ressarcimento à Instituição e/ou a terceiros pelos prejuízos causados pela condução negligente 

ou imprudente, sem prejuízo de outras responsabilidades; 

o) responsabilizar-se pela condução, uso e conservação dos veículos oficiais, devendo fazê-lo 

em conformidade com a legislação em vigor, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, a 

Instrução Normativa nº 03 de 15 de maio de 2008 e as normas internas estabelecidas pela 

UFMG; 

p) zelar com o máximo empenho pela conservação dos veículos, sendo sua obrigação verificar 

todos os itens de segurança do transporte antes de qualquer deslocamento, examinando 



 

 

diariamente: óleo do motor, nível de água, carga de bateria, luzes, estepe, macaco e chaves de 

roda, além da documentação do veículo, seus manuais, cartões de abastecimento e seguro 

vigente, pois estes itens são de sua inteira responsabilidade. No caso de falta de algum 

equipamento de segurança (macaco, estepe e chave de rodas), a não comunicação imediata 

implicará que o mesmo estará assumindo a responsabilidade inclusive com a sua reposição; 

q) atentar-se para a limpeza interna e externa do veículo, além de preservar ao máximo a 

integridade estrutural e parte mecânica deste. Os defeitos que porventura forem identificados, 

como uso inadequado na condução, serão comunicados à chefia imediata, para que se tomem 

medidas necessárias para o ressarcimento ao erário, caso existam despesas com manutenção, 

de acordo com a legislação federal em vigor, o artigo 46° da Lei Nº 9.527, de 10 de dezembro 

de 1997 e seus parágrafos, e artigos 122°  123° e 124° da Lei N.º 8112, de 11 de dezembro de 

1990 (RJU); 

r) ressarcir ao erário todas as despesas referentes a consertos, danos, multas e outros prejuízos 

que resultarem da má utilização do patrimônio público; 

s) possuir um período de descanso entre uma jornada e outra de no mínimo 11 horas 

consecutivas (sem dirigir, poderá o mesmo acompanhar outro condutor), conforme a Lei nº 

13.103/2015; 

t) permanecer na sala do Setor de Transportes, quando não estiver em viagem, ou realizando 

alguma outra atividade inerente à referida seção; 

 

III) É VEDADO AO CONDUTOR 

a) o transporte de pessoas que não estejam relacionados na lista de passageiros previamente 

disponibilizada; 

b) o porte e consumo de bebidas alcoólicas no interior do veículo. 

 

IV) COMPETE AO RESPONSÁVEL PELO VEÍCULO NA UNIDADE 

a) preencher o formulário Controle de Circulação de Veículos – CCV todos os dias que o 

veículo circular. O CCV precisa ser preenchido diariamente, contendo horário de abertura, 

fechamento e todas as informações pertinentes ao atendimento. 



 

 

V) SÃO DEVERES DA OFICINA MECÂNICA 

a) realizar programas de manutenção preventiva e periódica dos veículos oficiais, bem como o 

controle de sua aplicação; 

b)  socorrer, no âmbito do Campus da UFMG, os veículos que estiverem em serviço e 

apresentarem defeito mecânico. Em outras situações, o condutor deverá acionar o serviço de 

reboque, através do cartão de seguro; 

c) acompanhar as avaliações feitas pelos usuários, relativamente aos seus serviços prestados, 

promovendo os ajustes necessários. 

 

REFERÊNCIAS: 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e suas atualizações. 

Normas Gerais de Condução dos Veículos Oficiais da UFMG, Portaria 2.951, de 29 de 

setembro de 2003. 

Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio 2008. 

Decreto Nº 6.403, de 17 de março de 2008. 

Portaria PGR/MPU Nº 513/2003.  

Lei N.º 9.327/96. 

Decreto 9.287 de 15 de fevereiro de 2018. 

Lei 13.103 de de 02 de Março de 2015. 

Resolução ANTT no. 4.308/2014. 

Constituição Federal. 

 

 


