
 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

DIRETRIZES DO SETOR DE TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DE 

VEÍCULOS OFICIAIS DO ICA/UFMG 

 

I) DOS USUÁRIOS  

São usuários dos veículos oficiais da Universidade Federal de Minas Gerais os servidores ou 

membros da comunidade universitária com vínculo com a UFMG, que utilizam os veículos para 

o cumprimento de atividades de interesse desta Instituição. 

 

II) DOS DEVERES DOS USUÁRIOS 

a) obedecer aos horários estabelecidos para o atendimento de sua demanda; 

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

programado; 

c) conferir o preenchimento, avaliar e assinar o formulário de Controle de Circulação de 

Veículos – CCV, após o atendimento; 

d) comunicar prontamente a seu superior, ou ao Diretor da Unidade Acadêmica, ou ainda ao 

Setor de Transportes da Unidade, quaisquer irregularidades cometidas pelo condutor durante a 

realização da atividade que necessitou da utilização de veículo da Instituição, além das 

observações descritas no CCV. 

 

III) DAS PROIBIÇÕES 

a) é proibido o transporte de pessoas (carona) ou objetos (mercadorias) nos veículos oficiais, 

exceto quando expressamente indicado no CCV ou autorizado por autoridade competente, ou 

então 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 interesses particulares. Caso ocorra, o condutor 

poderá ser responsabilizado. 

 



 

 

IV) DAS SOLICITAÇÕES 

As solicitações de transportes deverão: 

a) conter a identificação do projeto de ensino, pesquisa ou extensão da UFMG ao qual os 

solicitantes dos veículos pertencem; também deverão constar: período, data, horário de partida, 

itinerário e quantidade de usuários a serem transportados; 

b) ser formais, devidamente motivadas e justificadas, acompanhadas da autorização do 

responsável/coordenador do projeto de ensino, pesquisa ou extensão da UFMG; 

c) ter como usuários dos veículos oficiais indivíduos maiores de idade ou que apresentem a 

autorização formal dos responsáveis legais; 

e) possuir identificação de todos os passageiros (nome, endereço, telefones de contato e vínculo 

com a Instituição – nº de matrícula), além de endereços e formas de contato com parentes ou 

responsáveis, conforme dispõe a Resolução ANTT no. 4.308/2014; 

h)  ser efetuadas e assinadas pelo professor solicitante, ou pela secretaria do departamento, ou, 

ainda, por servidor técnico ocupante de cargo de chefia. Não serão aceitas solicitações efetuadas 

por alunos, em hipótese alguma; 

i) garantir a presença de um professor ou responsável (servidor) devidamente identificado 

durante a viagem; 

Obs.: O solicitante precisa estar ciente dos gastos de diárias e das despesas recorrentes do 

deslocamento, como pedágios, furos em pneu e pequenos reparos para que não haja interrupção 

da viagem. Estas despesas devem ser comprovadas em notas fiscais ou recibos. À exceção de 

custo com pedágios, outras despesas poderão ser analisadas para um possível ressarcimento. 

 

V) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Em viagens estaduais e interestaduais, os responsáveis na Unidades e órgãos devem atentar para 

as seguintes considerações: 

a) nas viagens com percurso direto, acima de 500 km ou com duração ininterrupta superior a 6 

horas, que envolvam veículos de transporte coletivo ou de cargas, deverão ser designados dois 

condutores, motoristas oficiais ou contratados, que se revezarão no percurso, a fim de evitar 



 

 

acidentes ocasionados por desgaste físico. O máximo de horas permitido na condução é de 

04h30min ininterruptas; 

b) na impossibilidade de 02 condutores, as viagens devem ser planejadas de modo a não exigir 

muito do condutor, respeitando sua jornada de trabalho, a fim de evitar acidentes ocasionados 

por desgaste físico. Para cada 04 horas, deverá haver 30 minutos de descanso; 

c) os motoristas oficiais cumprem jornada de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas 

diárias, com intervalo mínimo de 1 hora para alimentação e descanso, sendo vedada a realização 

de horas extras (servidores motoristas); 

d) os traslados dos usuários no destino devem constar na solicitação. Não é permitido ao 

motorista ficar à disposição para deslocamentos sem finalidade acadêmica, salvo para 

atendimento à saúde dos usuários e/ou terceiros (em casos de urgência); 

e) as solicitações deverão ser efetuadas por meio de e-mail institucional, ou ainda, através do 

formulário de solicitação de viagens, e antecipado com o mínimo de (01) um mês (viagens 

interestaduais) e de 10 dias nas viagens intermunicipais, com autorização do Diretor da Unidade 

solicitante, exceto as viagens para atender às convocações para reuniões; 

f) solicitações que ultrapassem os limites da região metropolitana, ou acima de um raio de 70 

km, requerem pagamento de meia-diária (0,5), por extrapolar limites urbanos; 

g) em caso de imprevisto, caberá ao responsável (solicitante) pela viagem e ao condutor chegar 

a um consenso sobre tais condições, a saber, o condutor do veículo tem a experiência necessária 

para deslocar o veículo observando a segurança de seus ocupantes e, consequentemente, do 

veículo; 

h) se na solicitação o número de pessoas for inferior a 65% da quantidade de assentos do   

veículo no ato do embarque e da lista de passageiros, este ficará impedido de iniciar a viagem. 

Existindo a possibilidade de substituição para um veículo menor, com autorização expressa da 

chefia do Setor de Transportes, o motorista deverá se deslocar até o pátio para a devida 

substituição do veículo. Caso esta troca não seja possível, poderá ser cancelado o atendimento 

por falta de veículo adequado e disponível. 
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