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APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo possui um setor responsável

por toda a frota de veículos oficiais, cuja competência é organizar, planejar e executar as

atividades de controle, tais como, realizar manutenções periódicas e eventuais dos veículos

oficiais, assim como normatizar, orientar, acompanhar e fiscalizar o uso dos veículos oficiais,

observando a legislação e regulamentos internos desta Instituição.

Para  elaboração  deste  regulamento,  utilizou-se  como  referência  a  Instrução

Normativa n° 3, de 15 de maio de 2008 e Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

DEFINIÇÕES

Veículo Oficial: Todo veículo de propriedade da União ou a ela cedida;

Condutor / Motorista: Pessoa devidamente autorizada, mediante portaria, pelo dirigente

máximo do órgão ou entidade que pertença,  que conduz um veículo oficial  motorizado,

portador de CNH no mínimo da categoria equivalente ao veículo conduzido;

Viagem: Qualquer deslocamento de um lugar para outro distante e que ultrapasse os limites

de um município e outro;

Deslocamento: Mudança de lugar dentro dos limites do próprio município; 

Solicitante: Pessoa que elabora o formulário de solicitação de veículo oficial;

Formulário para requisição de veículo oficial: É o documento que o solicitante entrega ao

Setor de Transportes do Campus quando necessita de um veículo oficial. Este documento

contém dados referentes aos passageiros e ao deslocamento (Anexo I);

Autorização de  condução de  veículo  oficial: É  o  documento  impresso  pelo  setor  de

Transportes do IFC – Campus Fraiburgo, no qual o executante registra os dados referentes

ao  odômetro,  ocorrência,  data  e  hora  efetiva  de  saída  e  de  chegada  dos  veículos

imediatamente após o deslocamento (Anexo II).
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DOS VEÍCULOS 

Os  veículos  da  frota  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus  Fraiburgo  são

utilizados apenas no exercício da função pública.

Todos os veículos oficiais devem estar devidamente identificados, de acordo com o

especificado na IN n°03, de 15 de maio de 2008.

Os veículos oficiais deverão ficar estacionados em locais seguros, preferencialmente

na garagem do IFC – Campus Fraiburgo.

Os veículos da frota oficial do IFC – Fraiburgo deverão ter como local de saída e de

chegada os locais previamente definidos pelo setor responsável, observando os propostos

na requisição.

Quando os veículos oficiais não estiverem em sua sede, os mesmos deverão ser

guardados em garagens de órgãos federais,  quando possível.  Não havendo esta opção,

deverá  estacionar  o  veículo  oficial  na  garagem  do  hotel  ou  em  garagem  devidamente

regularizada,  para fins de segurança.  Não é permitida a guarda de veículos oficiais  em

garagem particular, exceto quando autorizado, conforme Art. 7. da IN n° 3, de 15/05/2008.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO

Só poderão dirigir os veículos oficiais servidores que possuam Portaria com data de

validade limitada a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, podendo ser

revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.

Para emissão da Portaria faz-se necessário a apresentação de cópia acompanhada

de original da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

QUEM PODE UTILIZAR VEÍCULO OFICIAL DO IFC – CAMPUS FRAIBURGO 

É vetado o uso de veículos deste Campus por entidades e pessoas não pertencentes

ao quadro funcional da Instituição.

Em caso de colaboradores eventuais será permitido o transporte desde que esteja

vinculada as atividades do IFC – Campus Fraiburgo.
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Qualquer  alteração  no  itinerário  deverá  ser  justificada  com  antecedência  e  por

escrito.

DO RESPONSÁVEL PELA FROTA

São responsabilidades do setor de transportes:

1. Manter a documentação dos veículos em regularidade;

2. Providenciar a renovação do licenciamento anual dos veículos oficiais em tempo hábil,

bem como a quitação do Seguro Obrigatório – DPVAT;

3. Agendar a utilização do veículo;

4. Verificar a disponibilidade dos veículos, no momento do recebimento do formulário de

requisição;

5. Manter controle diário dos veículos, quanto a quilometragem, prazo de manutenção e

gasto de combustível;

6. Assegurar a presença dos equipamentos de segurança obrigatórios, sempre antes da

realização de qualquer atividade visando à segurança aos usuários;

7. Efetuar rotinas de manutenção (Anexo V); 

8. Tomar providências imediatas sempre que apontada alguma irregularidade pelo condutor;

9. Encaminhar as identificações de infratores ao órgão de transito competente;

10. Manter em arquivos próprios,  os formulários utilizados neste manual para atender  a

auditoria interna realizada anualmente na Instituição;

11. Caberá, ainda, a este responsável verificar as manutenções programadas, conforme o

manual de fabricação de cada veículo.

DA SOLICITAÇÃO / INSTRUÇÃO DE USO

Os veículos oficiais deverão ser solicitados por meio do preenchimento do formulário

de requisição de veículo oficial (Anexo I).

As requisições deverão ser feitas pelos servidores que utilizarão o veículo com no

mínimo 48 horas de antecedência para viagens fora do município de Fraiburgo.
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Caso seja cancelada a viagem, o solicitante deverá comunicar,  imediatamente,  o

responsável pela frota para o cancelamento da requisição. Para requisições com transporte

de alunos, deverão ser feitas com antecedência mínima de 07 (sete) dias. 

1. Só poderão dirigir os veículos oficiais os servidores que possuam Portaria, onde o Diretor-

Geral autoriza o servidor a dirigir os veículos oficiais do Campus Fraiburgo;

2.  Não  é  permitido  o  uso  de  veículos  oficiais  do  Campus  Fraiburgo  por  pessoas  não

pertencentes ao quadro funcional desta instituição; 

3. Em caso de colaboradores eventuais será permitido o transporte desde que se refira às

atividades do IFC – Campus Fraiburgo;

4.  O  uso  dos  veículos  oficiais  em  finais  de  semana  e  feriados  ou  fora  de  horário  de

funcionamento ficará condicionado à autorização da direção mediante justificativa;

5. Os veículos oficiais deverão ter como local de saída e chegada os locais previamente

definidos pelo setor responsável, observando os propostos na requisição;

6.  O embarque e desembarque de servidores, ocorrerá exclusivamente no IFC – Campus

Fraiburgo; 

7.  Não  poderão  ocorrer  modificações  nas  datas  de  saída  e  retorno  estabelecidas  na

solicitação de veículo oficial;

8. Durante a viagem o veículo oficial precisa ser guardado em local próprio, que ofereça

segurança durante o dia e a noite. A responsabilidade pela segurança do veículo oficial é do

servidor responsável pela viagem;

9.  Os  carros  da  frota  oficial  não  poderão  pernoitar  na  garagem  das  residências  dos

servidores;

10. Nos  horários  de  refeição,  o  translado  para  restaurantes  não  serão  realizados  pelo

veículo oficial, devendo os servidores se deslocarem por conta própria para realizarem as

refeições.  Os  únicos  translados  autorizados  durante  a  viagem  são:  LOCAL  DO

EVENTO/HOTEL – HOTEL/LOCAL DO EVENTO.

DAS PROIBIÇÕES

O  uso  dos  veículos  oficiais  aos  sábados,  domingos  e  feriados,  exceto  quando

autorizado  pelo  Diretor-Geral  do  Campus  Fraiburgo,  para  desempenho  do  exercício  da

função pública.
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DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS MOTORISTAS

São obrigações dos motoristas: 

1.  Vistoriar  rigorosamente  o  veículo  quando  de  saída  e  de  retorno  e  comunicar

imediatamente ao setor responsável a ocorrência de qualquer irregularidade;

2. Verificar se o documento do veículo está disponível em seu interior;

3. Dirigir os veículos oficiais de acordo com as normas de trânsito;

4. Abastecer  os  veículos  da  frota  oficial  preferencialmente  em  postos  credenciados,

cuidando para que não haja rasuras nas notas de abastecimento;

5. Não fumar no interior do veículo;

6. Obedecer ao roteiro, sendo vedada a alteração de destino sem prévio conhecimento da

Administração;

7. Não permitir que pessoas sem autorização conduzam o veículo;

8. Não entregar a direção do veículo a outra pessoa; 

9. Não atirar objetos pelas janelas do veículo, estando parado ou em movimento;

10.  O condutor do veículo fica desautorizado a fazer paradas ou desviar o percurso para

embarque e desembarque de passageiros;

11. Observar o repouso mínimo na forma prevista em lei durante o período de viagem; 

12. Preservar o patrimônio público;

13. Não dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas ou outras substâncias proibidas por lei;

14. É  vedado  o  transporte  de  pessoas  não  registradas  nominalmente  na  relação  de

passageiros;

15. Os veículos oficiais não poderão pernoitar na garagem das residências dos servidores;

16. Não estacionar em locais que possam denegrir a imagem do IFC – Campus Fraiburgo;

17. Responder  pela  condução,  uso  e  conservação  dos  veículos  sob  sua  guarda,  em

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

as normas internas estabelecidas pelo IFC – Campus Fraiburgo;

18. Responder pela prática de infrações de transito; 

19. Informar imediatamente a Administração quanto a possíveis sinistros ou defeitos que

impeçam o uso do veículo, para que esta tome as providências cabíveis;

20. Informar  ao setor  responsável  do IFC – Campus Fraiburgo,  nos  casos de qualquer

problema que envolva o veículo, como colisões, atropelamentos, furtos, roubos, etc. Deverá
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realizar o devido registro da ocorrência. 

21. Ao  retornar  com  o  veículo  oficial  o  motorista  deverá  recolher  os  lixos  produzidos

internamente;

22. Vistoriar o veículo antes da sua entrega, para não deixar objetos e documentos em seu

interior.

DAS OCORRÊNCIAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO

Em caso de acidente, o condutor deverá: 

1.  Fazer  Boletim  de  Ocorrência,  mesmo  que  não  haja  vítima.  Solicitar  do  policial

comprovante que possibilite a retirada de cópia do Boletim junto a Delegacia de Policia local;

2. Comunica  o  fato  imediatamente  à  chefia  imediata  e  ao  responsável  pelo  setor  de

Transportes;

3. Em acidentes com vítimas, solicitar o comparecimento de autoridade policial para lavrar

Boletim de Ocorrência, sendo de competência do policial acionar a perícia. Caso o policial

alegar não ser necessário a presença de perícia, este deverá relatar o fato no Boletim de

Ocorrência, com a justificativa;

4. Em caso de fuga do condutor do outro veículo envolvido, dirigir-se à Delegacia de Policia

mais próxima para relatar o ocorrido, fornecendo, se possível, a placa do veículo conduzido

pelo infrator e nomes de testemunhas;

5. Anotar, se possível, o nome, endereço, RG, CPF e depoimentos de pessoas testemunhas

do incidente para conclusão do processo;

6. Na  impossibilidade  de  comparecimento  da  polícia  técnica  ao  local  onde  ocorreu  o

acidente, deve-se encaminhar o veículo para vistoria no mesmo dia, no caso de acidentes

com vítimas;

7. Não havendo comparecimento da autoridade de trânsito ao local do acidente sem vítima,

deslocar-se, com a parte envolvida, à Delegacia de Polícia mais próxima, para que seja

lavrado o Boletim de Ocorrência;

8. Nas situações de pane, acidente ou colisão, evitar o abandono do veículo, a menos que

sua ausência seja imperiosa.
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EM CASO DE FURTO OU ROUBO

1. Informar, imediatamente, via telefone ou diretamente, à autoridade policial;

2. Comunicar  ao  chefe  imediato  e  ao  responsável  pelo  setor  de  Transportes  do  IFC –

Campus Fraiburgo;

3. Lavrar Boletim de Ocorrência;

4. Entregar o documento recebido pela polícia ao Chefe imediato.

EM CASO DE MULTAS DE TRÂNSITO

1. Registrar a multa no campo ocorrências da Autorização para Condução de Veículo Oficial;

2. Informar à sua chefia imediata assim que retornar da viagem, entregando a notificação de

multa de trânsito, a qual deverá tomar as providências cabíveis;

3.  O IFC – Campus Fraiburgo não arcará com o pagamento  de multas impostas pelos

condutores;

4. O não cumprimento dos itens acima ensejará abertura de processo administrativo com as

providências necessárias.

APURAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS COM ACIDENTES DE TRÂNSITO

Para  ocorrências  com  acidentes  de  trânsito  deverá  ser  aberto  um  processo

administrativo, a fim de apurar os fatos e averiguar as possíveis responsabilidades.

DAS RESPONSABILIDADES 

Caso  o  responsável  pelo  dano  seja  o  servidor,  este  ficará  responsável  pela

indenização ao erário do valor  da franquia do seguro ou do custo de reparo do veículo

oficial.

Se o responsável pelo dano não tiver vínculo com o serviço público, será acionado o

seguro e este tratará diretamente com o responsável pelo sinistro.



Rua Cruz e Souza, nº 100 – Centro – Fraiburgo/SC – CEP: 89580-000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS FRAIBURGO

PROCEDIMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE EM CASO DE ACIDENTE

1. Rebocar o veículo para a garagem ou para oficina se for o caso;

2. Comunicar à Administração a respeito da ocorrência e as medidas adotadas;

3. Solicitar cópias do boletim de ocorrência, do laudo pericial e do laudo médico, se houver

vítimas,  à Delegacia Policial  da Circunscrição,  ao Departamento  de Polícia Técnica e  à

autoridade médica competente, respectivamente;

4.  Avaliar os danos materiais verificados no veículo envolvido no acidente, providenciando

orçamento com vistas ao conserto;

5. Encaminhar a documentação pertinente à Direção-Geral para demais providências.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram este manual os seguintes anexos: 

1. Formulário para solicitação de veículo oficial (Anexo I);

2. Autorização para condução de veículo oficial (Anexo II);

3. Cadastro de veículo oficial (Anexo III);

4. Mapa de controle do desempenho e manutenção do veículo oficial (Anexo IV);

5. Cronograma de manutenção de veículo oficial (Anexo V).
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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