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APRESENTAÇÃO

Caro servidor, 

É com muita satisfação que a PROAD apresenta a 

segunda Cartilha de Operações de Transportes.

Esta Cartilha tem por finalidade conscientizar os usuários 

dos veículos oficiais da Reitoria sobre a importância de se 

manter um controle e planejamento eficaz das viagens 

programadas, visando atender à Lei n. 9.327, de 9 de 

dezembro de 1996.

O conhecimento, por parte dos usuários, de orientações 

básicas é fundamental para que as atividades realizadas pela 

Coordenação de Transportes sejam bem sucedidas.
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ATRIBUIÇÕES
GERAIS

➔ Planejar e gerenciar  a  logística de transporte de 

pessoas e de materiais, entre a Reitoria, Campus e os 

diversos locais Nacionais;

➔ Garantir o bom estado dos veículos (manutenção, 

garantias, aquisição, substituição e solicitação de 

pagamentos de taxas);

➔ Organizar e administrar os formulários de requisição de 

viagem mantendo em arquivo datado para histórico e 

verificação; 

➔ Manter a planilha de agendamento de viagens atualizada 

e de fácil compreensão aos usuários;

➔ Preencher ficha de Inspeção dos veículos oficiais;

➔ Preencher e divulgar relatório de gestão de frotas 

mensalmente; 

➔ Monitorar recargas do cartão de abastecimento

Administrar a logística de transportes, no 

planejamento de reserva dos veículos, 

manutenção e controle de viagens.
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http://portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-admi
nistracao/transporte

03

Pró-Reitoria de Administração  - Coordenação de Transportes

SISTEMA DE
AGENDAMENTO

05

Consultar a Planilha de viagens acessando o Portal 

IFSULDEMINAS para verificar a disponibilidade de veículos e 

motoristas para a data pretendida. Editadas somente pela 

Coordenação de Transportes. Posteriormente deve-se 

preencher o formulário de agendamento de viagens (ver 

página 7 desta cartilha) 

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-administracao/transporte
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-administracao/transporte
http://portal.ifsuldeminas.edu.br/pro-reitoria-administracao/transporte
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SISTEMA DE
AGENDAMENTO
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A planilha possui, em cada aba, o mês do ano, os dias 

de cada mês, os veículos que compõem a frota da Reitoria e 

os motoristas. O servidor que possui portaria para conduzir 

veículo oficial somente o fará na ausência dos motoristas, ao 

mesmo tempo, conforme a Lei nº 9.327/1996. 

O sistema de agendamento de viagens está sendo 

atualizado e será via SUAP, em breve mais informações.
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AGENDAMENTO DE
VIAGEM

Para efetivar sua reserva deve-se preencher o 

formulário de agendamento de viagem conforme link abaixo:

https://docs.google.com/a/ifsuldeminas.edu.br/forms/d/e/

1FAIpQLSdelvjWb47zuMC8mQLRhFyF5MaDype_MiBhIdY

qZE3cUx0YzA/viewform

O formulário de solicitação de diárias e 
passagens não substitui este documento 
de agendamento de viagens.

O formulário deverá ser preenchido obrigatoriamente: 

motivos da viagem, destino, data e hora de saída e chegada e 

quantidade de passageiros.. O horários é importante pois os 

motoristas escalados devem obedecer à Lei nº 13.103/2015 

que prevê um repouso diário de 11 horas entre as viagens 

marcadas na planilha de viagem.

O requisitante deve aguardar o retorno por e-mail do 

setor de transportes confirmando a viagem, com cópia 

para a chefia imediata.
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PRAZO DE
AGENDAMENTO

Todas as viagens necessitam de uma análise e 

planejamento, tanto do requisitante quanto do setor de 

transportes. Considerando que temos uma planilha online, os 

servidores podem acompanhar a ocupação da frota e planejar 

com antecedência suas viagens, além de consultar as viagens 

já agendadas. Sendo assim, o início do procedimento deverá 

acontecer com o mínimo de 72 horas do início da viagem.

As solicitações serão analisadas seguindo a disponibilidade 

dos seguintes recursos, a saber:

➔ Disponibilidade de veículos;

➔ Disponibilidade de motorista terceirizado, que tem limites 

de jornada de trabalho determinados pela legislação em 

vigor;

➔ Determinação do veículo mais adequado para a viagem, 

considerando como premissa a utilização mais eficiente 

dos recursos.
Prazo de agendamento

Mínimo de 72 horas 
(3 dias)
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CANCELAMENTOS

Caso haja cancelamento da viagem por parte do 

requisitante, deverá informar alterações ou cancelamentos 

com no mínimo 24 horas (1 dia) de antecedência através 

do e-mail transportes@ifsuldeminas.edu.br com cópia 

para a chefia imediata informando o motivo.

Prazo de cancelamento
Mínimo de 24 horas 

(1 dia)
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ABASTECIMENTOS

Os veículos oficiais devem ser abastecidos pelos 

servidores ou motoristas nos postos da rede credenciada 

Valecard. O cartão para abastecimento Valecard 

encontra-se em cada veículo, e deverá ser utilizado com a 

matrícula e senha individual que cada motorista possui, 

fornecidos pela Valecard. Portanto, certifique-se de não 

esquecer tais números antes da viagem. A lista de postos 

credenciados pode ser encontrada no site da Valecard, 

opção Rede Credenciada,

produto desejado: Combustível.

https://www.valecard.com.br/home_portal/rede-credenc

iada/



08

Pró-Reitoria de Administração  - Coordenação de Transportes

11

ACIDENTES E
COLISÕES

Nas situações de acidentes ou colisões, cabe ao 

condutor solicitar o comparecimento da autoridade de 

trânsito ou da perícia, se for o caso, para lavrar o 

correspondente Boletim de Ocorrência. O comparecimento 

da autoridade de trânsito deverá ser solicitado mesmo que 

o outro veículo envolvido tenha cobertura de seguro de 

responsabilidade civil facultativo ou que seu condutor se 

declare culpado pelo acidente (item VI, 1, c, da Resolução 

nº 54/2012). 

Para solicitar o comparecimento da Autoridade de 

Trânsito, entre em contato: (35) 3364-7181 - 10ª 

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pouso 

Alegre ou: 191

   

      

Se for necessário acionar o seguro, contatar a 
seguradora Porto Seguro, através do telefone: 
0800-7270800 (o cartão do seguro encontra-se 
junto aos documentos do veículo no porta 
luvas do veículo ou porta objetos, entre os 
bancos).
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INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO

 Se o condutor incorrer em infrações de trânsito, ele 

deverá assumir os encargos decorrentes, tanto os de 

natureza financeira como os legais, incluindo a interposição 

de recursos, se assim os julgar cabíveis (item VI, 1, e, da 

Resolução nº 54/2012).
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ECONOMIA

Utilização de carona compartilhada entre os campi 

para reuniões e viagens institucionais. 

Para agendamentos destinados ao mesmo local 

porém em horários diferentes deverá utilizar o mesmo 

veículo. Ex.: "Tenho uma reunião na parte da tarde no 

Campus Machado e meu colega na parte da manhã no 

mesmo local, usarei o mesmo veículo". Portanto, não 

deverá ser utilizado dois veículos para o mesmo fim, as 

reuniões deverão ser realocadas para o mesmo período.

Carona Compartilhada

Vídeo conferências

Substituição de alguns encontros presenciais, que 

demandam gastos com diárias, combustíveis, etc. por 

videoconferência (tecnologia que permite o contato visual e 

sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes) que 

poderão ser agendados pelo setor DTIC;
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AVISOS
IMPORTANTES
➔ A jornada de trabalho do motorista são de 8 horas 

diárias, prorrogadas por até 2 (duas) horas em veículos 

de passeio, enquanto no veículo de transporte coletivo 

(van e ônibus) a carga de horário máxima são de 6 

horas diárias. Conforme estabelecido pela Lei nº 

13.103/2015.

➔ As viagens que excederem esse tempo de ida e volta 

demandam a diária para pernoite, isto é, a ida será em 

um dia e a volta no dia seguinte. 

➔ É proibido dar carona ou transportar objetos nos 

veículos oficiais, exceto quando expressamente 

autorizado por esta coordenação. 

➔ É proibido o uso dos veículos oficiais para o 

atendimento de interesses particulares. 

➔ É proibido fumar no interior dos veículos oficiais.

➔ Desvios de rota, que envolve diversos custos extras, 

serão analisados caso a caso, permitidos somente por 

necessidade do serviço e interesse da administração. 
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AVISOS
IMPORTANTES

➔ Os usuários devem se atentar para a limpeza interna 

dos veículos oficiais, e devem retirar todo o lixo (papéis, 

latas, garrafas plásticas, etc.) após as viagens. 

➔ As fichas de tráfego dos veículos oficiais devem ser 

preenchidas pelos motoristas e o servidor que conduzir 

o veículo deve informar ao vigilante a KM de saída e de 

chegada do veículo e devolver a chave 

obrigatoriamente após o retorno à Reitoria, com a data, 

horário e hodômetro tanto na saída quanto na chegada, 

destino e assinatura do motorista.
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LEGISLAÇÃO13
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➔ Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro)

➔ Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 (Utilização 

de Veículos Oficiais)

➔ Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 3, de 15 de maio 

de 2008 (classificação, utilização, especificação, 

identificação, aquisição e alienação de veículos 

oficiais)

➔ Resolução ConSup-IFSULDEMINAS nº 54, de 20 de 

dezembro de 2012 (Normas de condução, utilização e 

conservação dos veículos oficiais do 

IFSULDEMINAS)

➔ Lei nº 9.327, de 9 de dezembro de 1996 (Condução 

de Veículo Oficial).
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PRINCÍPIO GERAL DA 
GESTÃO E DO USO 
DOS VEÍCULOS 
OFICIAIS
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➔ Responsabilidade individual com a coisa pública

➔ Racionalidade e redução de custos

➔ Utilização e conservação dos veículos oficiais

➔ Programação prévia do uso dos veículos oficiais

(Res. 54/2012)



A PROAD através de seu setor de Transportes se coloca 

a disposição.

 transportes@ifsuldeminas.edu.br

(35) 3449-6264
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CONTATO15
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mailto:licitacao@ifsuldeminas.edu.br
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