


(Foi. 2 da Resolução n. 019/08, de 3.09.2008) 

§ A- São Veículos de Serviço destinados ao transporte coletivo 
aqueles pertencentes ao Grupo IV/D. 

§ 5- São Veículos de Serviço destinados ao transporte individual 
especial aqueles pertencentes ao Grupo IV/E-1. 

§ 62 São Veículos de Serviço classificados como outros veículos 
aqueles pertencentes ao Grupo IV/F. 

Art. 2- Os veículos oficiais serão utilizados exclusivamente a serviço, 
sendo expressamente proibido o seu uso no transporte pessoal, de acordo com o 
item 12.1., da Instrução Normativa n. 09 republicada no DOU, de 19/06/97. 

Parágrafo único. Pessoas sem vínculo com a UFSM só serão 
transportadas quando constarem seus nomes na autorização para uso do veículo e 
tais pessoas estiverem ligadas à atividade institucional, vedadas as "caronas" de 
qualquer espécie. 

Art. 32 Todo veículo oficial deverá ser conduzido por "motorista oficial", 
devidamente habilitado; salvo as previsões feitas pelo art. 10, da Lei n. 9327, de 
9/12/96. 

Art. A- Nenhum veículo poderá circular sem a "Ficha de Controle de 
Veículo" cujas informações deverão ser preenchidas diariamente pelo motorista 
(Anexo 1). 

Art. 5- Somente poderão trafegar os veículos que estiverem 
regularizados com: 

I - documentação como certificado de propriedade, licenciamento e 
seguro obrigatório; 

II - equipamentos obrigatórios tais como extintor de incêndio, cinto de 
segurança, triângulo, outros; e 

III - boas condições mecânicas. 

Art. 62 Todos os veículos oficiais, no encerramento do expediente 
diário, deverão ser recolhidos à garagem ou locais de estacionamento oficial, 
sendo proibida a guarda destes em locais não-determinados; ressalvado o item 
12.4. da Instrução Normativa n. 09/94, do MARE. 

Art. 1- Deverão ser devidamente preenchidos os formulários próprios 
de autorização para uso de veículos da UFSM. 

Art. 82 A fim de possibilitar coordenação e controle mais eficazes na 
utilização de veículos automotores da UFSM, estes deverão ser centralizados no 
Setor de Transporte e Oficina da Prefeitura da Cidade Universitária, com exceção 
dos veículos utilizados pelo: 

I - Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM - CESNORS e 
Colégio Agrícola de Frederico Westphaien - CAFW, pela localização distanciada 
do Campus Universitário; 
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II - Hospital Universitário de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais 
(Direção, Hospital de Clínicas Veterinárias, Biotério Central e Zootecnia), 
Almoxarifado Central, Restaurante Universitário e Colégio Politécnico da 
Universidade Federal de Santa Maria, em conseqüência das peculiaridades de 
suas atividades. 

§ 12 No caso do CESNORS e CAFW, tanto as requisições de 
transporte a serviço, como as ordens de trânsito em viagens, ficarão sob 
responsabilidade dos respectivos diretores. 

§ 29 As requisições de transporte a serviço para o âmbito do município, 
feitas pelos órgãos descritos no item "H" deste artigo, ficarão sob a 
responsabilidade dos respectivos dirigentes. 

§ 39 As ordens de trânsito para viagens fora do âmbito do município, 
serão de responsabilidade da: 

I - Direção do CCR, quando requisitados pelo Biotério Central, 
Hospital de Clínicas Veterinárias e Zootecnia; 

II - Prefeitura da Cidade Universitária, quando requisitada pelo 
Almoxarifado Central e Restaurante Universitário; 

III - Direção-Geral do HUSM, quando requisitadas pelas subunidades 
do próprio hospital; e 

IV - Direção do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa 
Maria, quando a serviço do próprio Colégio. 

§ 49 A permanência de veículos oficiais à disposição dos órgãos 
citados nos incisos "I" e "H", deste artigo não deverão pressupor desobrigação ao 
cumprimento de normas e atos disciplinares de sua utilização. 

Art. 92 Nenhum veículo poderá trafegar fora dos limites dos uCampi 
Universitários" de Santa Maria, Frederico Westphaien e Palmeira das Missões sem 
que o motorista esteja munido da devida autorização: 

I - no município, "Requisição de Transporte a Serviço" conforme 
modelo (Anexo 2); e 

II - fora do município, "Ordem de Trânsito em Viagem" conforme 
modelo (Anexo 3). 

Art. 10. Para os veículos centralizados na Prefeitura da Cidade 
Universitária, as ordens de trânsito em serviço serão emitidas pela Chefia do Setor 
de Transporte e Oficina, sem a necessidade de autorização superior, para 
deslocamentos dentro do município e, com autorização superior, para 
deslocamentos fora do município. 

Art. 11. Para pedidos de "serviços internos" provenientes dos Órgãos 
da Reitoria, no Prédio da Administração Central, bastante distanciado do local 
onde se localiza o Setor de Transporte, e com a finalidade de eliminar o trânsito 
desnecessário de retorno a cada pedido, deverá ser observado o seguinte: 

1 - para atendimentos gerais, as solicitações deverão ser feitas via 
telefone, observando-se o seguinte: 

a) efetuadas por servidor credenciado junto ao setor requisitante 










