
 

 

                                                                               
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

OFICIAIS 
 

DOCUMENTOS 
 
 

Normas e procedimentos para utilização de veículos OFICIAIS 
-Responsabilidades do Usuário- 

 
1. Colaborar no planejamento dos serviços, encaminhando a Solicitação de Veículo, com 
antecedência. 
2. Utilizar veículos em serviços de interesse exclusivo da Universidade. 
3. Colaborar para a preservação do patrimônio da USP, concorrendo para que o motorista 
mantenha sua atuação dentro das Normas e Procedimentos  para Utilização de Veículos 
Oficiais e das Normas do Código de Trânsito Brasileiro. 
4. Não concordar ou concorrer para o uso indevido do veículo. 
5. Obedecer aos horários e itinerários fixados na Solicitação de Veículo. 
6. Conversar em voz baixa no interior do veículo, para não distrair a atenção do motorista. 
7. Não fumar no interior do veículo, em obediência à legislação em vigor. 
8. Aguardar o estacionamento regular do veículo para embarque e desembarque. 
9. Manter conduta moral e disciplinada no interior do veículo. 
10. Usar o veículo durante o horário permitido, preencher o impresso “Controle de Tráfego”, 
comunicando o chefe ou responsável da área de Transportes qualquer irregularidade 
cometida pelo motorista ou relacionada à manutenção do veículo. 
11. Colaborar e respeitar o trabalho do motorista, auxiliando-o diante de possíveis 
dificuldades. 
12.  Fornecer informações para o motorista sobre o período de espera. 
13. Utilizar sempre o cinto de segurança (bancos dianteiro e traseiro). 
14. Considerar a importância do serviço de transporte para a USP. 
15. Colaborar na organização do serviço a ser executado, planejando-se da melhor forma 
possível para agilização do atendimento, contribuindo para que o motorista não se ausente 
do veículo. 
 

OBS: 

 * A solicitação de veículo com descrição “Campus/Cidade” deverá ser entregue 
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 
* A solicitação de veículo com descrição “Viagem” deverá ser entregue com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. 
* Confirmaremos a possibilidade de atendimento dentro de, no máximo, 24 horas 
através do e-mail que consta na solicitação de veículo. 
* Anexar na solicitação de veículo listagem contendo Nome, RG ou Nº USP 
dos passageiros.  
* As solicitações deverão ser impressas e assinadas. 

 

                        

 



 

 

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO 
 

PARA PREENCHIMENTO DO USUÁRIO: 

Data: 5/6/14 Nome: Andrea Cavicchioli 

Seção: GA N
o
 USP.: 3047582 Fone/Ramal: 989227800 

e-mail: andrecav@usp.br Cargo/Função: Docente 

Descrição do Serviço (Marque com X): Campus/Cidade:  Viagem: X  

Finalidade (Marque com X): Didática:   Cultural:  Científica:  X  

Administrativa:  Outras:   

“Especifique”: Retirada de peças de grande porte em empresa em Barueri. As peças são para 
a construção de equipamento em laboratório de pesquisa. Nessa oportunidade aproveitarei para 
transportar equipamento de XRF para o IQ-USP (empréstimo entre laboratórios) 

Informações sobre a IDA: 

Local de Saída (Marque com X): São 
Paulo 

X Outros-“Especifique”:  

 

 

Data: 20/6/14 Horário: 17:00 

Destino/Trajeto (Local/Endereço): São Paulo-São José do Barreiro (SP) via Dutra (saída de 
São Paulo prevista no domingo às 19h) 

 

 

Informações sobre a VOLTA: 

Data: 27/6/14 Horário: 22:00 

Destino/Trajeto (Local/Endereço): São José do Barreiro (SP) - São Paulo via Dutra 

 

 

Tipo do Veículo (Marque com X):     Passageiro “Máximo 4 pessoas”:       

Passageiros: Cibele Monteiro (EC), Renan Nunes (LCN), Felipe Andrade (Promuspp) 

VEÍCULO DE PESQUISA 

Ônibus “Máximo 46 pessoas”:    *“Preencher a listagem de passageiros” 

motorista à disposição: sim:  não:  X  

 
 

 
________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável 

    


