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Mem. Circular 10/2015/ICH 

Condoc:  

Em 13 de março de 2015 

 

Aos 

Servidores do ICH 

Assunto: Uso de Veículo Oficial em Serviço 

 

1. A fim de atender a todas as exigências administrativas e legais para 

realização de viagens com o uso de veículo oficial informo o que segue. 

2. O ICH dispõe de um automóvel marca Chevrolet, modelo Zafira, placas 

IPP 8399, com capacidade para seis passageiros mais o motorista. O motorista Luis 

Fernando Ferreira que está lotado na Pró-Reitoria de Infraestrutura (PRINFRA), presta 

serviço exclusivamente ao ICH, referente ao atendimento de viagens oficiais com o 

referido veículo. A administração do uso do referido veículo é feita pela Direção do ICH, 

em acordo com a legislação, orientações existentes e seguindo protocolos específicos. 

3. O Núcleo de Transportes (NUTRANS) da PRINFRA dispõe de outros 

veículos, do tipo van, camionete e ônibus, também disponíveis para realização de 

atividades de serviço, sobretudo aulas práticas, trabalhos de campo e visitas técnicas 

quando houver impossibilidade de serem atendidas pelo veículo prórpio do ICH. A 

administração do uso dos referidos veículos é feita pelo NUTRANS, de acordo com as 

legislação, orientações existentes e seguindo protocolos específicos. 

4. Para uso do carro do ICH deve ser observado o seguinte 

PROTOCOLO  

PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO ICH 

a. Requerente > Agendamento – O requerente deverá entrar em contato diretamente 

com a Secretaria Geral do ICH (3284 5523, falar com Luana ou pelo e-mail 

secretariaich@gmail.com) a fim de verificar a disponibilidade de atendimento com 

antecedência mínima de 15 dias e máxima de 90 dias. 

b. Requerente > Solicitação – O requerente deverá encaminhar ao departamento de 

respectiva lotação a solicitação do transporte, acompanhada dos formulários pertinentes 

devidamente preenchidos (Anexo I e Anexo III). É sempre obrigatório anexar à 

solicitação, folder, carta de aceitação, convite ou qualquer documento que comprove e 

justifique a viagem. 

c. Requerente > Formulários – do Departamento – O requerente deverá preencher o 

Formulário do Departamento de Solicitação de Autorização para Viagem (Anexo I) e 

encaminhar para a secretaria do seu departamento; da Direção – o requerente deverá 

preencher o Formulário de Solicitação de Autorização para Viagem (Anexo III) e 

encaminhar para a secretaria do seu departamento. Os formulários estão disponíveis no 

site do ICH na aba Documentos do ICH > Transporte. 
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d. Departamento > Encaminhamento – A secretaria do departamento deverá 

providenciar o despacho da Chefia à Direção, gerar um CONDOC para cada formulário 

da solicitação (Anexo I e Anexo III) e encaminhar para a Secretaria Geral do ICH para 

seguimento do pedido. 

e. Direção > Autorização – A Direção do ICH providenciará a autorização para 

pagamento de diárias ao motorista, autorização para abastecimento do veículo e registro 

da viagem no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). 

f. Requerente > Relatório – O requerente deverá informar a realização da viagem e, 

quando solicitado, fazer relatório administrativo da respectiva viagem. O motorista é 

responsável pelo Relatório Técnico (Anexo II). 

OBSERVAÇÕES: Os valores das diárias do motorista serão utilizados dentro dos limites 

da cota do departamento. O departamento deverá ter Saldo Orçamentário para suportar a 

despesa. A viagem deve estar autorizada 48 horas antes da realização da mesma, tendo 

em vista o pagamento de diárias, conforme legislação vigente. Não serão realizadas 

viagens sem autorização.  

 

5. Para uso dos veículos disponíveis no NUTRANS deve ser observado o 

seguinte 

PROTOCOLO  

PARA USO DE VEÍCULO OFICIAL NUTRANS 

a. Requerente > Agendamento - Verificar junto ao Núcleo de Transporte a 

disponibilidade de atendimento com antecedência mínima de 15 dias e máxima de 90 

dias, e caso haja disponibilidade do transporte deve-se solicitar o agendamento 

pessoalmente (Rua Conde de Porto Alegre, nº 99 - Bairro Porto - Pelotas/RS) ou por 

telefone (3272 1051);  

b. Requerente > CPS - Solicitar o transporte desejado via INTRANET (Controle de 

Serviços - Prefeitura Universitária) Seção (Transporte) e informar ao Núcleo de 

Transporte o número de Controle de Prestação de Serviço (CPS);  

c. Requerente > Formulários – do Departamento – O requerente deverá preencher o 

Formulário do Departamento de Solicitação de Autorização para Viagem (Anexo I) e 

encaminhar para a secretaria do seu departamento; da Direção – o requerente deverá 

preencher o Formulário de Solicitação de Autorização para Viagem (Anexo III) e 

encaminhar para a secretaria do seu departamento. Os formulários estão disponíveis no 

site do ICH na aba Documentos do ICH > Transporte. 

d. Departamento > Encaminhamento – A secretaria do departamento deverá 

providenciar o despacho da Chefia à Direção, gerar um CONDOC para cada formulário 

da solicitação (Anexo I e Anexo III) e encaminhar para a Secretaria Geral do ICH para 

seguimento do pedido. 

e. Direção > Autorização – A Direção do ICH providenciará a autorização para 

pagamento de diárias ao motorista. A autorização para abastecimento do veículo e registro 
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da viagem no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) é de responsabilidade 

do NUTRANS. A Direção informará ao NUTRANS sobre a autorização. 

f. Requerente > Relatório – O requerente deverá informar a realização da viagem e, 

quando solicitado, fazer relatório administrativo da respectiva viagem. O motorista é 

responsável pelo Relatório Técnico (Anexo II). 

OBSERVAÇÕES: Os valores das diárias do motorista serão utilizados dentro dos limites 

da cota do departamento. O departamento deverá ter Saldo Orçamentário para suportar a 

despesa. A viagem deve estar autorizada 48 horas antes da realização da mesma, tendo 

em vista o pagamento de diárias, conforme legislação vigente. Não serão realizadas 

viagens sem autorização.  

 

 

 

Atenciosamente 

 

 
Sidney Gonçalves Vieira 

Diretor 

Instituto de Ciências Humanas 

 

 

OBS.: O presente documento é uma cópia digital. O original, de igual teor, encontra-se 

assinado e tem uma cópia arquivada na Secretaria do Instituto de Ciências Humanas. 
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