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RESOLUÇÃO Nº 46, DE 27 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOLOGIA ANIMAL, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

 

Art. 1º Aprovar as Normas de Uso de Veículo Oficial do Programa de Pós-

Graduação em Biologia Animal, nos termos do Anexo da Resolução. 

 

 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Vanda Lúcia Ferreira, 

Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posgraduacao.ufms.br/
mailto:bioanimal.ccbs@ufms.br


 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal 

Av. Costa e Silva s/nº  79070-900 Caixa Postal 549 Campo Grande - MS  

 www.posgraduacao.ufms.br  bioanimal.ccbs@ufms.br  

 
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 46 de 27 de AGOSTO de 2013. 

 

NORMAS DE USO DE VEÍCULO OFICIAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM BIOLOGIA ANIMAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, 
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

 

Art. 1º - O veículo camioneta Mitsubishi L200 (HTO 3194) do PPGBA será de uso 

exclusivo para apoiar as disciplinas da grade curricular do programa (prioritariamente) e 

atividades de pesquisa de seus pós-graduandos e pesquisadores, conforme definido nos artigos 

abaixo.  

Art. 2º - Semestralmente, ou com mais antecedência, o coordenador e/ou a 

secretária do PPGBA deverá agendar as reservas do veículo referente às disciplinas do 

programa. Estas reservas poderão incluir período de 2 a 5 dias de antecedência ao uso, para 

que o veículo possa passar por revisão e manutenção. Os dias remanescentes ao longo do ano 

poderão ser utilizados para apoio à pesquisa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O coordenador e a secretária do PPGBA serão 

responsáveis pelo agendamento, providências para manutenção junto aos setores competentes 

da UFMS, guarda das chaves, documentos, registros de movimentação e relatório mensal do 

veículo. 

Art. 3º - O veículo poderá ser conduzido, exclusivamente, por motoristas oficiais 

da UFMS, pelos docentes e técnicos autorizados pela administração central da UFMS.  

Art. 4º - O solicitante (pesquisador/orientador) do agendamento da reserva do 

veículo deverá preencher o Termo de Responsabilidade de Saída de Veículos e encaminhar à 

coordenação do PPGBA, com as seguintes informações:  

I - nome completo do solicitante;  

II - matrícula do Siape; 

III - cargo ou função; 

IV - unidade de lotação do solicitante; 

V - telefone e endereço eletrônico institucional; 

VI - itinerário com local de origem e de destino com endereço completo; 

VII - tipo (ensino ou pesquisa) e descrição da atividade (titulo do projeto ou nome 

da disciplina); 

VIII - justificativa da atividade; 

IX - data, horário previsto e local de partida; 

X - data, horário previsto e local de retorno; 

XI- nome do motorista ou, se necessário, o número da Instrução de Serviço relativa 

a autorização para dirigir veículos oficiais da UFMS. 

XII - relação nominal preliminar de outros usuários passageiros acompanhada do 

número do CPF, Siape ou RGA.  

§ 1º Tratando-se de solicitação para atendimento de atividades de ensino e/ou 

pesquisa, o docente deverá ter a atividade planejada inserida no plano de ensino e/ou no 

projeto de pesquisa cadastrado no SIGPROJ.  
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§ 2º O transporte de discente deve ser, obrigatoriamente, acompanhado do servidor 

docente responsável. No caso de impedimento, esse poderá indicar outro servidor docente 

para exercer essa função. (Revogado pela Resolução nº 40/2014/PPGBA) 

§ 3º Diárias para o motorista ou o condutor deverá ser agilizada pelo solicitante 

junto a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e/ou PPGBA. 

Art. 5º - No caso de desistência do agendamento do veículo, o mesmo deverá ser 

cancelado com maior antecedência possível, na forma de CI ou email, do professor 

pesquisador/orientador direcionado à coordenação do PPGBA. 

Art 6º - O condutor, ao assumir o veículo, deverá certificar-se das condições 

mecânicas e de conservação, inclusive com relação à existência da documentação regular e 

presença dos equipamentos de segurança obrigatórios, registrando qualquer não conformidade 

na verificação dos itens do formulário Controle de Circulação de Veículo Oficial, 

comunicando o fato imediatamente à coordenação do PPGBA, sob pena de ser 

responsabilizado por omissão e/ou negligência. 

Art. 7º - O condutor do veículo oficial deverá obrigatoriamente preencher o 

relatório de viagem em formulário próprio, fornecido pelo setor de transportes, onde deverá 

relatar as ocorrências e/ou não conformidades verificadas durante o período de uso do 

veículo. 

§ 1º O relatório deverá ser entregue, juntamente com a chave e documentação do 

veiculo, na secretaria do PPGBA, ou local previamente combinado, imediatamente após o 

uso. 

§ 2º Nas atividades que exigirem saídas ou retornos depois das dezessete horas e 

antes da sete horas, ou, ainda, aos sábados, domingos ou feriados, poderá ser autorizado, em 

caráter de excepcionalidade, a pernoite do veículo na residência do condutor, desde que 

preencha e assine previamente o Termo de Responsabilidade, com anuência do Chefe da 

Divisão de Transportes e Logística Sustentável ou do detentor de cargo de Chefia ou de 

Direção que tenha o veículo sob sua responsabilidade, expressando possuir garagem ou 

estacionamento seguros, bem como, a inexistência de garagens oficiais nas imediações. 

§ 3º O condutor deverá responder pelas infrações de trânsito que ocorrerem no 

período do veículo sob sua responsabilidade, arcar prontamente com os custos de manutenção 

em casos de dano causado por imperícia, sob a pena de ficarem impedidos definitivamente de 

conduzirem o veículo do PPGBA além de outras providências administrativas e/ou penais, 

conforme Art. 14, Res. 71 de 25 de julho de 2013.  

§ 4º - A manutenção do veículo deverá ser feita conforme indicação do setor de 

transportes e acordada com a coordenação do PPGBA. 

Art. 8º- É de responsabilidade do condutor, averiguar e manter as condições gerais 

dos veículos para a usabilidade dos condutores, promovendo as regularizações necessárias 

antes de entregá-los aos próximos condutores; 

Art. 9º O condutor deverá estar ciente e cumprir as Normas de Condutas e 

Princípios para a Utilização de Veículos Oficiais da UFMS, Resolução 71 de 25 de julho de 

2013. 

Art. 10 - Casos omissos serão decididos pelo Colegiado de Curso do PPGBA.  

Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 46 de 27 de AGOSTO de 2013. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA SAÍDA COM VEÍCULO OFICIAL SOB 

RESPONSABILIDADE DO PPGBA PARA ATIVIDADES DE CAMPO 

Solicitante:                                                                          SIAPE:  

Cargo/ Função:                                                               Lotação:  

Telefone:                                                                         E-mail: 

Motivo da solicitação: Disciplina (  ) Projeto de Discente (  )  Projeto de Pesquisa (  ) 

Título: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Período da viagem: 

Data de partida: ____________              Horário:  ___________                    Local: ____________________ 

Data de retorno: ____________             Horário:  ___________                     Local: ___________________ 

 

Roteiro previsto:  

 

 

Justificativa: Atividades que serão realizadas: (Coleta de material; reconhecimento de área; observação;...) 

 

 

Motorista oficial (cargo)? 

SIM: (___) 

NÃO: (___) 

Informar nome do condutor (caso não seja motorista): __________________________________________ 

Número da Instrução de Serviço com autorização: ____________ 

 

Prevê coleta e transporte de material biológico sujeito à licença de órgão ambiental competente (SISBIO; 

IMASUL)?  

NÃO: (___) 

SIM: (___)                  N
o
 do documento concedido: __________________________    

Validade da licença: __________________________ 

 

Identificação dos passageiros: 

Nome completo: __________________________________         CPF, SIAPE ou RGA: _______________ 

Nome completo:__________________________________          CPF, SIAPE ou RGA: _______________ 

Nome completo: __________________________________         CPF, SIAPE ou RGA:_______________ 

Nome completo: __________________________________         CPF, SIAPE ou RGA: _______________ 

 

 

Assinatura do orientador 
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