
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

 

  

PORTARIA Nº 36 DE 4 DE JANEIRO DE 2023

A DIRETORA DE HOSPITAL VETERINARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando das
atribuições que lhe confere o disposto no art. 13, da RESOLUçãO CONSUNI Nº 60/2020, e o que consta no
Processo SEI n˚ 23070.000347/2023-29, RESOLVE:

 

 

Art. 1º Estabelecer as normas de u�lização e procedimentos para uso e condução dos veículos oficiais de
responsabilidade do HV/EVZ/UFG, com vistas a obter maior controle e racionalização do uso da frota, nos
termos a seguir delineados.
 

CAPÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

 
Art. 2º O uso dos veículos oficiais com carga patrimonial para o Hospital Veterinário é exclusivo para
atendimento das necessidades ins�tucionais do HV/EVZ/UFG, incluídas as a�vidades de ensino, pesquisa,
extensão e técnico-administra�vas, na forma de visitas técnicas, viagens, deslocamento de servidores em
serviço, de autoridades e de estudantes em a�vidades de caráter acadêmico, ocorridos dentro e fora da
região metropolitana de Goiânia.
 
Art. 3º Em caráter excepcional, os veículos poderão ser u�lizados para atendimento de necessidades
ins�tucionais da EVZ/UFG, desde que haja disponibilidade e respeitando agendamento no período
compreendido entre os dias 20 e 30 (31) de cada mês.
 
Art. 4º O uso dos veículos oficiais do HV/EVZ/UFG é exclusivo dos servidores da EVZ/UFG (detentores do
cargo de motorista ou devidamente autorizados, mediante portaria expedida pelo dirigente máximo da UFG,
possuidor de CNH na categoria equivalente ao veículo conduzido - Lei nº 9.327, de 09 de dezembro 1996).
 
 
 

CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO, REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO

 
 
Art. 5º. Para cada uso do veículo oficial ser preenchida planilha própria de requisição, disponibilizada de
forma �sica ou online, onde devem constar informações desde a solicitação até o relatório final do
motorista ou do usuário.
 
Art. 6º. A requisição de uso de veículo oficial será feita pelo solicitante à Direção do HV/EVZ/UFG, com
antecedência mínima de 48 horas, quando se tratar de deslocamento dentro dos limites da região
metropolitana de Goiânia, e de sete dias, no caso de viagens que ultrapassem os limites da região
metropolitana de Goiânia.



 
            Parágrafo único - para atendimento a situações clínicas e cirúrgicas emergenciais, desde que
jus�ficadas, o uso dos veículos pode ser solicitado com prazo menor ao ordinariamente estabelecido no
caput deste ar�go.
 
Art. 7º. Viagens que comecem ou se estendam por finais de semana ou feriados, bem como aquelas com
horários de início/fim fora do horário normal de expediente, deverão ser devidamente jus�ficadas em
campo específico da planilha.
 
Art. 8º. Novas requisições para uso dos veículos estão condicionadas à apresentação dos relatórios e
preenchimento da casuís�ca (quando se aplicar) no sistema eletrônico de prontuários do HV (atualmente,
sistema PRONTUS Vet).
 
 

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO SOLICITANTE

 
Art. 9º. O solicitante deverá zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas nesta portaria, bem como
buscar coibir e não corroborar para uso indevido ou depredação do veículo que es�ver sendo u�lizado.
 
Art. 10. Cabe ao solicitante:
       I.         o planejamento e a coordenação das a�vidades acadêmicas programadas para o local de des�no.
      II.         obedecer às normas de uso de veículos oficiais conforme a Lei nº Lei 1081, de 13 de abril de

1950.
    III.         Obedecer às normas de uso de veículos oficiais da UFG conforme PORTARIA Nº 2478, DE 30 DE

ABRIL DE 2019.
    IV.         obedecer às normas que regulamentam as portarias para condução de veículos oficiais conforme

Lei nº 9327, de 09 de dezembro de 1996 no seu Art.1º.
     V.         manter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do prazo de validade e dentro da

categoria necessária a conduzir o veículo que se propõe.
    VI.         quitar todas as infrações ocorridas quando de sua condução e originadas por suas ações, dentro

do prazo;
  VII.         cuidar/fiscalizar para que o veículo esteja sempre com a manutenção correta e em dia além de

sua higienização;
 VIII.         informar à Direção do HV sobre qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer quando em

uso de um veículo oficial desta ins�tuição;
    IX.         nunca repassar a direção a outra pessoa que não tenha a autorização da UFG para dirigir;
      X.         preencher corretamente toda a informação de movimentação do veículo cada vez que necessitar

o u�lizar;
    XI.         inspecionar o veículo antes da sua par�da, durante o seu deslocamento, nas paradas e após o

serviço;
   XII.         cer�ficar-se de que o combus�vel que o veículo possui é suficiente para o deslocamento a ser feito,

providenciando o abastecimento do veículo, em caso contrário. A u�lização do cartão ins�tucional
para abastecimento apenas será permi�da quando o veículo for u�lizado para a�vidades
relacionadas ao HV.

 XIII.         ao retornar com o veículo oficial, recolher os lixos produzidos internamente.
 

CAPÍTULO IV
DAS PROIBIÇÕES

 
Art. 11. É vedado aos condutores e usuários dos veículos oficiais do HV/EVZ/UFG:
I – A u�lização do veículo sem prévia autorização da Diretoria Execu�va do HV/EVZ/UFG.
II – Inserir, modificar, ou promover alterações externas ou internas nos veículos.



III - Alterar o i�nerário da viagem, como por exemplo, para shoppings, pontos turís�cos e outras cidades.
IV - U�lizar o veículo para fins alheios aos interesses do Hospital Veterinário, salvo nas excepcionalidades
autorizadas, conforme art. 2 º.
 

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO HOSPITAL VETERINÁRIO

 
Art. 12. Compete à Diretoria Execu�va do HV/EVZ/UFG:
I – Acompanhar, junto à Diretoria de Transportes a documentação dos veículos da frota em regularidade.
II – Acompanhar, junto à Diretoria de Transportes, as providências necessárias à renovação do licenciamento
anual de veículos da UFG, bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT.
III –Efetuar as ro�nas de manutenção geral dos veículos.
IV – Manter o controle de gastos, consumo e quilometragem mensal dos veículos.
V - Tomar providências imediatas sempre que apontada alguma irregularidade pelo condutor e/ou pelo
usuário.
VI– Comunicar todo acidente com veículo oficial a Administração Superior da UFG e encaminhar a devida
documentação para abertura de Sindicância e/ou Processo Administra�vo Disciplinar, mesmo que dele
resultem unicamente danos materiais
VII – Manter em arquivos próprios os formulários de u�lização para atender a auditoria interna e externa
realizada anualmente na ins�tuição.
VIII – Comunicar à administração superior da UFG toda e qualquer irregularidade decorrente da u�lização
do veículo da frota oficial do HV/EVZ/UFG.
 
 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 13. O HV/EVZ/UFG não se responsabiliza por perda, extravio ou dano com bagagens ou qualquer
pertence pessoal no interior do veículo ocorrido durante sua u�lização.
 
Art. 14. Os casos omissos serão subme�dos à deliberação da Diretoria de Transportes, com a anuência da
Pró-Reitoria de Administração.
 
 
Art. 15. Esta portaria entrará em vigor à sua aprovação pelo CD/HV/EVZ/UFG, em 12/12/2022.

 

ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO

Documento assinado eletronicamente por Rosângela De Oliveira Alves Carvalho, Diretora, em
04/01/2023, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3438204 e
o código CRC BE3FCBBC.

Referência: Processo nº 23070.000347/2023-29 SEI nº 3438204

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

