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1 – OBJETIVO 

Os procedimentos contidos neste documento têm por objetivo orientar e regulamentar a 

utilização dos veículos oficiais do LAPOC/CNEN e normatizar as atividades do Serviço 

de Transportes do Setor de Apoio Administrativo relacionadas ao assunto. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Coordenação do Laboratório de Poços de Caldas. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

3.1 – DECRETO Nº 6.403, de 17 de março de 2008. 

3.2 – INSTRUÇÃO NORMATIVA (MPOG) Nº 3, de 15 de maio de 2008 

 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 – LAPOC – Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 

4.2 – SVO – Solicitação de Veículo Oficial 

4.3 – BO – Boletim de Ocorrências 

4.4 – SD – Solicitação de Despesas 

4.5 – SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

4.6 – PCDP – Prestação de Contas de Diárias e Passagens 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 – SVO – Autorização de saída de veículo (DOC-LAPOC-5001-01) 

5.2 – SVO – Movimentação em viagem (DOC-LAPOC-5001-02) 

5.3 – Lista de verificação semanal de veículos (DOC-LAPOC-5001-03) 

5.4 – Modelo de solicitação de viagem (DOC-LAPOC-5001-04) 

5.5 – Documento de autorização para guardar veículo oficial em garagem residencial 

(DOC-LAPOC-5001-05) 

 

6 – CLIENTES/USUÁRIOS 

Este procedimento é destinado aos motoristas, servidores autorizados a dirigir veículos 

oficiais e demais usuários dos Serviços de Transporte do Setor de Apoio Administrativo 

do LAPOC. 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.403-2008?OpenDocument
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7 – ROTINAS 

 

7.1 – PROCEDIMENTOS PARA MOTORISTAS 

7.1.1 – Conduzir e operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas características 

técnicas e observando rigorosamente as boas práticas de operação. 

7.1.2 – Estar nos locais determinados com antecedência mínima de 15 minutos. 

7.1.3 – Preencher corretamente a SVO pertinente à tarefa designada, disponibilizadas 

pelos documentos complementares DOC-LAPOC-5001-01 e DOC-LAPOC-5001-02. 

7.1.4 – Ao concluir a tarefa designada, colher a assinatura do usuário, bem como o 

horário de dispensa do veículo oficial nos campos relacionados na SVO. 

7.1.5 – Devolver ao Setor de Apoio Administrativo a SVO devidamente preenchida. 

7.1.6 – Guardar o veículo oficial utilizado para a tarefa designada em garagem ou 

estacionamento apropriado e resguardado de furtos ou roubos, assim como dos riscos 

mecânicos e das ameaças climáticas. 

7.1.7 – Não guardar veículo oficial em garagem residencial, salvo quando houver 

autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade (de acordo com o Decreto No. 

6.403 de 2008). Esta autorização deverá ser feita através do – Documento de 

autorização para guardar veículo oficial em garagem residencial (DOC-LAPOC-5001-

05). 

7.1.8 – Não utilizar o veículo indevidamente (em desacordo ao Decreto No. 6.403 de 

2008) e não estacionar em locais que possam comprometer a imagem do 

LAPOC/CNEN em hipótese nenhuma. 

7.1.9 – Obedecer rigorosamente à legislação de trânsito. No caso de infrações, são de 

inteira responsabilidade do motorista os custos e penalidades advindas dessas, bem 

como possíveis apresentações de recursos de multa. Não serão acolhidas justificativas 

que atribuam o motivo do cometimento da infração à solicitação do usuário. Cabe ao 

motorista alertar educadamente o usuário sobre esta circunstância. 

7.1.10 – Não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade à outra pessoa. 

7.1.11 – Participar de todos os cursos indicados pelo Setor de Apoio Administrativo do 

LAPOC/CNEN, no intuito de melhorar o desempenho e a qualidade no trabalho. 

7.1.12 – Manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito. 

7.1.13 – Não é permitido ao motorista executar outras atribuições diferentes daquelas 

definidas neste documento sem a prévia autorização da chefia imediata. 

7.1.14 – Cumprir com presteza e responsabilidade as escalas ou tarefas que lhe são 

atribuídas, colaborando sempre com o bom andamento do serviço. 

7.1.15 – Comunicar ao responsável pelo Setor de Apoio Administrativo, eventuais 

atrasos no cumprimento das tarefas. 

7.1.16 – Apresentar-se ao serviço trajando o uniforme determinado, barbeado, cabelos 

cuidados e com os devidos zelos com a higiene pessoal. 

7.1.17 – Tratar os usuários e colegas de trabalho com respeito, evitando comentários 

fúteis que possam atentar contra a harmonia do trabalho. 
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7.1.18 – Dar ciência ao responsável pelo Setor de Apoio Administrativo, logo no início 

do trabalho, se estiver sob o efeito de sedativo ou estimulante que porventura tenha 

ingerido ou qualquer problema de saúde que possa colocar em risco a integridade física 

das pessoas. 

7.1.19 – Não dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente 

ou que determine dependência física ou psíquica. 

7.1.20 – Não fumar no interior do veículo. 

7.1.21 – Desempenhar a função com calma, responsabilidade e atenção, buscando de 

maneira prudente evitar situações que possam causar risco aos usuários ou aos veículos. 

7.1.22 – Manter distância de segurança do veículo à frente para evitar acidentes em caso 

de freada brusca ou situações inesperadas. 

7.1.23 – Não usar aparelho celular durante o trajeto e com o veículo em movimento, 

conforme descreve a legislação em vigor. Estando no veículo estacionado, o uso é livre. 

7.1.24 – Acionar o resgate em caso de acidente de trânsito. 

7.1.25 – Providenciar o Boletim de Ocorrência (BO) em caso de acidentes. Em caso de 

fuga do condutor do outro veículo envolvido no acidente, fornecer a placa do carro 

infrator e o nome, telefone e RG de testemunhas. Caso não haja o BO o motorista será 

responsável pelos reparos necessários. 

7.1.26 – Usar o triângulo de segurança e as luzes de emergência sempre que estacionado 

irregularmente, por motivo de pane ou acidente. 

7.1.27 – Estacionar o veículo para desembarque do(s) usuário(s) no acostamento ou 

próximo à guia da calçada. Nunca estacionar em local que atrapalhe o fluxo de tráfego 

ou exponha o usuário a riscos desnecessários, bem como o próprio patrimônio. 

7.1.28 – Não utilizar o veículo para disputar corrida em via pública, demonstrar ou 

exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagens ou frenagens com 

arrastamento de pneus. 

7.1.29 – Verificar, semanalmente e antes de cada viagem, o nível do óleo do motor, 

nível da água do radiador, nível do óleo de freio, nível do tanque de combustível, 

calibrar a pressão dos pneus e verificar possíveis avarias utilizando a Lista de 

Verificação Semanal de veículos (DOC-LAPOC-5001-03). 

7.1.30 – Manter a limpeza interna e externa dos veículos sob sua responsabilidade. 

7.1.31 – Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos sob sua 

responsabilidade; incluindo orçamentos, entrega e retirada do veículo da oficina, 

verificando sempre se os serviços contratados foram executados. 

7.1.32 – Comunicar, por escrito ao responsável pelo Setor de Apoio Administrativo, as 

ocorrências, anormalidades e avarias verificadas durante o período de trabalho, 

utilizando para tanto, o campo de ocorrência da SVO. 

7.1.33 – Acompanhar, quando for o caso, o carregamento, distribuição e amarração da 

carga, conferindo a relação do material transportado e pelo qual será responsável. 

7.1.34 – Não transportar nos veículos oficiais pessoas não autorizadas, em cumprimento 

ao Decreto No. 6.403 de 2008. 
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7.1.35 – O motorista que recusar-se a aceitar a aplicação destes procedimentos ou 

apresentar nítida incompatibilidade com os mesmos, não poderá continuar dirigindo os 

veículos da instituição. 

7.1.36 – Os motoristas do LAPOC estão sujeitos às penalidades previstas na legislação 

cabível. 

 

7.2 – PROCEDIMENTOS PARA SERVIDORES AUTORIZADOS A DIRIGIR 

VEÍCULOS OFICIAIS 

7.2.1 – Conduzir e operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas características 

técnicas e observando rigorosamente as boas práticas de operação. 

7.2.2 – Tomar ciência das condições do veículo a ser utilizado através do formulário de 

verificação do mesmo. 

7.2.3 – Devolver ao Setor de Apoio Administrativo a SVO (DOC-LAPOC-5001-01 e 

DOC-LAPOC-5001-02) devidamente preenchida. 

7.2.4 – Comunicar, por escrito ao responsável do Setor de Apoio Administrativo, as 

ocorrências, anormalidades e avarias verificadas durante o período de trabalho, 

utilizando para tanto, o campo de ocorrência da SVO. 

7.2.5 – Guardar o veículo em garagem ou estacionamento apropriado e resguardado de 

furtos ou roubos, assim como dos riscos mecânicos e das ameaças climáticas. 

7.2.6 – Não guardar veículo oficial em garagem residencial, salvo quando houver 

autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade (de acordo com o Decreto No. 

6.403 de 2008). Esta autorização deverá ser feita através do – Documento de 

autorização para guardar veículo oficial em garagem residencial (DOC-LAPOC-5001-

05). 

7.2.7 – Não utilizar o veículo indevidamente (em desacordo ao Decreto No. 6.403 de 

2008) e não estacionar em locais que possam comprometer a imagem do 

LAPOC/CNEN em hipótese nenhuma. 

7.2.8 – Obedecer rigorosamente à legislação de trânsito. No caso de infrações, são de 

inteira responsabilidade do condutor os custos e penalidades advindas dessas, bem 

como, possíveis apresentações de recursos de multa. Não serão acolhidas justificativas 

que atribuam o motivo do cometimento da infração à solicitação do outro usuário. Cabe 

ao motorista alertar educadamente ao usuário sobre esta circunstância. 

7.2.9 – Não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade à outra pessoa. 

7.2.10 – Manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito. 

7.2.11 – Não dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente 

ou que determine dependência física ou psíquica. 

7.2.12 – Não fumar no interior do veículo. 

7.2.13 – Desempenhar a função com calma, responsabilidade e atenção, buscando de 

maneira prudente evitar situações que possam causar risco aos usuários ou aos veículos. 

7.2.14 – Manter distância de segurança do veículo à frente para evitar acidentes em caso 

de freada brusca ou situações inesperadas. 
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7.2.15 – Não usar aparelho celular durante o trajeto e com o veículo em movimento, 

conforme descreve a legislação em vigor. Estando no veículo estacionado, o uso é livre. 

7.2.16 – Acionar o resgate em caso de acidente de trânsito. 

7.2.17 – Providenciar o Boletim de Ocorrência (BO) em caso de acidentes. Em caso de 

fuga do condutor do outro veículo envolvido no acidente, fornecer a placa do carro 

infrator e o nome, telefone e RG de testemunhas. Caso não haja o BO o motorista será 

responsável pelos reparos necessários. 

7.2.18 – Usar o triângulo de segurança e as luzes de emergência sempre que estacionado 

irregularmente, por motivo de pane ou acidente. 

7.2.19 – Estacionar o veículo para desembarque do(s) usuário(s) no acostamento ou 

próximo à guia da calçada. Nunca estacionar em local que atrapalhe o fluxo de tráfego 

ou exponha o usuário a riscos desnecessários, bem como o próprio patrimônio. 

7.2.20 – Não utilizar o veículo para disputar corrida em via pública, demonstrar ou 

exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagens ou frenagens com 

arrastamento de pneus. 

7.2.21 – Acompanhar, quando for o caso, o carregamento, distribuição e amarração da 

carga, conferindo a relação do material transportado e pelo qual será responsável. 

7.2.22 – Não transportar nos veículos oficiais pessoas não autorizadas, em cumprimento 

ao Decreto No. 6.403 de 2008. 

7.2.23 – O condutor que recusar-se a aceitar a aplicação destes procedimentos ou 

apresentar nítida incompatibilidade com o mesmo, não poderá continuar dirigindo os 

veículos da instituição. 

7.2.24 – Os condutores dos veículos oficiais do LAPOC estão sujeitos às penalidades 

previstas na legislação cabível. 

 

7.3 – PROCEDIMENTOS PARA O RESPONSÁVEL (OU SEU SUBSTITUTO) DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

7.3.1 – Receber a SVO, registrá-la na planilha de programação e escalar o motorista e o 

veículo para a execução da tarefa. 

7.3.2 – Entregar a SVO ao motorista escalado para a execução da tarefa. 

7.3.3 – Arquivar as SVOs por um período de dois anos. 

7.3.4 – Fiscalizar a execução da manutenção dos veículos, bem como a limpeza dos 

mesmos. 

7.3.5 – Repassar ao motorista responsável pelo veículo eventuais comunicados sobre 

avarias, bem como qualquer outro tipo de danos, para que o mesmo proceda conforme 

previsto no item 6.1.31. 

7.3.6 – Providenciar a emissão de Solicitação de Despesa (SD) e abertura de processo, 

mediante orçamento apresentado pelo responsável pelo veículo, para aquisição de 

serviços e peças necessários às manutenções preventivas e corretivas. 

7.3.7 – Orientar sobre normas e procedimentos todos os condutores que utilizem 

veículos do LAPOC. 
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7.3.8 – Apurar a responsabilidade por multas, reclamações de usuários ou qualquer 

outro incidente relacionado ao serviço de transportes e encaminhar documentação 

relatando o ocorrido para a Coordenação do LAPOC, solicitando orientação dos 

procedimentos a serem adotados. 

7.3.9 – Em caso de acidentes, juntar toda a documentação proveniente dos mesmos, 

organizando uma pasta de registro onde constem informações detalhadas, cópia do 

boletim de ocorrência, declaração do motorista relatando a ocorrência e fotos do veículo 

acidentado. 

7.3.10 – Caso as avarias apresentadas nos veículos tenham sido causadas por 

negligência ou imprudência do condutor, encaminhar documentação relatando o 

ocorrido para a Coordenação do LAPOC solicitando orientação nos procedimentos a 

serem adotados. 

7.3.11 – Emitir relatório anual sobre as atividades do setor. 

7.3.12 – Zelar pelo cumprimento desta norma, orientando os condutores quanto à 

interpretação dos diversos itens, colhendo sugestões para melhoria e implementação de 

eventuais alterações. 

 

7.4 – PROCEDIMENTOS GERAIS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE 

7.4.1 – Colaborar para a preservação do patrimônio do LAPOC e para que o motorista 

mantenha sua atuação dentro das Normas e Procedimentos de Utilização. 

7.4.2 – Evitar conversar com o motorista para não distrair sua atenção. 

7.4.3 – Não fumar no interior do veículo em obediência à legislação em vigor. 

7.4.4 – Utilizar o veículo durante o horário programado e informar o motorista sobre o 

período de espera, para que o mesmo possa organizar sua estada no local. Ao liberá-lo, 

assinar e colocar o horário da dispensa do veículo na SVO. 

7.4.5 – Comunicar por escrito ao Setor de Apoio Administrativo via e-mail 

(angelamt@cnen.gov.br) qualquer irregularidade cometida no atendimento ao usuário 

bem como sugestões visando contribuir para o bom funcionamento do setor e do 

LAPOC/CNEN. 

7.4.6 – Planejar com antecedência as saídas, principalmente as viagens e a 

documentação pertinente a ela, de modo a contribuir para agilizar o atendimento. 

7.4.7 – Usar o cinto de segurança conforme previsto no Código Nacional de Trânsito, 

ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na legislação. 

7.4.8 – Tratar o motorista do LAPOC/CNEN com respeito e dignidade evitando 

situações que possam atentar contra a boa harmonia do trabalho. 

7.4.9 – A atribuição exclusiva do motorista é a condução de veículos e o bom 

atendimento ao usuário do Setor de Apoio Administrativo. Não é permitido ao motorista 

executar outras atribuições diferentes destas, sem a anuência da chefia imediata. 

 

 

mailto:angelamt@cnen.gov.br
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7.5 – PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS 

7.5.1 – Para utilização de veículos, os servidores do LAPOC que possuem autorização 

para dirigir deverão entrar em contato com o Setor de Apoio Administrativo para 

verificar a disponibilidade de veículos com antecedência mínima de 24 horas. Caso haja 

disponibilidade, deverão emitir o formulário Solicitação de Veículo Oficial-SVO 

(DOC-LAPOC-5001-01) e solicitar a devida autorização da Coordenação do LAPOC. A 

SVO deverá ser entregue ao Setor de Apoio Administrativo no momento de retirada das 

chaves do veículo. 

7.5.2 – Para a utilização de veículos em casos de urgência e emergência os servidores 

que possuem autorização para dirigir deverão emitir o formulário de Solicitação de 

Veículo Oficial (SVO) e solicitar a devida autorização da Coordenação do o LAPOC. 

Em seguida devem entrar em contato com o Setor de Apoio Administrativo para 

solicitar um veículo que esteja disponível no momento, entregando a SVO no momento 

de retirada das chaves do veículo. 

7.5.3 – Para os servidores externos ao LAPOC a solicitação de utilização do serviço de 

transporte do Setor de Apoio Administrativo deverá ser oficializada através de fax ou e-

mail. 

7.5.4 – Tendo em vista a otimização logística, o Setor de Apoio Administrativo do 

LAPOC se reserva o direito de atender em conjunto duas ou mais solicitações com um 

único veículo, levando-se em consideração a proximidade dos locais destinados e o 

número de passageiros envolvidos. 

 

7.6 – PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS 

7.6.1 – A primeira providência que deve ser tomada por qualquer servidor do LAPOC 

que deseje realizar uma viagem é o acerto sobre a mesma com a Chefia Imediata. 

7.6.2 – Em seguida o servidor deverá verificar com a Coordenação do LAPOC a 

viabilidade da utilização de diárias e passagens aéreas, caso sejam necessárias. 

7.6.3 – Caso a viagem seja autorizada, o servidor deverá enviar um e-mail ao Setor de 

Apoio Administrativo (angelamt@cnen.gov.br), conforme modelo apresentado no 

DOC-LAPOC-5001-04, para que seja verificada a disponibilidade de veículo e 

motorista para atender a solicitação. 

7.6.4 – O Setor de Apoio Administrativo, após o recebimento do e-mail de solicitação 

de viagem, verificará a disponibilidade de veículo e motorista na Planilha de 

Agendamento de Viagens para a data indicada. 

7.6.5 – Caso haja disponibilidade, o Setor de Apoio Administrativo incluirá a viagem na 

Planilha de Agendamento de Viagens, utilizando para isto as informações contidas no e-

mail de solicitação de viagem enviado pelo servidor requisitante. 

7.6.6 – Caso não haja disponibilidade, o Setor de Apoio Administrativo enviará ao 

servidor um e-mail comunicando a situação. 

7.6.7 – Uma vez que a viagem esteja agendada, o Setor de Apoio Administrativo 

enviará à Secretaria da Coordenação do LAPOC um e-mail solicitando a emissão da 

SCDP para o motorista, para servidor requisitante e para os demais servidores 

participantes da viagem. O e-mail informará, quando for o caso, as diárias que serão 

necessárias para a viagem. 

mailto:angelamt@cnen.gov.br
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7.6.8 – Caso a viagem em questão não necessite da utilização de veículos ou motoristas, 

o próprio requisitante deverá enviar a solicitação de emissão de SCDP, através de e-

mail, para a Secretaria da Coordenação do LAPOC. 

7.6.9 – Após o agendamento da viagem, o Setor de Apoio Administrativo emitirá a 

Solicitação de Veículo Oficial-SVO, conforme modelo apresentado no DOC-LAPOC-

5001-02. 

7.6.10 – Posteriormente, a SVO será encaminhada à Secretaria da Coordenação do 

LAPOC para as assinaturas do Coordenador do LAPOC e do servidor requisitante. 

7.6.11 – Após as assinaturas, o Setor de Apoio Administrativo entregará a SVO ao 

motorista escalado para realizar a viagem, juntamente com todas as informações 

necessárias para a realização da mesma (horários, trajeto, telefone dos participantes da 

viagem, etc.). 

7.6.12 – O Setor de Apoio Administrativo encaminhará, por e-mail, ao requisitante o 

horário e local de saída, de acordo com a solicitação. 

7.6.13 – Os servidores que participarão da viagem deverão estar prontos e aguardando o 

motorista no local e horário acertados. 

7.6.14 – Ao término da viagem, o motorista solicitará ao servidor requisitante que 

assine a SVO no campo determinado. 

7.6.15 – O servidor requisitante deverá apresentar à Secretaria da Coordenação do 

LAPOC, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do seu retorno, o 

relatório de viagem assinado; original ou segunda via dos canhotos dos cartões de 

embarque, ou o recibo do passageiro obtido quando da realização do check-in via 

internet, ou a declaração fornecida pela Companhia Aérea e documento relacionado 

com o objetivo da viagem, como: atas de reunião, certificados de participação ou 

presença, que serão anexados a PCDP pelo solicitante. 

7.6.16 – Observar que o servidor ou colaborador eventual ficará impedido de realizar 

nova viagem, enquanto estiverem pendentes as prestações de contas. 

 

7.7 – PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO LAPOC 

PARA O CENTRO DE POÇOS DE CALDAS 

7.7.1 – O transporte do LAPOC para o centro do munícipio de Poços de Caldas será 

oferecido às segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, saindo da porta da Seção 

Administrativa exatamente às 12h. 

7.7.2 – O usuário que quiser utilizar este serviço deverá incluir seu nome na lista 

afixada no quadro de avisos (ao lado do relógio de ponto, na Seção Administrativa) até 

às 9h do mesmo dia. 

7.7.3 – O número de vagas oferecidas será limitado pela capacidade do veículo 

disponível no dia. Os bolsistas e estagiários terão prioridade na reserva de vagas. 

7.7.4 – O transporte levará os usuários até a Sede dos Correios de Poços de Caldas 

(Avenida Prefeito Chagas). O motorista não terá permissão de levar os usuários em suas 

residências ou em outros locais que não estejam no trajeto definido. 

7.7.5 – Os usuários que desejarem retornar ao LAPOC utilizando o transporte deverão 

estar na Sede dos Correios no horário estipulado pelo motorista. 
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7.7.6 – O motorista retornará ao LAPOC somente quando tiver realizado todas as 

atividades que tiverem sido designadas, não existindo hora estipulada para que isso 

aconteça. 
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