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Dimpi% Sobre Regran de Uso e 
Dara Reawarcimento de Quilometraaem 

0 Conselho Deliberative da FAI*UFSCar, no uso de suas gtribuifles legais e estatuMrias; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que disciplina as 
r e l a w  entre as Instituigies Federais de Ensino Superior e as instituies criadas corn a 
finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e exten* e de desenvolvimento cientlfico 
e tecnolbgii das IFES; 

'. CONSIDERANDO os objetivos estatuMrios $a FAI*UFSCar, consignados no seu Estatuto, em .. 
L - especial apoiar a 'bniversidade Federal de'5ao Carlos, na consecu@o de seus objetivos 

finallsticos, o ensino, a pesquisa e a extens.40; 

CONSIDERANDO a necessidade de defini@o de regras de uso e criterios para ressarcimento de 
quilometragem de velculos da FA1 destinados a projetos; 

RESOLVE: 

Art. lo - 0s velculos da FAI-UFSCar, s.40 destinados exclusivamente a execu@o das atividades 
aprovadas no ambit0 dos projetos por ela gerenciados. 

Att. 1 - 0 s  velculos sera0 disponibiliidos de acordo corn solicita@o do coordenador e de acordo 
com disponibiliiade dos mesmos. 

Par&arafo Plfmeiro: A solicita@o poderA ser feita atravBs de telefone (prbresewa), 
devendo a confirmaeo da viagem ser W i  por e-mail, contendo: nome 1 telefone e 
departamento do solicitante, origem do recurso (c6digo FA1 1 nome do coordenador ou 
titular da conta), data e horArio da viagem (ida e volta), destino, nome(s) cornpleto(s) do@) 
passageiro(s), telefone celular do.respons&vel, local de salda. As alterap3es deverfto ser 
comunicadas com at6 24 horas de anteedencia. 

Parahrafo Seaundo: De fonna a otimizar a utiliuaeo dos velculos, a FA1 se resewa o 
direito de buscar o compartilhamento de mais de um usuario se destinos forem 
compativeis, resguardado o direito do primeim solicitante. 

A k  39 - Para utiliia@o dos velculos, as seguintes normas deverfto ser obse~adas: 

1. Dorante o uso de velculo da FAI*UFSCar, seus usuarios e condutores devem obedecer 
aos dispositivos regulamentares do C6digo de Trftnsito Brasileiro, incluindo suas 
respectivas alter-s, sob risco de aplica@o das penalidades previstas em Lei. 

2. Somente poderd conduzir velculo da FAI-UFSCar usuario ou condutor portador da 
Carteira Nacional de HabilitaMo (CNH) ou da Carteira lnternacional de H a b i l i i o  (CIH), 
e que esteja em situa@o regular junto ao Conselho Nacional de Tmnsito (CONTRAN). 

3. Sempre que ocorrer um incidente que envolva velculo da FAI-UFSCar, o seu condutor 
devera, imediatamente, comunicar a FundaHo sobre oocorrido. 
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4. A Solalta@o de Transporte de velculo da FAI-UFSCar w m  ou sem motorista, somente 

sera wns~derada vhliia mediante o preenchimento obrigat6rio de todos os campos 
identrf~cadores do RequislCafile e do Condutor do velculo e mediante a idenhfi-o leglvel 
e asslnatura dos seguintes camps de autoriza@o: 

a. CoordenadorIRequ~sinte. 
b. Setor de TransportesJFAl-UFSCar; e 
c. Condutor do velculo. 

5. A retirada de velculo da FAI-UFSCar do local designado pela FAI.UFSCar somente 
podera ser feita mediante: 

a. Apresentaflo da Solicita@o de Transporte valida e 
b. Apresentaflo do original da Carteira Nacional de Habiliiflo do condutor do 

velculo. 

6. Nos momentos inicial e final do uso de velculo da FAI-UFSCar, o condutor do velculo 
deveh anotar a quilometragem constante no hodbmetro do velculo, nos respectivos 
campos da S o l i c w o  de Transporte, bem como preencher os dados pertinentes 
wndi@o geral de fundonamento dau~lculo (velculo sem motorista). 

7. 0 wrreto preenchimentido boletim de utiliza@o de velculo e a veracidade das 
inbrmaqbs sobre as condips gerais de funcionamento do velculo, wnstantes no verso 
da Solicitaflo de Transporte, sao de inteira responsabilidade do wndutor do velculo. 

8. Antes de proceder w m  a devoluq& do velculo da FAI-UFSCar no local designado pela 
Funda@o, o wndutor do velculo deve pmmover o abastecimento completo do tanque de 
wmbustlvel, utilizando a AutorizaHo de Abastecimento/Combustlvel fomecida pela FAI, 
juntamente w m  a S o l i i @ o  de Transporte, devidamente preenchida e assinada pelo 
chefe do setor respondvel da FAI-UFSCar e pelo wndutor do veiculo. 

a. 0 tipo de wmbustlvel do velculo deve ser wnsultado na c6pia do documento de 
propriedade do veiculo da FAI-UFSCar, disponlvel no porta-luvas do pr6prio 
velculo. 

9. A devolu@o de velculo da FAI-UFSCBr somente seM wnsiderada efetivada mediante 
entrega da Solicita@o de Transporte, devidamente preenchida e assinada pelo wndutor 
do velculo. 

10. Eventuais despesas de manuten@o e limpeza resultantes do uso de velculo da Fundaflo 
podem ser contabilizadas aos pmjetos vinculados aos seus usuArios ou wndutores. 

Art. 4 O  - Qualquer dovida sobre os procedimentos de uso de velculo da FAI-UFSCar devea ser 
esclarecida junto ao setor responsavel da Funda*, antes da utiliza@o do respective velculo. 

Art. 5 O  - Atos nao previstos nestas instrums semo deliberados exclusivamente pela Diretoria 
Executiva da FAI*UFSCar. 

Art. C -A  utilizaflo dos veiculos da FAI*UFSCar, implicah nos seguintes custos: 

CARRO COM MOTORISTA: 

1. Utilka#o em viagens de curta dura@o (Ma e volta no memo dia): 
.' no estado de Sao Paulo: R$ 0,55 por quilbmetro rodado, com o cam abastecido pela 

FA. 
.' outras localiiades bra do estado de Sao Paulo: RS 0,65 por quilbmetro rodado, coin o 

carro abastecido pela FAI. 
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2. Utiliza@o em viagens cam periodo superior a 1 dia (carm e rnotorista a diiposi@o 

do pesquisador por esse periodo) ou em finais de semana I feriados: 
4 usuario se respondil i ta pelas despesas de hospedagem nos terrnos da 

regulamentapo da FA1 e pagamento de horas extras obrigat6rias do motorista. 
J taxa adicional, al6m da quilometragem, de R$30,00 por dia. 

Rod 

CARRO SEM MOTORISTA: 

3. Utlliza~So em viagens de curta duragiio (ida e volta no mesmo dia): 
4 no estado de Sao Paulo: R$ 0.46 por quil6metro rodado, com o carro abastecido pela 

FAI. r 
.' outras localidades fora do estado de Sao Paulo: R$0,50 por quil6metro rodado, com o 

carro abastecido pela FAI. 

4. UtiliigBo em viagens corn period0 superior a 1 dia (carro disposigiio do 
pesquisador por esse perlodo): 
4 taxa adicional, al6m da quilometragem, de R$25,00 por dia 

.* ., . 
Art. P - 0 s  valores acima mencionados sof;el"do reajuste anual a ser aplicado no m8s de 
dezembm, considerando-se o indice IGPM-N (valores acumulados ano). 

Art. 8" - Apl im-se aos veiculos pr6prios da FAI-UFSCar as disposi@es desta resolupo. 

Art. 9" - Revogam-se as disposiNes em wntrhrio. 

Art. 10 - 0 s  casos omissos desta Resolupo sera0 apreciados pela Diretoria Executiva da 
FAI-UFSCar, ouvido o Presidente do Conselho Deliberative. 

Art. 11 - Esta resolupo entra em vigor na data de sua aprovapo. 

Sao Carlos, 18 de dezembro de 2009. 

. Washington 1 
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