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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

Ordem de Serviço nº 1623348/2019/UFPR/R/CT

  

O Diretor do Setor de Ciências da Terra, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento
Geral da UFPR e considerando o número de usuários e a necessidade de normas e procedimentos para uso
dos veículos oficiais que estão sob a responsabilidade do Setor de Ciências da Terra,

DECIDE: 

1 - DOS USUÁRIOS    :

1.1 - Os usuários dos veículos oficiais serão servidores docentes e, eventualmente, servidores técnico-
administrativos, discentes e pessoas convidadas devidamente habilitadas e cadastradas.

 

2 - DOS CONDUTORES:

2.2 - Os veículos somente serão conduzidos pelos solicitantes devidamente autorizados conforme 
 Resolução nº 28/09-COPLAD.

 

3 - DA PRIORIDADE NO USO DOS VEÍCULOS:

3.1 - Terão prioridades de uso dos veículos as seguintes atividades:

I. aula de campo de graduação;

II. preparação de aula de campo de graduação;

III. projetos de pesquisa  e extensão aprovados pelo departamento;

IV. apoio às atividades de pós-graduação stricto-sensu;

V. reunião, eventos e atividades administrativas fora do campus.

3.2 -  As prioridades de uso seguirão a ordem citada no artigo anterior.

3.3 - Fica vedada a disponibilização dos veículos para uso em projetos que recebam recursos financeiros
específicos para tal finalidade.

 

4 - DA DISTÂNCIA PERCORRIDA:

4.1 Será autorizado o uso dos veículos para percurso total da viagem de até 2.500 km.  Demandas referentes
aos percursos que excedam esta quilometragem só serão aceitas  no âmbito das atividades de aula de campo
de graduação (art.3o, I), desde que justificadas. 
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5 - DO PERÍODO DE USO:

5.1 Os veículos serão ser disponibilizados para viagens de aula de campo, bem como, também, para outras
atividades previstas no art. 3º por um período máximo de 15(quinze) dias corridos.

 

6 - DO REQUERIMENTO:

6.1 O requerente deverá, conforme art. 10 da Resolução nº 28/09-COPLAD, entregar o formulário
preenchido com as informações para a programação da viagem, incluindo:

I. nome e natureza da atividade;

II. justificativa da atividade;

III. itinerário proposto;

IV. data, local e horário de saída;

V. destino e local de chegada, com endereço completo e telefone;

VI. locais de visita com endereços, se houver, referências;

VII. tempo de permanência;

VIII. data e horário de retorno;

IX. relação nominal preliminar dos passageiros, acompanhada de número de Registro Geral de Identidade
(alunos), unidade de lotação e matrícula SIAPE.

 

7 - DOS PRAZOS PARA REQUISIÇÃO:

          A fim de  que se possa promover o planejamento de uso comum das viaturas, e em atendimento aos
arts. 3 e 4, estabelece-se: 

7.1 - Nas viagens de curta duração abrangendo até 2(dois) dias úteis, o usuário de deverá solicitar, no
mínimo, 2(dois) dias úteis de antecedência o veículo

7.2 -  Nas viagens de longa duração - superior a 2(dois) dias e até (15) quinze dias úteis - o solicitante de
deverá comunicar com, no mínimo, 20(vinte) dias corridos.

 

8 - DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO:

8.1 - A direção do Setor, após receber as solicitações terá o prazo de 1(um) dia útil para responder à
solicitação de viagem de curta duração e 2(dois) dias úteis para responder à solicitação de viagem de longa
duração.

8.2- A aprovação da solicitação está sujeita ao previsto nos artigos supracitados e das
condições de  manutenção e segurança das viaturas. 

 

9 - DA MANUTENÇÃO:
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9.1 - Os veículos deverão ser devolvidos limpos e abastecidos.

Esta Ordem de Serviço, referendada em Conselho Setorial de 11/03/2019,  entra em vigor nesta data.

Documento assinado eletronicamente por ALZIR FELIPPE BUFFARA ANTUNES, DIRETOR
DO SETOR DE CIENCIAS DA TERRA, em 13/03/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1623348 e o
código CRC 66C481FD.

 
Referência: Processo nº 23075.013697/2019-29 SEI nº 1623348

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

