UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DESLOCAMENTO COM VEÍCULO
PRÓPRIO
SERVIDOR

COLABORADOR EVENTUAL

CONVIDADO

Nome:
Cargo/Função:
Instituição:
CPF nº

Fone:

Endereço:
Cidade/UF:

Bairro:

CEP:

Pelo presente venho manifestar minha opção por viajar em veículo/condução de
minha propriedade ou fretado de terceiros por minha livre e espontânea vontade,
objetivando comodidade, dispensando, assim, a passagem e/ou o veículo desta Instituição
colocado à minha disposição.
Informação Percurso Deslocamento da Viagem Ida e Volta:
Ida Local Saída

Chegada Local Destino

Data

Volta Local Saída

Chegada Local Destino

Data

Assumo, pelo presente, total e integral responsabilidade por quaisquer ocorrências,
acidentes de trânsito ou quaisquer outros, caso venham a acontecer no deslocamento
informado, ficando a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados e Fundação
de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão, bem como o Coordenador do Projeto totalmente
isentas de quaisquer pagamentos, ônus ou responsabilidades por possíveis danos materiais, à
minha pessoa ou à terceiros durante a viagem.
Assumo ainda, todas as responsabilidades abaixo, obrigando-me a cumpri-las em sua
totalidade:


Operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas características técnicas, e
observando rigorosamente as instruções sobre manutenção.



Comunicar, por escrito, ao Responsável, as ocorrências verificadas durante o
período de viagem.



Cuidar para que possa estar no local determinado com a necessária antecedência.



Apresentar à autoridade policial competente, sempre que solicitada, a
documentação própria e a do veículo.



Dirigir o veículo de acordo com as normas e regras de trânsito, acatando as ordens
dos policiais de trânsito.



Obedecer rigorosamente à sinalização de trânsito.



Dar ciência ao Superior imediato ou Responsável, antes do início da viagem, se
estiver sob o efeito de sedativo ou estimulante, que porventura tenha ingerido
durante as últimas 12 (doze) horas.



Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver em serviço.



Não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade.



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



É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de servidores da UFGD
("caronas"), exceto o policial rodoviário, quando em serviço, ou para atender
dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, que determina seja o veículo e o seu
condutor colocado à disposição de autoridades policiais, devidamente
identificados, para evitar a fuga de delinquentes ou em caso de emergência.



Prestar socorro às vítimas de acidentes, sempre que para tanto seja solicitado ou
quando presenciar o fato, procurando obter comprovante da autoridade policial, a
fim de atestar o seu desvio do itinerário. A omissão de socorro, quando possível
fazê-lo sem risco ou deixar de pedir - desde que possível e oportuno - o socorro da
autoridade pública, constitui crime contra a pessoa (Art. 135 do Código Penal).



Cultivar sempre as boas maneiras, tratando a todos com cortesia e polidez e
sempre que possível, abrir e fechar as portas do veículo à subida e descida dos
passageiros.



Manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito, acompanhando as
modificações introduzidas.



Prestar socorro aos veículos da UFGD, encontrados em pane no trajeto, exceto
rebocar ou empurrar.



Observar os limites de velocidade estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro,
para circulação de veículos.



Usar, sempre que estacionado irregularmente, por motivo de pane ou acidente, o
triângulo de segurança e as luzes de emergência, além destes, quando houver
possibilidade, espalhar galhos de árvores numa extensão razoável, para maior
segurança.



Estacionar, para desembarque do(s) usuário(s), no acostamento ou próximo à guia
da calçada. Nunca estacionar no meio da via pública, atrapalhando o fluxo de
tráfego e expondo o usuário a riscos desnecessários, bem como o próprio
automóvel.



Utilizar a marcha adequada nos declives acentuados. É proibido transitar com o
veículo em marcha neutra ("banguela"), em declives.



Manter distância de segurança do veículo à frente é regra elementar de trânsito,
para que se evite acidentes em caso de freada brusca ou situações inesperadas.



Comunicar ao responsável, eventuais atrasos na viagem.



Executar as manutenções preventivas do veículo antes de sua partida, durante o seu
deslocamento, nas paradas e após o serviço, sanando qualquer irregularidade ao
Superior imediato, sob pena de responsabilidade.



Verificar constantemente e principalmente, antes de qualquer viagem, se o veículo
está em perfeitas condições técnicas, com o equipamento e acessórios obrigatórios
e com a documentação em ordem.



Portar documentação (veículo e condutor)



Portar ferramentas (macaco, cabo, chave de rodas e outros)



Portar equipamentos (extintor, triângulo, cintos de segurança, extintor e outros)



Prestar manutenção mecânica (direção, freios, inclusive nível de óleo, pedal da
embreagem, amortecedores, borrachas e outros)



Prestar manutenção no sistema elétrico (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de
ré, luzes de emergência, luz do painel, buzina, lanterna da placa traseira, limpador
do para-brisa, motor de partida, alternador, bateria, instrumentos do painel,
regulador de voltagem e outros)



Prestar manutenção nos pneus e rodas (pneus, estepe, aro e calotas)



Prestar manutenção no motor do veículo (nível de óleo do motor, correias,
mangueiras, ruídos anormais, regulagem, velas e cabos)



Manutenção a cada 10.000 km

Declaro, sendo a expressão da verdade que seguirei todas as normas e obrigações
imputadas a mim neste documento, assinando o presente junto com o Coordenador do projeto
e na presença de mais duas testemunhas.

___________________, ____/_________________ / 20_______.

____________________________________
Assinatura do Viajante
(Reconhecido em cartório)

Visto:
_________________________________________________
Coordenador do projeto

Servidor: Do quadro da UFGD
Colaborador Eventual: Instituições, Estaduais, Municipais ou Privadas.
Convidado: Demais Órgãos Federais ou Instituições Federais de Ensino

