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PROCESSO
NTnRTSSADO
ASSUNTO

CAU

DlltETlilZES PARA UTnlZAÇÃO Dn vrfcuto OFiCIAl
DELBEliAÇÃO N' 56/20 19 -(COA-CAUmR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTliAÇÃO -- ECOA-CAU/BR), reunida
ordinariamente uin Britsília-DF, na sede do CA[J/BR, no dia 6 dc sctcrnt)ro dc 2019, no uso das
cortlpetências quc ]hc confere o incisa l do arl. 102 dt} Regimento Inteiro do CAU/BR, após aítálisc do
itsstinto em epígriltb, e

(.:onsiderando o Decreto 9.287, de 15 dc fhvci'cito dc 2018, o {luül dispõe sotirc ti utilizttção de \ eículos
oficiais llcla adíiiini$1râção públicit feclentl direta, notar(loiça e fundacional

Consi(]cntndo (]uc it Admijlistração I'ública adora diferentes rttodclos dc conta'citação dc prcslitção de
serviço de transporte de ttlatcrial c dc pessoal. titis çoíno fornecimento exclusivamente de mão de obra
representada pelo condutor do veicula, ft)rnecirnento apenas do veículo, ou, ilinLlü, çonLnttitção de
sciviçns dc ti'an$t)arte, cnglobitndo veículos e condutores exclusivos ou cotnpai'tithados

Considcritndu ít Instrução Normativa n" 3. de 15 de maio dc 2008, do Nfinistério do Plandiunçnto
Orçamento c Gestão. a tlual dispõe sobre it clitssiricaçãa, utilização. especificação, identificação
:aquisição e alienação de veículos oficiais c dá ouvi'as llmvidências

(:onsiderando a cottlpi'a c a]u8uc] dc veículos lÍBIas pular(lulas do CAU, piora utilização :t serviço das
rcspcçllv:ls aulítr(lulas;

Considerando cjue os carros oficiais devaill ser utilizados somente a serviço das autarquias, conforme
regras estabelecidas ]»la legislação vigente, com i\tlaptaçõcs ncçwsárias às pçlculiariditdçs dc çitdit
conselho; e

(considerando que todas as deliberações dc comissão devem scr' encaminhadas à Picslclência do
CAU/BR, paul veünic:tção e encaminhümentos, conforme regimento Interno do CAU/BR

DELIBEROU

1- Aprovar a propobtit {lç {lirctrizcs dc utilização de veículos oficiais nos CAU/UF c no CAU/nR, paul
ns iTlodelos adorados dc comi)ra ou ajugucl dc veicula, confantic anexo

2 So[iciuar à Pi'c.sidência quc Encaminhe a proposta dc (]iretrizcs pai'a R horno]ogaçãc} do P]Dttário

BT'asflia -- DF. 6] dc sclcmt)ro dc 20 1 9

JOSB ANTONIo ASSIM DE (;oDo\' (hl(;)
Coordcnadoí

JIÇI'Eli$ON l)AN'l'AS NAVOLAl{(Pl{)
Cnordenadnr-Adjunto

EDNEZIÇR RODRIGUES FI.ORES(RS)
Membro
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lc h4EitSON no NASCIMENTO Frei
Membro

ROSÉ .JEFFERSON OE COUSA (J{N)
Meiubro
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo d0 8rasil

Anexo

1)11iE'l'ltlZES FAltA A UTILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCIJI.OS OFI(:IAIS NOS
CoNSBLlíOS DE ARQTJITETtJRA E tjRBANISõ'10 00 ES'l'IDOS E DO DISTRITO

F'EDEltAL B NO CoNSELllo DE AROIJTTETlIRA E IJRBANISB.IO 1)0 BltASIL

CAPTT[Jt.O ] - DA F']tO']'A

Os veículos oficiais utilizados pelos CAU/UF e pelo CAU/BR serão divididos ein duas calcgoilas

a) Veículo dc serviço comum: utiliziido pala tnlnsporte de servidores e/nl] de material;

b) VQíçulo clc serviço especial: utilizado para prestar serviços de fiscalização c/ou colctít dc
dados

C:AI'ITLILO ll -- l)A UTILIZAÇÃO

2. Os veículos ofiçiitis se destinam exclusivamente aa atctlrlimcnto lias rtcccssidatlcs dc serviço da
reslxctiva autarquia, c sua utilização dc\'c obscwiçr os princípios club legenl it Administração Pública
Pedeial

2. 1 - Somente poderão dirigir o$ veículos oficiais, condutores habilitados, express:tmente autorizados
pejo sc[or competente. respo]]sáve] peça gestão administrativa da autai'guia c ln]o contro]c da frotit {]c
veículos oficiais.

2.2. Para c$1ar apto a çonlluzir veículo oficial da autarquia. o condutor deverá possuir Carteira
Nacional de T labllitação -- CNTT válida. c assinar o Tçrrno dc Compromisso de Utilização cle Veículo.
scnllo fêlçullildo tto selar competente etêtuar a consulta da pontuação da CNlí dos condutor'cs do veículo
oficia] junto ao Dc])ai'ramcnlo dc Trânsito -- DETRAN.

2.3. Não potlçrão ser tritnsportados llamiliiues de fnncianái'ios para tratarem de assuntos parriculams

2.4. São consideritclas pessoas a serviço, além do empregado púl)licn da autai'quia:

) o colitborador eventual, quando no estribo cuspi'isento de atividade solicitada llcja
Adnlini$1raçüa;

b) o prestador de serviço cuja cnnti'atn pmvqja cxprassalnciln Q transpor'tc a cargo da autarquia; c

c) aquele acompanllando ompi'ceado púllliço çom Hnalicladc dc realização dc serviço

3. Nn utilização dc veículo oficial, o condutor clçvcrá prwncher formulário espeçílíço de soliçittição {lc
veículo, a ser elitborado por cada autarquia, tonlatldn-se cni 10 modelo o documento ailcxn. devendo
conter, no rníniino. as seguintes inlonnüções

) identificação do veículo;

b) identiHcação do condutor

c) origem. destino. tlnalidad:, horários de saída c dc cllcgada c as í'cspcctivas qtiiloíriclragcns; e
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d) identificação do nome, vínculo e lotitção clo usuário

3.1. O formulário dc solicimção de veículo potlçrá sçr preenchido digitalmente, quando existente na
autarqtiiíi

4. O transporte pita:t il residência de servidor cujo hora'uio dç trabalho sela estendido, no interesse d:t
:tut:tr(lula. [)ara além dn previsto na jumítda dc trabalho rcgujai' do órgão, nos cztsos excepcionais. dcvci'á
ser autoria:tdo pelo actor cotttpetente, responsável pelit gesl o administrativa, quc avaliará os casos e
promova'á as medidas necessárias pica it adctluüção às noi'lilás da Administração

4.1-0 transporte será I'eito por veículo {lc serviço comum e, no caso de veículo contratado
condições deverão estar contempladas nn reslnctivo conüato.

5. O veículo dc serviço comum l)oderá ser utilizitdo pwa transporte, incjusivc a local de embmque e
dcscn)parque, de colabontdor eventual, estrangeiro nu nacional, participante de evento ou ütividade a
convite e no inlcrç$$c do conselho, desde que esse co]itbontdor cvcrituâ] não mceba indeniz:tção de
l(uoíTloção nos trajetos em cine o veículo oficial for utilizado.

6. No caso de transporte de documentos quc exijam cuidados especiais cluanlo à sçguntnça a locais de
embiu(lue e d crnbarquc, na origetn e no destino, o sewidor encarrcgadt} do tmnsportc não fará .Íus à

lcrtização dejocomoção relativa {tcluele trecho

7. Os veículos de serviço comum estarão disptJnívcis para dcslocai))ente de segunda-feira à sexta feira
obedecendo ao horário {lç funcionamento da respectiva autarquia

7.1.0 uso desses veículos nos finais de semana. feriados. ou furzl do horário dc funcionamento,
ülcürá condicionado à autorização do setor coinpctcnlc, responsável pela gestão administrativa, mediante
justificativa f'unditmentadil

8. Os veículos dc serviço especial serão utilizados de acordo com its itçõcs pKvistas no plano de ação e
OQamentn, e no ljlano de trabalho cla itutarcluiü

8. 1. O servidor que utilizar veículo de serviço especial, cm regime de pennanente sobreaviso. em
razãcl dc atividades de fiscalização club exijam o máximo tlç aproveitai lcítto de temi)a, poderá ser
dispensado, a juízo do prHiclcntc da autal'quis de ol)sewai' as vedações estabelecidas no item) 9,
exçetuantlo-sc a lcti'a c).

9 Sãa vedações à utilização de veículos oficiais

a) o provimento de serviços de ti'ansporte coletivo para çonduçílo dc pessoal a partir local de
trabaljtc}, salvo nos casos específicos dc atçntlimcnto a unidadesjocalizadas em áreas de difícil acesso,
não servidas pnr ]ransparle pó])bico regular ou cujo horário de trabaho sqit estendido;

b) o provir)unto dc sciviços de transpor'te individual da residênçiit {l unidade {la autarquia c vice
vci'sa. ressalvados os veículos de serviços comuns nit hipótese prevista no item 4;

c) o provimento de serviços de transporte cm excursões ou passeios

d) a guarda dos veículos üüicids çm gitntgçm residencial, salvo quandojlnuver autorização
furmitt do presidente da auTai'quis, ou servidor })or ele designado, conforme previsão legal, ç atendidas
as condições de proteção contra perigos mecânicos ç düs aincaças climáticas;
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c) o transporte. em veículos de sen'aços comuns, pai'ajocal cona a finalidade dc âmbar(luc c
dcscml)arquc, salva <luanlto o usuário não receber auxílio deslocamento; e

f) ç} pi'ovirncnto dc serviços de tritnsporte e membros de entidades ou }lessoas que não pci'terçam
ao quadro funcional da autarquia ou que não estejam a serviço {lcssi\

1{).0s veículos oticiaix dcx Grão tcr colmo lociil dc saída e de çhegitdit os loc:tis previamente definidos
Feio se]or competente. responsáve] pela gestão admiilisti'atava, ouvido Q usual-io.

ll .mitra utilização dos veículos de selviçn, o gerar competente. t'c$ponsávcl pela gestão administrativa
dcvci'á rccct»r do usuáric} a aulorizitçiio de deslocitmento preenchida llaia uso de veículo dc serviços
assinada por seu gestor imediato.

(:APITUI,O Tll l)AS CAltAC'l'EIÚS'l'OCAS DOS VEÍCULOS

12.0s veículos dc scí'vigas comurls terão çor prcrcrençiillmente brítn('a, placa oficial de acordo cota
dellnição dos órgãos de regulação de trânsito- Serão dc modelo básico, com carüctcrísticits {te série, sem
cquipamcntos ou acessórios opcionais

12.1. 1'(serão ser ad(luiridos com opcionais considerados necessái'ios à rcaliz.nção (lc
detêm)incida arivldadc ou à scguritnça, à salubriditde e íto ntínimo conforto dos servidores e usual'ios.
desde que de tblma jusciflcada

1 2.2. Os veículos dc serviços comuns utilizados no Lr:tnsporte cojetivo poderão ter cor padrão de
Fábrica ou definida pela respectiva autaquia. mantidas as dcí tais cai'actcrfsiicas comidas nc$tc ilciii

1 2.3- Poderão scl' instala(los sislcmas {lc raslrçaíncnlu por sütélitç nos veículos ctfiçiitis, a Rnn dc
possibilitar o n onitoramenta do itinei'ái'io bcm como aumcntai' a segurança rlo [i'anspoi'tc

12.4 Deva'ão scr coilri'atados scgut'os automotivos pai'a todos os veículos da frota da autai'guia

13.0s veículos dc sclviço especial ]crão coi' padronieatlajwli\ rcsputiva auras'guia c adaptação llai'a a
realização das ações específicas

14.É proibido o u$o dc placa não oRlçial crrl vcícujo oficial ou {lc placa oficial cnl veículo pat'ricula

CAI'ÍTL;LO IV l)A ÉDEN'l'lF'lCAçÃO VIStJAI

[5.0s vcícu]os dc serviços ccllnuns c dc serviço cspcci:i] deverão $cr idcnri]icados segundo Manual de
lclcntitladc Visual do CAU, elaborado pejo CAU/BR

(:API'l'IJLO V - l)A GtJAtii)A

16.0s veículos ficção sob :t responsabiliditde e guitrd:t do setor competente dc cü lit aulartluia,
rceojhidos cm garagcrti ou cstacionaít crio apropriados e rcsgual'dados dc tültos ou i'oul)os, assim como
dos pei'idos n)ecânicos e das ameaças climáticas

CAPTTIJT,O VI DAS RESPONSABTT,IDADES DO CONDIJTOR

17.Citbçrá ito ccJndulor do veículo {lficiül

ü) Conhecer e seguir its orientações constanlcs no b4itnual dc [)ircção l)cfcnsiva da DENATRAN; ,

b) Responder pela condução, uso, claros c conservação do veículo sob sua guai'da, ai'cardo com as I' f
despesas para rellarai' eventuais danos, quando cal)ível;

U
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c) Observar os pdnçípios de zelo c cui(lado caIU Q património público;

d) Não Ingerir bebida alcoólica ou [nzcr uso dc qua]quer espécie de s
quando estiver a serviço;

o) Nãü estacionar em locais proibidos, bem como nos duais possam cornpinmeter a imagem da
autarquia;

tl Não fumitr no intuior {lo veículo. cm obuliência à legislação em vigor;

g) Operar conscientemente o veículo, olxdwidas as suas caractei'ísticas técnicas, e observitndo
rigurosaincntc as instruções sol)K manutenção;

h) Não cnti'egar a dicção do veículo sob sua responsitbilictadc a terceiros

i) Trajar-sc adequadamente c portar crachá de identificação;

j) Comunicar, por escrito e verbalmente, ito setor responsável. as ocnrr meias vci'ificadas durante o
período de trabalho. tais como colisões, atropelamentos, fui'cos. i'oul)os, dente'e outros, tkuendo o devido
registro tl:t ocorrência nos Órgãos dc segui'ança pública;

k) 7hlür pelo cumpriítlento de horáricls, aleilando
transito e antecedência de partida necessária;

1) Apresentar à :autoridade policial compclcnlç, sçrnprc (luc solicitada, a documentação própria ea
do veículo;

m) Realizar vistoria no veículo para detectar eventuais danos nü saída e chegada, registrimdo
quaisquer alterações que ocorrerem;

n) Mitnter-se :ttu:tlizacto çoin its norlnits c regras dc trânsito, acompanhando as modificações
introthizidas

o) T)erigir o veículo de acüi'do com as noivas e negras de tlânsitQ;

p) tJliliznr Rompi'c o cinto de segurança;

q) Não fii/cr u$i) de aparelho celular nu siítlilar duratitc a condução do veículo;

r) Obcdmcr rigorosamente à velocidade da via c as demais sinalizações de trânsito;

s) [)ar ciência ao actor coínpctcnte,]ngo nn início do ti'aba]ho, se estiver sob o efeito de sedativo
ou estimulante, que llorventura tenha ingerido durante as últimas 12(doze) honts;

t) Recolher osjlxos produzidos internantente ao retomei com o veículo otlciiü à autarquia;

u) Inspecionar o veículo antes da sua partida, dtuante o seu deslocamento, nas panadas. e ítpós o
serviço, observando os seguintes itspeçtos

i. Limpeza intcnlü çcxlcrna;
ii. DocLunentação do veículo e do condutor
ii. Abüstcciiiicnto;
iv. Ferramentas (macaco, chave de roda e outros);
v. bkluipanlcntos(extintor, [l'iângulo, cintos dc scÊ

ubstância enLorpcçcnlc

o usuário sobre as possíveis çoncliçõcÂ dc

trança c outros)
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vi. Tapcçai'ia(bancas, çoirediçüs, tapetes, boriac])as das llortas. frisos. canaletas. cslxlllos,
máquinas dos vidros, fechaduras c Qulro$);

vii, Mecânica({tireçãu, freios, nível do óleo, pedal da embmagcm, aíttoi'tcccdoi'cs, água e
outros)

vivi. Sistemit e]étriço (fai'(5is, ]anteinas, setas, ]uz de fi'cio, ]uz dc i'é, luzes dc emergência, luz clo
painel. buzina, liinpador dc linfa })ribas, lavatlor dc pura-brisits, motor de partida e outros);

ix. Ftmilariit e pintura
x. Pneus c i'«las

xi. Motor(nível do óleo, niídns anormais);
xii, Manutcr çõcs programttclas;

xiii. Existência de documentos e olljetos esquecidos pelos usuários, cnçarninhanclo-os êto setoi
competente;

v) Comunicam imediatamente. a actor comlntcnlc, a existência dc anomntliditcles no veicula. para
quc sqa providenciado o conserto ou (leal(luar outro procedijllento rejatlvo a manutenção dc uín modo
gci'a]

w) Cultivai' scmprç} as boas mttneiras, trütitndo a todos com cortesia e pojldez

x) Não utilizttr o veículo oficial para serviços particular'es.
responsabilidade, a$ ocorrências dc scu conhecimento nesse sentido

contunicando. Reli) pena Je

y) Acompanhar o cítrregitmento, distribuição e atnarração de caiba, confêrlndn a i'cjação do
ltlaterial ti'anspoi'tado c [)cjo qual será i'c$pon$ável;

z) Evitar, agindo coí l l>olidcz, (luç {} usuário claniriclue o veículo. tendo os fatos (lue presenciar ou
tiver conhecimento coitiunicados ao scíot' compclcnlç}, sola pcni\ dc rcsponsübiliditde;

aa)Coitunlicar ilo Bolor competente eventuais atritsos

bb)Verificar o carreto preenchimento pelo usuiüio e preencher, nos campos específicos ao uso da
veicula, a autorização dc {lcsjocamcntQ:

cc)Entregar imediatamente ao actor compclclntc a noliricaçãa tIRando da üplicaçãa dc notinlcaçõcs

dd)Responder pela prática de inftações de ti'ânsito, sol) pena dc perder a autor'ilação de dil'agir os
veículos oHiciitis e responder civil, penill e administrativamente. em caso de negligência. imprudência ou
impcrícia

17.1 As [nultns decorrentes dc infraçõcs dc trânsito dc rcpollsabiliclüdc {lo condutor scl'ão
cssürciaas õõ ( :õilscltlõ peia ili'õiitiõ iiili'õlõr

17.2 0 actor competente comunicará ao condutor ou ao scu cmprcgaflor, no caso dc tci'ccirizaçãa,
por escrito. no prazo de IO(dez) dias a contar do seu recebimento postal, a ocorrência de notificação de
multit

17.3 Comunicada a ocos'êilcia da Mujtit de Trânsito, o condutor :tutuüclo terá obrigitção de
lol'ncccr à autaKluia as inforinaçõcs sobre a ocorrência geradora da autuação, dcvcnllo esse
l)i'ocedinlento sej' observado, tanta)éin, quando a tnulta Ihe fnr entregue pessoalmente.

17.4 A autai'quia final'á desol)regada de interpor defesa ou Recurso em nome do condutor. quando
mtjllit tlstívcr capilliladil çm excesso dc vcloci(la(le, cinbriagucz, trânsito na canLramãQ dc dii'cção c

outras infrações graves, caso ein que, se solicitada pelo condutor, a empresa Ihe fomecerá os
documentos disponíveis, p:tra (lue ele próprio se ocupe de furmitlizitr, às suite t:xpçns:ts, suis dcfçsa

\
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17.5 A quitação da inujta, pelo inftator, não o cxiinc do çuntllrimento de outras obrigações legais,
n iwtlta da obrigação de repwür os dignos causados à autarquia e a terceiros

CAPITULO Vll - l)AS RESPONSABILIDADES DO usuAltto

8-Compete ao usuário de veículo oficial

a)Utilizei' veículos oficiais apenas em serviços {lc interesse exclusivo da autmquia;

b)Colaborítr pitnt a preservação do l)atrimânio da autnquia, conçorwnclo pari {luc o condutor
mitnlcnha sua amação dentro das Normas e I'roçulimçnlos para llliliznção de Veículos Oficiais
(Deck'eto 6.403/20(}8) e dias Normas do C{Ódiga dc Trânsito Brasileira;

c)Colaborar no planqamcntn dos serviços, encaminhando formulário específico de solicitação de
veículo ao setoi' competente, com antecedência núnimu dç 2(duas) hoi'as an início do deslocamento,
quando possível;

d)Não concordar, omitir ou concorrer para o uso indevido do veículo;

e) Obedecer aos horários e itinerários Hixattos na solicitação de veículo

f) Não fumar no interior do veículo, çm obaliêrlcia àjegisjação em vigor'

g)Não consutnii' l)ebidas ou alimentos dentro do veículo;

h)Aguardei Q estacianalnento regulitr do vcíçulo para dcsc tibarquc;

i) Manto' conduta mora] e disciplüiada no interior do veículo;

j) Usei- o veículo durttnte o horário permitido, comunicando ao actor competente qualquer
irregutaridatlç cornclida pelo condutor, rcjacionada à manutenção do veículo;

k)F'orncççr infonitações])ara n conduEnr sobre o pei'iodo de espera, reporta
e altentções de horáüos oc;onidits; c

1) 1Jtilizar sempre o cinto de segurança(bancos dianteiro e Ir:isciro)

CAPITULO vlll - DOS i)KOCEnimEnTOS A st:nEm Ai)ATADOS EM CASO DE
ACIDENTE

l i).Caberá ao condutor iidotar os seguintes procçdilncntos:

) Havendo vítinul, pastar Ihc prctnto c integral $ocono;

b) Ariolar, no mínimo, duas tcstçrnunha$, dc preferência não cnvojvidas diretamente no acidente,
tnotan(IQ nome completo. ltroflssãn, núntero de documento de identidade, endereço e local {lc trabalho;

c) E\'içar alta'açõcs e discussões de qualquer natureza com os demziis envolvidos no acidente,
buscando conduzir os acontecimentos com scrcniditdç;

d) bits situitçõçs dç açitlcntcs ou colisões, solicitar Q campal'ecimento da autoridade de trânsito ou
da perícia [)ai'a lavrar o correspondente Boletim de Ocorrência. O comparecimenlo da autoridade clc
tiílnsito tteverá scr solicitado mesmo (]uc Q outro vcícujQ envolvido cenlla cobertura de seguro de
responsabilidade civil facultativo nu que seu condutor se declare culpado pelo acidente; MN\

setoí comercial Sul (SCS), quadra 2, Bloco C - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 l (EP: 70.300-902 Brasilia/DF l Telefone:(ó1) 3z04-çsdõ
www.caubí.gov.br
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c) Sc a autoridade de tjânslto dotei'iTlinar a i'ctii'acta do vcícujc} do local, c} condulor deverá solicitar
n rcgisti'o {]c ul] situação no boletim cle ocorrência;

f) Comunicitr imuliitt:tmente a oçoriência ao setoi' cottlpetente, llclo íticio mais rápido c
posteriormente, flor escrito, contendo tlo rcjato a {lcscri(:ão elos outros veículos envolvidos -- marca/tília
placa\ c çor; vclwidltde imediatamente anterior ao acidente; pi'cfcrcncial do trânsito; sinalização
(existência ou não de sinal luminoso, placas, gestos, sons, milrcos, barreiras); condições da l)isca
visibilicl:tde; número dít apólice e notne da Canil)anhia Seguradora dos outros veículos envolvidos;
lotne de quem dirigia o$ outros vcíc tios, cnclereço, número da CNH, data da emissão, vencimcnfo c
repartição cxputidora; especiücitção das aval'ias no veículo; descrição dc como (xorrcu o incidente e
qua[qucr outro (]a(]o (luç possa in]]uir na a]êrição do ocorrido

g) Preencher, assinitr e entregam ao setoi compecence o Comunicado dc Acirtcntc. c

20.Caberá ao selar competente, responsável peia gestão adrilinisti'atiça (]a autarquia c polo controle cla
frota dc veículos oficiais

a) Autolizitr ítçioniu a segurador:t no caso de remoçãc} do veículo

b) Comullicu Administração a respeito dn ocos'í'Enfia c íncdidi\$ adol:tllns

c) Sojicltar cól)la aos órgãos coinpeicntcs tios documentos relativos lçiclcnle; e

d) Prctvitlcnciür o orçamento dos {litnos materiais no veículo oficial, cott} v Ltas ao cansei'to

20.1 Exccpciontilmenle, poderá o setor competente autorizar expiessanlente terceii'os a realizar' os
l)roccdimcntos {lcsçritos nt=tc itrtigo

21 .Todo acidcnic {luc envolva veículo próprio deste Conselho, deve ser motiva de Sindicância e/ou
Inquérito Administrativo, visando al)ural' causas, efeitos c rcspansabilidadcs, mesmo (luc dtllc rcsLtllcm
uniciunente danos materiais

22.Constitui-se inl:ração toda ação ou otnissão que iepl'esente inobsei'Tareia dc preceitos por cla
csrabc[ccit[os QU {]csobc(]iênciü as (tçtçrminações {]its autorit]ades :administrativas competentes,
respondendo o infiatoi' civil. penal c a(titllni sti'ativainctltc

23. A condução e a utlliznçãn de vcícujos oficiais implicam na aceitação das noi'lilás vigcnlcs c total
responsabilidade por eventuais transgressões cometidas-

#CAPITULO IX DoS PRoCEDIN[ENToS A SEREM ANOTADOS ENI CASO DE ROIJBO OIJ

24.No caso de louco ou furto de veículo, o condutor designado })rnvidenciarã, de imediato, Q iegistro da
ocos'i'ência junto à Dcjcgacia dc Polícia da região, cncaminhanda, çm seguida. o boletim dç oconência
ao setol' corlll)ereilte

h

24. 1 . O sctoi' competente dcvci'á comunicar imediatamente o fato à segui'adora dc vcíciila

C:APITtJLO X - l)ISPOSI(:OES GERAIS

25.As ituL:\rtluia$ dn CAU deverão cctílsidcn\r ilxlos çts rnodclos dc contntlitção pri\ligados pcja
Administração I'úblicit Federitl p:u'a prestação de sets-iço de tlanspolte de material e de pessoal a

serviço, itdotando aquele (]ue foi compnovaditmente mais x'antdoso' 2ll l \.

sctoí (omcídal sul(scs). Quadra 2, Blom c - td. seca oouíada. salas 401 â 409 l ctp: z0,300-90z Brasília/OF l rclclonc: {ól) }z04-psüo
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25.1. A aquisição de veículos deverá ser adorada $clmente quando comprovada a sua vaniajosidade
wonâmica compaiadit à adução dc qualquer dns demais modelos aclotados ])ela Administração I'ública
Federal, poi' ítleio de elas)oração de rekttório fundamentado, aprovado pelit çoniissão comlntente e
respectivo Plenário

25.2. Os veículos alugados dex ei'ão sei também identificados de acordo
Ldcntidadc Visual, poi' meio de adesivos magnéticos

Manual dç

©

selar (omercial Sul (SCS). Quadra 2. Bloco c - Ed. seria Dourada, salas 401 a 409 l (EP; 70.300-90z Brasilia/ot l Telefone:(61) 3204-9S00
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Anexo

E VETCTTT,O n.

Preenchimento Exclusivo do condutor

Cona flor Dmignitdo

Hora\ Saía:t; l Hom Chegadas

Km Inicial: l l<ltt Final

Preenchimento Exclusivo dii Áre l Demttnduntc

SOLICITA\ÇAO l)

Logo do CAU

Áre:\ ou ltesponslivcl
Dei)laia(laiite:

Ptissageiro(s):

JustíMcativ

Evento

l.oral

Horário de início

Previsão de saída do CAIJ/

Pi'cvisão (lc retomo

Observações: Exemplo: Swâ necessàl'ia agttai'dal' po} 30 ulilnttos

Autor'içado n
Condutor Designado Setoj' Competente

SOt.TCITAÇAO RECEBIDA EM: de de .às

5ctoí (omeídal sul(s(s), Quadra z, 8loo c - Ed. serra Dourada. salas 401 a 409 l {EP: 70.300-90Z Brasilia/DF l Telefone: {61) 3204-9500

ivwtv.caubr.gov.br
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TERMO l)E RESPONSABILIDADE: l)E IJTILIZAÇÃO DE VEÍCIJLO N

Eu,.

hutção cle
portadordo R(] ,CNHn' iltscl'itQ noCPFsobon' , na

DE(:l,ARO, por meio deste lento, {luc ncel)i o veículo
chassis n' Placa . cola km

Desta forma. çm razão do exercício bits ittividadcs do Conselho de Ar(luitclura c Ui'banismo do(e)
assumo o compromisso de uso dn veículo

recebido. nos seguintes termos
1- [Jtijizarei o veículo do CAU/ usivamente à serviço c]este Conselho, tendo o dever {lc manta-lo
devidamente idcnrificado por meio dos atlcsivos dc identificação fixitdos no veículo, estando ciente de
que o uso diverso {lo cstat)falecido será conligur:tdo cotim falta funcional, passível das medidas
disciplinares cat)íveis
2 - Assumo a guarckt c conscivação, beta como it ubsçrvância rigorosa das c:tutelas adequadas e o
respçilo àsjcis e regulamentos {te trânsito do país, especialmente ao {luc se refere aos limites dc
velocidade, segurança c o poríc da hal)imitação do veículo ora confiado aos meus cuidados
3 - 1ç4antcmi minha Carteira Nacional dç Habilitação -- CNH válida, não podcrtdo utilizei' o veículo caso
este documento eslcjit vcltcido, suspenso ou cassitdo, inromtando à chetja imediata tão logo tome
conhcçin)tinto cla otan'ência de dual(luar restrição.
4 - Assumo plcnit cuspi)nsal)ilidade pelo uso do vçíçulo respondendo por infrações dc transita p)r mim
cometidas c lnr eventuais danos provoçatlos na ocos'iência de culpa c dolo. I'escondendo de l:ormit
subUetiva como çonllutor c assurllindo civil e criminahncntc poi' infrações cometidas
5 - Auloriz.o o desconto eln folk:t dc p:tgarncnto em caso de danos e avarias decorrentes de mau uso,
negligênçiit, imprudêTicia nu impei'leia quilnclo no uso do veículo
fi -- Assumo os pontos na CNH c o l agan]ento das ]luiltils de trânsito l>oi' mim cometidas.
7 - 1'rçstafçi relatório diário ao responsável tlo actor , pol' moto dc planillla
lformando (luilometritgcm. ali esli'ita obter\'ânc'ia de itinerário c atividade(s) previitmçnlc

delçrininüda(R) c cfctivatttente rettlizada(s)
8-(upçionitl) Taittbém mc comprometo em abüsteççr c conlrüjar o consumo do veículo por mçic} dc
planijjla fornecida pelo Conselho
9 -- Coínunicarci in\cdiarantente ao responsável {lo Sclor . qualquer ocorrência
relacionada ao veículo (danos, nv:Irias, tui'to ou roubo), bem como mc colnpn)meto de intbrtnai'
prcviamçntc sobre a necessidade de manutenção do veículo sob nicus cuidados

Por fina, dwlai'o que tenho pleno conhecimento dc {luc o dncumpi'imento dos termos acimit expostos
ncorreiá em faltít disciplinar e/ou çin alo dc improbidade

Cidade -- l IF, XX de XXXXXX de XXXX

#
Nortic {lo Condutor

5etoí (omeídal Sul (Scs), Quadra 2, Blou ( - Ed. scKa oourada, Salas 401 a 409 l CtP: 70.300-902 Brüsflia/DF l Telefone:(61) 3204-9500
www.caubí.gov.br
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SERVIÇO PÜHLICD FEllFRAL

Conselho de Arqultetuía e Urbanismo do Brasil

CoA'tUNICAÇÃO DE ACIDEZ'l'E DE 'l'ltÂNSI'l'O N.

Condutor Designado

Mç)dela do Veiculo

s:n'd i Hnrn (l(i AciClenlr

Logo do CAU/

I'8ssagciros:

Local do Acidente!

Estado aparente de saúde

Enc üminhamcntt} ao hospital:

Nome do hospital

Atcndilncntu l»r terceiros: conrati

Vítimas NAO

Estado apor

Pi'eenchimentl} lç\clusivf} do actor competente

Nuilie:

C:oittato

Ac i{)llildt) clll:

Atem panhamento lle vítima #
T

Gnividüdc

N'eKessidade (tc acionamcnti Slbí NAO

Seguro automobilístico:

Pagamento de franquia: SIM NAO

Observações:

Rcsponsávc] pelo Sctoi'

Setoí Comercial Sul (s(S). quadra 2. Bloco [ - Ed. Serra Dourada, salas 401 a 4n9 l CEP: 70-300-902 Brasília/DF l Telefone;(ó1) 32G4-9500
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