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Este Manual Interno de Utilização de 
Veículos, respaldado na legislação 
pertinente, diz respeito à gestão de 
utilização de veículos, sejam eles 
de propriedade das Empresas Rio 
Deserto ou locados.

1   OBJETIVO

Defi ne os critérios, orientações e 
medidas para a aquisição e/ou 
contratação, concessão, manutenção, 
utilização e controle de veículos 
leves, sejam eles de propriedade das 
Empresas Rio Deserto ou locados, 
por empregados ou prestadores de 
serviços (doravante colaboradores), 
para a realização dos seus trabalhos.

2   LEGISLAÇÃO

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997. Institui o Código Brasileiro de 
Trânsito.

3   GESTORES

São considerados gestores dos 
veículos de propriedade das 
Empresas Rio Deserto ou locados 
os representantes/responsáveis 
do departamento Administrativo/
Patrimônio, departamento Financeiro 
e Gerência da Unidade.

4   ABRANGÊNCIA

As normas descritas neste 
documento se aplicam a todos 
os colaboradores que utilizam os 
veículos das Empresas Rio Deserto.

5   DEFINIÇÕES E 
        TERMINOLOGIAS

LOCAÇÃO DE CURTO PRAZO 
Destinadas às viagens 
esporádicas de colaboradores 
ou subcontratados das 
Empresas Rio Deserto por 
períodos inferiores a 30 dias 
corridos. O início da locação 
contará a partir da data de 
assinatura do contrato.

LOCAÇÃO DE LONGO PRAZO 
São aquelas que substituem a 
aquisição de veículo próprio. 
Utilizada em casos especiais que 
justifi quem períodos de locação 
superiores a 31 dias corridos.

COMPARTILHADO 
Veículo disponível na unidade 
sob responsabilidade do gerente 
sem um condutor específi co.

NÃO COMPARTILHADO 
Veículo de responsabilidade 
somente de um condutor.
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6.1   SEGURANÇA

6   ORIENTAÇÃO GERAL

Usar o cinto de segurança;

Não ultrapassar em locais 
proibidos;

Respeitar os limites de 
velocidade;

Transitar sempre com 
faróis acesos;

Seguir rigorosamente a 
legislação de trânsito;

6.2   EM CASO DE DANOS

No ato da transferência do 
veículo de responsabilidade 
compartilhada, o condutor 
deverá verificar se o veículo 
não possui danos.

Nunca dirigir após ingestão 
de bebidas alcoólicas ou 
medicamentos de uso 
controlado;

Portar, obrigatoriamente, 
a carteira nacional de 
habilitação, a qual deverá estar 
rigorosamente em dia; 

Não dar carona a pessoas que 
não sejam empregados ou 
estejam prestando serviços à 
empresa.
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6.3   EM CASO DE SINISTRO

O condutor deverá 
comunicar, imediatamente, 
a ocorrência do sinistro 
ao departamento 
Administrativo/Patrimônio 
das Empresas Rio 
Deserto e/ou serviço de 
atendimento da locadora 
(quando veículo locado), a 
fim de que seja acionado 
o seguro e a remoção do 
veículo, após a liberação 
pela autoridade policial 
competente.

Entrar em contato com as 
autoridades de trânsito 
para a realização de perícia 
obrigatória e, havendo 
vítimas, acionar o SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - 192), 
Corpo de Bombeiros ou 
Departamento de Polícia 
Técnica da Polícia Civil.

Evitar alterações e 
discussões de qualquer 
natureza com os demais 
implicados no acidente, 
buscando conduzir os 
acontecimentos com 
serenidade.

Selecionar, no mínimo, 2 (duas) 
testemunhas, de preferência 
não envolvidas diretamente 
no acidente, anotando nome 
completo, profissão, número 
do documento de identidade, 
endereço e local de trabalho, 
solicitando sua permanência 
no local até a chegada de uma 
autoridade policial.

Apresentar ao departamento 
Administrativo/Patrimônio ou 
ao serviço de atendimento 
da locadora (quando veículo 
locado) o Boletim de 
Ocorrência (BO) ou Boletim 
de Registro de Acidente de 
Trânsito (BRAT).

Responsabilizar-se, 
na impossibilidade de 
comunicação ao setor 
responsável, em acionar 
o seguro e providenciar o 
reboque do veículo sinistrado 
para a garagem ou para 
a oficina autorizada pela 
Seguradora.
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Se for detectada alguma 
irregularidade no 
veículo, como eventuais 
vazamentos, o colaborador 
se compromete a comunicar 
a empresa imediatamente, 
para que seja realizada a 
manutenção necessária.

É responsabilidade da Ofi cina 
Automotiva a manutenção 
preventiva e corretiva da frota 
própria. Em veículos locados, 
as manutenções deverão ser 
feitas pela empresa locadora, 
salvo as manutenções 
decorrentes do mau uso, cuja 
responsabilidade será do 
condutor.

6.4   MANUTENÇÃO

6.5    MULTAS E INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE TRÂNSITO

Toda multa e pontuação decorrente da utilização do veículo são 
direcionadas ao respectivo condutor (no caso de ser único) ou aquele 
que constar do controle (no caso de ser compartilhado). Caberá ao 
condutor do veículo, após a comprovação da infração cometida, o 
pagamento da multa correspondente, que deverá ser apresentada ao 
departamento Administrativo/Patrimônio.

7.1   DO CONDUTOR

7   DOCUMENTAÇÃO

É obrigatório o porte de documento de habilitação (CNH) e 
documento de licenciamento anual do veículo, ambos originais.

Comprovado ou detectado 
sinais de que a manutenção 
corretiva, danos ou outras 
despesas ocorreram em função 
da má utilização ou de utilização 
imprudente do condutor, a Ofi cina 
Automotiva encaminhará laudo 
à gerência do condutor para 
avaliação e decisão quanto ao 
reembolso das despesas.
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7.2   DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Para circular em vias públicas, de acordo com a norma, os veículos 
deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados 
a seguir, a serem constatados pela fiscalização e em condições de 
funcionamento: 

Para-choques dianteiro e 
traseiro

Luzes de posição 
dianteiras (faroletes) de 
cor branca ou amarela

Faróis principais dianteiros 
de cor branca ou amarela

Lanterna de iluminação 
da placa traseira, de cor 
branca

Lanternas de freio de cor 
vermelha

Lanternas indicadoras de 
direção: dianteiras de cor 
âmbar e traseiras de cor 
âmbar ou vermelha

Lanternas de posição 
traseira de cor vermelha

Lanterna de marcha à ré, 
de cor branca

Espelhos retrovisores 
interno e externo

Lavador de para-brisas

Limpador de para-brisas

Pala interna de proteção contra o 
sol (para-sol) para o condutor

Velocímetro

Cinto de segurança para todos os 
ocupantes do veículo

Chave de roda

Chave de fenda ou outra 
ferramenta apropriada para a 
remoção de calotas

Macaco compatível com o peso e 
carga do veículo

Dispositivo destinado ao controle 
de ruído do motor, naqueles 
dotados de motor a combustão

Pneus que ofereçam condições 
mínimas de segurança

Roda sobressalente, 
compreendendo o aro e o pneu, 
com ou sem câmara de ar, 
conforme o caso

Freios de estacionamento e 
de serviço, com comandos 
independentes

Buzina



8  www.riodeserto.com.br

MANUAL INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Todo veículo disponibilizado aos 
colaboradores das Empresas 
Rio Deserto deve ser utilizado 
exclusivamente para o trabalho, 
por colaboradores que exercem 
funções que necessitam intensa 
mobilidade. O uso particular é 
vetado.

IMPORTANTE: O colaborador 
que tiver direito ao uso do 
veículo deverá, obrigatoriamente, 
assinar o documento Termo de 
Recebimento e Responsabilidade 
pela Utilização de Veículos (Anexo 
I) e encaminhar ao departamento 
Administrativo/Patrimônio para as 
devidas providências.

8   DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS PRÓPRIOS 
        OU LOCADOS

9.1   DAS EMPRESAS RIO DESERTO

9   RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade das 
Empresas Rio Deserto a 
manutenção de todos os 
documentos obrigatórios 
dos veículos de sua 
propriedade.

Todas as despesas mensais pela 
utilização dos veículos próprios, 
tais como abastecimento, 
emplacamento, licenciamento, 
seguro e pedágio serão suportadas 
pelas Empresas Rio Deserto, não 
implicando em nenhum custo 
para o condutor, salvo multas e 
infrações ao código de trânsito.

O veículo de uso não 
compartilhado possuirá apenas um 
condutor, sendo este responsável 
pelo automóvel.

O veículo de uso compartilhado, 
utilizado por mais de uma pessoa 
e disponibilizado conforme 
autorização do gerente de cada 
Unidade, deve ficar estacionado 
no pátio do Escritório Central das 
Empresas Rio Deserto depois de 
encerrado o expediente normal 
de trabalho. As exceções serão 
justificadas semanalmente 
pelos gestores de cada área ao 
departamento Administrativo/
Patrimônio.
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9.2   DOS CONDUTORES, DE ACORDO COM O
          ART. 462, § 1º DA CLT

9.3   DOS SETORES

Administrativo/Patrimônio: 
Tem a responsabilidade 
de administrar os veículos 
próprios e os locados, 
incluindo a distribuição 
dos veículos, e os 
contratos de locação de 
curto e longo prazo.

Os condutores responderão 
pelas infrações (de 
trânsito, civil e criminal) 
que envolvam um 
veículo que esteja sob 
sua responsabilidade, 
nos casos de culpa ou 
dolo do condutor. Nessas 
situações, que resulte em 
dano material e/ou moral 
à empresa, fica acordado 
que será lícito o desconto 
em folha de pagamento ou 
compensação pecuniária 
em contrato, visando o 
ressarcimento de eventuais 
prejuízos sofridos pela 
empresa, nos moldes do 
art. 462 § 1º da CLT. Ainda 
em caso de autuação 
de trânsito, o condutor 
infrator assumirá os pontos 
provenientes da infração.

O veículo de utilização 
compartilhada é de 
responsabilidade de todos 
os condutores cadastrados. A 
chave do carro será entregue 
mediante controle/planilha, 
de responsabilidade de um 
colaborador preestabelecido 
pelo gerente da Unidade.

O repasse do carro a outro 
colaborador/condutor é 
autorizado desde que o 
controle/planilha seja atualizado. 
Caso esse procedimento não 
seja seguido, o condutor que 
constar no controle/planilha 
se responsabilizará totalmente 
quanto às consequências do 
repasse. 

É vetado qualquer empréstimo 
ou repasse a terceiros e a 
pessoas não habilitadas.

Suprimentos: Assume a 
responsabilidade pela 
negociação comercial.

Oficina Automotiva: É 
responsável pela manutenção 
preventiva e/ou corretiva dos 
veículos de propriedade das 
Empresas Rio Deserto.
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9.4   DO ABASTECIMENTO

10.1   VEÍCULOS DE USO EXCLUSIVO

10   CLASSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

Terá direito a veículos de uso exclusivo, o superintendente da área 
de Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP), tendo 
em vista a execução de atividades diárias em mais de uma unidade 
das Empresas Rio Deserto. Nesse caso, visando otimizar a realização 
dos serviços, o veículo poderá ficar na residência do superintendente, 
sob sua responsabilidade, permanecendo em local seguro (garagem) 
enquanto não estiver a serviço.

Todos os veículos leves, 
de uso exclusivo e de uso 
comum, serão abastecidos 
pelos respectivos 
condutores, sendo a cota 
mensal determinada, 
individualmente, por ficha 
disponibilizada no posto 
autorizado pelas Empresas 
Rio Deserto. A regra poderá 
ser excepcionada pelos 
Administradores das 
Empresas Rio Deserto, 
conforme o surgimento 
de razões de interesse da 
empresa.

As fichas disponibilizadas no posto 
autorizado terão que ser totalmente 
preenchidas (data, descrição, litros, 
valor, quilometragem e assinatura 
de quem está abastecendo). É 
obrigatório encaminhar a ficha de 
abastecimento, após as conferências 
pela Unidade, ao departamento 
Administrativo/Patrimônio, para 
verificação e cadastros dos consumos 
existentes.

Ao final de cada mês, o departamento 
Administrativo/Patrimônio revisará os 
gastos de todos os veículos, locais de 
abastecimentos, utilização ou não em 
finais de semana, e quilometragem 
durante cada dia. O objetivo é 
analisar o padrão do relacionamento 
consumo x distâncias x veículo x 
condutor. Em caso de discordância de 
dados, o relatório será encaminhado à 
gerência do condutor para avaliação.
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10.2   VEÍCULOS DE USO COMUM

As Unidades das Empresas Rio Deserto abaixo elencadas têm 
veículos à disposição, sendo estes administrados pelo gerente ou 
responsável determinado.

Centro Industrial de Minérios Rio Deserto – CIRDE

Floresul – Florestamento e Reflorestamento Sul Ltda.

Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.

• Divisão Laboratório

• Escritório Central

• Recuperação Ambiental
(Gerência e Manutenção)

• Unidade Extrativa Mina 101
(Gerência, Meio Ambiente e Ambulância)

• Unidade Extrativa Mina Cruz de Malta
(Gerência, Segurança e Ambulância)

• Unidade Extrativa Mina Novo Horizonte

• Unidade Industrial Metalúrgica
(Gerência e Manutenção)

Mineração e Pesquisa Brasileira Ltda. – Lages
(Gerência e Transporte de Pessoas)
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10.3   VEÍCULOS PARTICULARES OU
            LOCADOS PARA USO EM SERVIÇO

O uso de veículos particulares para viagens a serviço das Empresas 
Rio Deserto não é permitido. Excepcionalmente, em face da 
necessidade de execução de serviços extraordinários e urgentes, 
a empresa poderá conceder a utilização de forma diferenciada aos 
termos dessa norma para diretores e gerentes.

Quando for necessária a execução de serviços 
pontuais/esporádicos com a necessidade de uso de veículos 
próprios ou locados, o colaborador deverá fazer a solicitação 
diretamente ao gerente da Unidade, com a aprovação posterior do 
departamento Administrativo/Patrimônio. Fica previamente aprovado 
o uso de veículos particulares em serviços pontuais para áreas abaixo 
descritas, mediante a solicitação ao setor responsável: 

Jurídico

Contabilidade

Tecnologia da Informação

RH

Compras/Suprimentos

Financeiro 

Administrativo/Patrimônio.
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11  AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO/CONTRATAÇÃO 
            DE VEÍCULOS

Os veículos serão trocados regularmente, conforme orçamento 
das Empresas Rio Deserto e de acordo com a aprovação dos 
Administradores das Empresas Rio Deserto. A escolha do automóvel 
para a renovação da frota será sempre norteada pela relação melhor 
custo-benefício. Geralmente se trata de GOL 1.0 e SAVEIRO 1.6, com 
características da série, ar condicionado e direção hidráulica.

O pedido de aquisição/substituição/contratação de veículo deve 
ser formalizado junto ao departamento Administrativo/Patrimônio, 
mediante documento assinado pelo gerente da área solicitante. 
Ressalta-se que é responsabilidade do gestor de cada Centro de 
Custo prever, na fase de aprovação do orçamento, a necessidade de 
veículos novos e das substituições/contratações.

O departamento Administrativo/Patrimônio coordenará a interface 
com suprimentos, concessionárias (caso de aquisição) e locadora 
(caso de locação de longo prazo), representando a empresa no ato 
do recebimento do veículo e assinatura dos documentos.

No caso de aquisição ou locação de longo prazo do veículo, o 
departamento Financeiro indicará a melhor situação para a empresa, 
sendo a decisão final tomada pelos Administradores das Empresas 
Rio Deserto.

Quando houver necessidade de locação de curto prazo por 
colaboradores das Empresas Rio Deserto ou terceiros, o gerente 
da Unidade deve encaminhar ao departamento Administrativo/
Patrimônio a autorização para locar veículo da categoria “B” ou “C” 
(popular com ar condicionado ou categoria similar, dependendo da 
classificação adotada pela empresa locadora). 

A aquisição/substituição/contratação de veículos observará os 
dispositivos legais de proteção ao meio ambiente.

Para deslocamentos acima de mil quilômetros, as Empresas Rio 
Deserto disponibilizam veículo adequado, visando mais comodidade 
e segurança aos passageiros. 

Cabe à Oficina Automotiva das Empresas Rio Deserto, a 
responsabilidade pela inspeção dos veículos de uso exclusivo 
no recebimento e na devolução para a locadora. No caso dos 
veículos de uso compartilhado, as inspeções serão feitas pelo 
gerente da unidade. O Termo de Recebimento e Responsabilidade 
pela Utilização de Veículos (Anexo I) deverá ser encaminhado 
ao departamento Administrativo/Patrimônio, para as devidas 
providências.
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12    APROVAÇÃO

Qualquer inclusão, alteração ou exclusão neste Manual Interno de 
Utilização de Veículos, deverá ser aprovada pelos Administradores das 
Empresas Rio Deserto.

Todos por um trânsito seguro.

TELEFONES ÚTEIS

SAMU – 192

Corpo de Bombeiros – 193

Polícia Militar – 190

Polícia Rodoviária Estadual – 198 

Polícia Rodoviária Federal – 191

Polícia Federal – 194

Polícia Civil – 197

Defesa Civil – 199

Disque-Denúncia - 181
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Todos por um trânsito seguro.



16  www.riodeserto.com.br

MANUAL INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

16  www.riodeserto.com.br

MANUAL INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS


