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Norma Interna nº 003/2014 

    
Considerando o contido na Resolução CONSEPE No 81/2011 e 

no Regulamento Geral do PPZ; 
Considerando a reunião do Colegiado do PPZ – UESB, 

realizada em 27/11/2014: 

O COLEGIADO DO PPZ APROVOU, E EU, COORDENADOR 
SANCIONO A SEGUINTE NORMA INTERNA: 

 

Art. 1o – Estabelecer critérios para uso de veículos do PPZ nos 
termos a seguir: 

I – O uso dos veículos do PPZ só será permitido mediante 
autorização da Coordenação do Programa por meio da emissão de requisição de 
veículo (RV) devidamente autorizada pela PPG: 

II – A solicitação deverá ser feita com no mínimo cinco dias de 
antecedência; 

III – Os motoristas apanharão as RVs diretamente na 
Coordenação do PPZ com no mínimo 48 horas de antecedência do inicio da vigem; 

IV – Solicitação de viagens que não respeitem o prazo 
estabelecido, estarão condicionadas à disponibilidade do veículo e autorização da 
Coordenação do PPZ para emissão da RV. Os casos que não se caracterizarem como 
necessidades urgentes ou imprevistos, serão negados e direcionados ao fluxo normal 
seguindo os prazos regulamentares; 

V – O uso dos veículos do PPZ para fins diversos das atividades 
do Programa só será possível com autorização expressa da Coordenação;  

VI – Os motoristas se reportarão diretamente à Coordenação do 
PPZ para que esta solicite junto ao Setor de Transportes providências para a 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos; 

Art. 2o – Qualquer descumprimento ao quanto estabelecido 
nesta Norma Interna será avaliado pelo Colegiado do PPZ para que sejam tomadas as 
medidas administrativas cabíveis.  

Art. 3o – Esta Norma Interna entra em vigor na data de sua 
publicação ressalvadas as disposições em contrário. 

 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

Itapetinga, 27 de Novembro de 2014. 

 

 

 

 Prof. Dr. Robério Rodrigues Silva 
Coordenador do PPZ 
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