ANEXO I – Decreto n° 2.067, de 11 de Agosto de 2009.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 003/SEPLAG, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

Termo de Responsabilidade para Condução de Veículos Oficiais e Auxiliares
Órgão/Entidade:
Nome do Condutor:
Matrícula:

CPF:

CNH:

RG:

Data de validade da CNH:

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida, para conduzir os
Veículos Oficiais e Auxiliares que fazem parte da Frota Oficial do Estado, declaro que estou ciente das
disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras, da responsabilidade civil, penal e administrativa,
pelo uso e guarda do veículo, devidamente orientado pelo Decreto n°. 2.067/2009 e IN 003/2019.
É proibido deixar o cartão ou tag de abastecimento nos postos de abastecimentos. É proibido
transações retroativas (não pode deixar abastecimento pendente). Deverá ser abastecido apenas o tipo
de combustível liberado para o veículo e constante no cartão ou tag, em todo abastecimento deverá
completar o tanque até a trava automática (é proibido colocar uma quantidade parcial) e caso o
abastecimento exceda a capacidade volumétrica do tanque será responsável pelo pagamento do valor
excedido, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.
No ato do abastecimento o condutor deverá acompanhar o frentista do início ao fim, verificando
se o preço cobrado é o mesmo constante na bomba, se a quilometragem está correta, se a quantidade de
litros inserida corresponde ao abastecimento, bem como a matrícula e tipo de combustível. Caso as
informações impressas no cupom estejam diferentes do abastecimento o condutor deverá solicitar ao posto o
cancelamento da transação ou estorno do valor imediatamente, caso haja erro ao passar o cartão já na
1ª(primeira) tentativa deverá entrar em contato com o Transporte, através do número: (65) 3613-5651, 36135672, 3613-5665 durante o expediente e no plantão 24 horas fora do horário de expediente, (65) 99987-3560,
99928-7651, 99973-4555, pois o cartão será bloqueado na 3ª(terceira) tentativa.
Declaro ainda ter ciência da responsabilidade sobre eventuais avarias e multas decorrentes de
infrações cometidas por minha pessoa, enquanto condutor do veículo e devidamente orientado pela
legislação vigente. Estando ciente e de acordo com as condições e disposições legais aqui postas, firmo o
presente de livre e espontânea vontade
Cuiabá, ____ de __________________ de 2019.

_______________________________
Assinatura do Condutor

____________________________
Assinatura do Gestor da Unidade

