
Acordo para o Uso de Veículos

Termos do acordo

Eu, abaixo assinado, reconheço que faço uso de um veículo 
da empresa ou de um veículo particular nos negócios da Igreja. 
Entendo que os veículos da Igreja devem ser usados exclusiva-
mente para os negócios da Igreja e que não devem ser utiliza-
dos para uso pessoal.
Direção segura do veículo
Entendo que a principal responsabilidade de dirigir com segu-
rança qualquer veículo é do motorista e concordo em dirigir esse 
veículo de maneira segura em todos os momentos. Concordo em 
obedecer a todas as leis, placas e sinais de trânsito. Concordo em 
assumir a responsabilidade por todas as violações de trânsito e de 
estacionamento que ocorrerem enquanto o veículo estiver a mim 
designado e vou relatar quaisquer violações ao meu supervisor.
Concordo em usar o cinto de segurança sempre que o veículo 
estiver em movimento e vou exigir que os outros ocupantes 
façam o mesmo.
Concordo em não dirigir o veículo quando minha capacidade de 
fazê- lo estiver prejudicada ou afetada por medicação, doença, 
fadiga ou ferimentos.
Concordo em evitar distrações de direção, conforme delineado 
nas “Diretrizes de segurança de veículos automotores da Igreja”, 
que se encontra no Manual de Segurança, Saúde e Meio- 
Ambiente. Especificamente, entendo que:
• Os motoristas não devem utilizar dispositivos eletrônicos de 

mão, tais como telefone celular, computador de mão (PDA) 
ou notebook enquanto estiverem dirigindo.

• Se for permitido por lei, os telefones celulares operados com 
equipamentos hands- free podem ser utilizados.

• Os motoristas não devem comer, ler ou se barbear ou maquiar 
enquanto estiverem dirigindo.

Entendo que somente motoristas licenciados acima de 
18 anos têm permissão para dirigir os veículos da Igreja.
Entendo que é minha obrigação manter minha carteira de 
habilitação atualizada e válida. Além disso, concedo à Igreja 
o direito de investigar minha certidão nacional de habilitação 
(CNH) a qualquer momento. Se minha carteira de motorista 
não for satisfatória ou se eu for identificado como um potencial 

“condutor de alto risco”, conforme definido pelas “Diretrizes de 
segurança para veículos automotores”, entendo que meu regis-
tro será levado ao Conselho de Segurança de Veículos e que 

talvez eu precise receber treinamento corretivo ou perder meus 
privilégios de direção.
Concordo em participar de qualquer treinamento de segurança 
do motorista, conforme exigido pelas “Diretrizes de segurança 
para veículos automotores” ou pelo Conselho de Segurança de 
Veículos.
Relatar um acidente ou dano
Concordo em relatar para a gerência qualquer incidente, dano 
ou violação de tráfego causado a um veículo da Igreja, ou veí-
culo particular em uso da Igreja, dentro de 24 horas, por menor 
que seja.
Observação: A falha em relatar danos a um veículo da Igreja, 
ou danos causados enquanto dirigindo um veículo da Igreja ou 
veículo particular em uso da Igreja, pode resultar na perda dos 
privilégios de direção.
Entendo que todos os incidentes ou danos causados ao veí-
culo serão investigados e revisados pelo Conselho de Segu-
rança de Veículos e que incidentes “evitáveis” podem resultar 
na perda de meus privilégios de direção, conforme descrito 
nas “Diretrizes de segurança para veículos automotores”.
Entendo que é minha responsabilidade manter as condições 
seguras de funcionamento do veículo. Se qualquer alteração no 
veículo torná- lo inseguro, é minha responsabilidade suspender 
a operação dele e notificar imediatamente meu supervisor ou o 
motor pool (ou ambos).
Entendo que não devo fazer quaisquer alterações em um veículo 
da Igreja sem permissão por escrito. Isso se aplica especifica-
mente à instalação de sistemas de telefonia hands- free, apare-
lhos de som, de CD, alto- falantes e similares.
Responsabilidades do motorista
Entendo que os termos deste acordo se aplicam a mim, inde-
pendentemente de quem esteja dirigindo o veículo. Entendo 
que posso autorizar outras pessoas a conduzir o veículo apenas 
conforme permitido pelas “Diretrizes de segurança de veículos 
automotores”, pelas normas do motor pool e por outras normas 
de Recursos Humanos (RH) aplicáveis.
Li e concordo com os termos deste “Acordo para o Uso de 
 Veículos”, com os requisitos das Diretrizes de segurança de veí-
culos automotores da Igreja e com as normas de RH referentes 
ao uso de veículos.
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