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NORMAS DE CONDUTA 

 

Declaro estar ciente e concordar com os seguintes termos e condições de utilização do ônibus 
fretado utilizado durante a viagem. 
 

NORMAS GERAIS 

1- Os danos e anormalidades que porventura vieram a acontecer, causados pelos 
passageiros da viagem serão de inteira responsabilidade do Contratante. 

2- Quando o veiculo não estiver rodando em viagem, não é permitida a utilização do mesmo 
para pernoites de passageiros e alimentação dentro do mesmo. 

3- Os equipamentos de áudio e vídeo somente poderão ser acionados pelo motorista do 
veículo. 

4- É expressamente proibido o transporte e consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas 
ilícitas no interior do veículo, caso isso aconteça o motorista está autorizado a parar no 
posto policial mais próximo para a retirada do passageiro que estiver fazendo uso do 
produto. 

5- É expressamente proibido, o transporte de pessoas cujos nomes não constem na relação 
de passageiros previamente definida em viagens Interestaduais e Intermunicipais, sendo 
que esta deverá ser entregue a contratada 03 (três) dias antes da viagem contendo nome 
completo, RG, CPF de cada passageiro. 

6- Somente será permitida a lotação de banco; não podendo em hipótese alguma aos 
passageiros viajar em pé nos corredores ou escadas do veículo. 

7- Só poderá haver deslocamento do veículo com passageiros com a presença do 
responsável pela viagem.  

8- Durante as viagens Interestaduais e Municipais, deverá ser entregue uma programação a 
empresa contratada para uma programação junto ao motorista e não será permitido a 
inclusão de novos roteiros sem a autorização da Empresa, somente poderá ocorrer 
alteração na ordem dos locais a serem visitados. 

9-  Nas viagens com pernoite o veículo só poderá circular para o cumprimento do roteiro 
programado não sendo autorizado o uso do veículo para baladas ou passeios que não 
sejam pela Universidade. 

10-  A empresa não tem responsabilidade por qualquer objeto deixado ou esquecido no 
interior do veículo durante os percursos ou no término da viagem.  

11- O descumprimento de qualquer dos itens acima, assim como qualquer irregularidade 
ocorrida durante a viagem acarretará na abertura de processos administrativos para 
averiguação dos fatos. 
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12- O cinto de segurança deverá ser usado sempre que o veículo estiver em movimento, em 
caso de autuação pelo órgão fiscalizador esta infração será repassada para a 
Universidade. 

13- Os locais de embarque, desembarque e paradas solicitadas pelo coordenador ou pelos 
alunos será analisada pelo motorista e só serão atendidas se houver segurança para 
todos, caso ele seja obrigado a estacionar em local não permitido esta multa será 
repassada para a Universidade. 

 

� OS ITENS LISTADOS ABAIXO SÃO DE RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PASSAGEIROS. 

• O AR CONDICIONADO DEVE SER MANTIDO A 22º. 

• O CINTO DE SEGURANÇA É OBRIGATORIO. 

• É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEICULO. 

• A INTERNET É UMA CORTESIA DE USO DE TODOS, EVITE ASSISTIR VIDEOS OU BAIXAR 
ARQUIVOS GRANDES, POIS ACABA AFETANDO A UTILIZAÇÃO DOS OUTROS USUARIOS. 
 
 
 
 

� ENCONTROU UM PROBLEMA, NOS RELATE ABAIXO: 

 

 

 

 

 

 

 
Assinatura do 
Responsável:__________________________________________________________________ 
 
Assinatura do 
Motorista:____________________________________________________________________ 


