
COMUNICADO DO SETOR DE TRANSPORTES 
GRUPO FROTA/UFRGS (II) 

  
 
Em atendimento ao parecer da Procuradoria Geral, que aponta a inaplicabilidade da Lei 
nº 13.103, de 02 de março 2015, “Lei do Motorista Profissional”, aos motoristas que 
prestam serviços através do contrato 101/2015 com a empresa Liderança Limpeza e 
Conservação LTDA. 

Comunicamos que os motoristas do Setor de Transporte Grupo Frota devem cumprir a 
jornada de trabalho, conforme prevista na Consolidação das Leis Trabalhista – CLT. 

Assim, a partir do início do 2º semestre/2018, as viagens de atividades acadêmicas e 
administrativas desta universidade devem respeitar e seguir as seguintes orientações: 

 
1ª. Carga horária normal de serviço diária de 8h48min, de segunda-feira a sexta-feira; 

2ª. Limite máximo de duas horas extras diárias; 

3ª. Carga horária máxima de serviço diária de 12h já incluído uma hora de almoço, dias 
úteis, aos sábados, domingos e feriados; 

4ª. Intervalo de intrajornada para almoço de, no mínimo uma hora. 

5ª. Repouso diário obrigatório Interjornada (entendida como um período de 24h) de, no 
mínimo 11h; 

6ª. Repouso semanal aos Domingos (pelo menos, um por mês) e/ou, quando não for 
possível, nas segundas-feiras subsequentes após o sétimo dia de trabalho ininterrupto. 

7ª. O início da jornada de trabalho do motorista passa contar a partir dos horários de 
saída e chegada à garagem ou hospedaria, em viagem com pernoite, respeitando-se o 
exposto acima acerca dos limites de horário da jornada. Todas as informações referentes 
à carga horária executada durante a viagem devem ser registradas pelo motorista, em 
Diário de Bordo, e este, assinado pelo responsável da viagem ao final de cada jornada 
de trabalho.  

Assim, reiteramos que, para atendermos a qualquer solicitação de viagem desta 
Universidade no sistema Grupo Frota UFRGS, a programação deverá se adequar aos 
limites de horários informados acima, atendendo a legislação vigente. 

Não serão mais realizadas viagens no chamado “bate volta”, com início na madrugada 
e término no mesmo dia, como também, viagens com início na noite/madrugada, para 
prosseguimento das atividades durante o período, que extrapole a carga horária 
máxima de serviço diária de 12h já incluído uma hora de almoço. 

  

Sendo, ainda, obrigatória a apresentação do Cronograma das atividades da viagem no 
momento da solicitação do veículo, informando horários das atividades a partir do 
embarque inicial até o encerramento da viagem, prevendo horários de cada ponto das 



atividades propostas para a viagem, com identificação de endereços e nomes dos locais, 
bem como, horário no mínimo de uma hora para intervalo de almoço. 

Portanto, para fins de cálculo da carga horária de efetivo trabalho do motorista, a 
programação das atividades, deve ser considerada, a partir dos horários de saída e 
chegada à garagem ou hospedaria. O tempo estimado de deslocamento 
entre Grupo Frota e Reitoria em horários de “pico” em média é de uma hora. 

O Cronograma das atividades da viagem deverá ser encaminhado como arquivo 
anexado na aba “Documentos”, para avaliarmos o veículo mais adequado, a 
necessidade de um ou dois motoristas, e a viabilidade para execução da viagem de 
acordo com cronograma apresentado em relação às distancias e horários. 

Contamos com a compreensão de todos. 

 


