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Corretiva da Frota Municipal do Município de
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1°. Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura

Municipal de Ibiraçu, referente a manutenções preventivas e corretivas nos veículos da

frota municipal.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2°. Abrange todos os Órgãos e Unidades Administrativas que compõem a Estrutura

Organizacional da Prefeitura de Ibiraçu.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3°. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS:

I - Combinação de todas as ações administrativas, incluindo supervisão, destinadas a

manter ou substituir um item em estado no qual possa desempenhar uma função

requerida.

II - Manter as máquinas, veículos e equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento, disponível para o atendimento aos usuários, de forma segura, bem como

reduzir os custos com despesas relativas à manutenção corretiva.



III - MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Toda a ação sistemática de controle e monitoramento,

com objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos.

IV - MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consiste em substituir peças ou componentes que se

desgastaram ou falharam e que levaram a máquina, veículo e equipamento a uma parada

por pane em um ou mais componentes.

V - STR – Sistema de Transporte.

CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL

Art. 4º. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos

no Artigo 37 da Constituição Federal.

I - Encontra-se amparo na Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de

Transito Brasileiro;

II - Na Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992;

III - Na Lei Federal nº 4, 320 de 17 de março de 1964;

IV - Nos artigos 31, 70 e 74 da constituição Federal, além de outras normas que

venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem como, Legislação

Municipal e Disposição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSSABILIDADES

Art. 5°. Do motorista/condutor:

I - Inspecionar o veículo antes da sua partida, durante o seu deslocamento, nas paradas

e após o serviço, observando os seguintes aspectos:

a) LIMPEZA (interna e externa);



b) DOCUMENTAÇÃO (veículo e condutor);

c) FERRAMENTAS (macaco, cabo, chave de rodas e outros);

d) EQUIPAMENTOS (extintor, triângulo, cintos de segurança e outros);

e) TAPEÇARIA (bancos, corrediças, tapetes, borrachas das portas, frisos,

canaletas, espelhos, retrovisores, máquinas dos vidros, fechaduras e outros);

f) MECÂNICA (direção, freios, inclusive nível de óleo, pedal da embreagem,

amortecedores, borrachas e outros);

g) SISTEMA ELÉTRICO (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, luzes de

emergência, luz de cortesia, luz do painel, buzina, lanterna da placa traseira,

limpador do para-brisa, lavador do para-brisa, motor de partida, alternador,

bateria, instrumentos do painel, regulador de voltagem e outros);

h) FUNILARIA E PINTURA (para-lamas, portas, capô do motor, tampa do porta-

malas, para-choques e outros);

i) PNEUS E RODAS (pneus, estepe, aros e calotas);

j) MOTOR (nível de óleo do motor, correias, mangueira, ruídos anormais,

regulagem, velas e cabos);

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6°. Do controle de manutenção preventiva e corretiva dos veículos:

I - Consertos e reparos nas máquinas e veículos serão efetuados em Oficina contratada

pela Administração Pública;

II - As manutenções preventivas e/ou corretivas realizadas em máquinas e veículos

deverão ser solicitada pelos condutores ou operadores habituais daqueles, por escrito

quando constatada a necessidade de manutenção mediante requerimento especifico



(Anexo I), na qual deverão ser discriminados quais serviços que o condutor/operado

entende ser necessário efetuar;

III - Caso o condutor/operador do máquina/veículo não saiba descrever, ao menos

genericamente, qual o tipo de manutenção necessária, tal procedimento será registrado

pela Gerência de Manutenção e Controle de Máquinas, Veículos, depois de constatado

a máquina veículo e equipamento serão encaminhados a profissionais habilitados;

IV - As máquinas, veículos e equipamentos deverão ser encaminhados para

manutenção, cabendo a Gerência de Manutenção e Controle de Máquina, Veículos

e/ou Secretario, quando for o caso, delegar responsáveis por conduzir o carro até a

oficina contratada para realização dos serviços;

V - Ao termino da manutenção, da máquina e veículo deverá ser encaminhado

novamente a Gerência de Manutenção e Controle de Máquina, Veículos

posteriormente encaminhado à Unidade ou servidor requisitante dos serviços;

VI - As notas fiscais deverão ser entregues pelos fornecedores diretamente na sede da

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura;

VII - Os fornecedores deverão especificar na nota fiscal o tipo de serviço realizado bem

como o tipo de peça fornecida, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Obras,

Serviços e Infraestrutura recolher a peça antiga trocada;

VIII - Cabe ao fiscal do contrato verificar se as informações prestadas nas notas fiscais

quanto aos serviços realizados são verídicas;

IX - Atestada a veracidade das informações, o fiscal liquidará a despesa no verso da

nota fiscal, no caso de divergência, o fiscal contatará diretamente o contratado para a

correção das informações, notificando-o quando a complexidade do caso exigir;

X - O fiscal também incluirá no processo todas as requisições de manutenções

solicitadas, para confirmar com a discriminação dos serviços do seu relatório;

XI - O processo será encaminhado ao Setor de Contabilidade;



XII - Quando houver notas fiscais atestando fornecimento de materiais (peças), que

constam número de patrimônio municipal deverá ser encaminhado ao Setor de

Patrimônio para posterior baixa no relatório patrimonial;

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 7º. O orçamento elaborado pela oficina deverá ser acompanhado pelo motorista

responsável pelo veículo e pelo representante da Gerência de Manutenção de

Máquinas, Veículos e equipamentos visando eliminar serviços desnecessários.

Art. 8º. Toda e qualquer situação atípica com veículos locados deverá ser

imediatamente comunicado Gerência de Frotas;

Art. 9º. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Unidade Central de Controle Interno (Controladoria Interna) que, por sua vez,

através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 10. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover

melhoria contínua.

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibiraçu, 07 de outubro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal de Ibiraçu

ANDRESSA SILVA CORREA RODRIGUES
Secretária Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura.



ANEXO I

SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO

SECRETARIA: DATA:

VEÍCULO: PLACA:

PROBLEMAS APRESENTADOS
01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

08-

09-

10-

CONDUTOR (a) ____________________________________________
ASSINATURA

SECRETÁRIO (a) ____________________________________________
ASSINATURA




