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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

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

Municipal de Ibiraçu, referente ao controle de combustíveis, peças, pneus, etc. da Frota

Municipal.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2°. Abrange a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura e as demais

unidades da Estrutura Administrativa do Município.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3°. O Abastecimento de combustível é destinado exclusivamente para os veículos

oficiais, locados ou integrantes da frota da prefeitura e é efetuado através de um

sistema informatizado, mediante a utilização de cartão magnético para a liberação de

combustível diretamente com o Auto Posto credenciado.

Art. 4°. É vedada a concessão de verba destinada ao custeio de abastecimento ou

manutenção de veículos particulares de servidores, mesmo que estes estejam sendo

usados em serviço.



CAPÍTULO IV
DA BASE LEGAL

Art. 5º. 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 RESPONSABILIDADES

Art. 6°. Gerência de Manutenção e Controle de Máquinas, Veículos:

I - Proceder ao levantamento mensal do quadro demonstrativo, por máquina e veículo

dos gastos com combustível, lubrificantes e peças utilizadas para apreciação do

rendimento da frota;

II - Para as máquinas/veículos e equipamentos que abasteçam nos postos de

combustíveis, a liberação será feita pelo cartão de abastecimento da empresa

contratada para realizar este serviço.

III - Para os equipamentos que abasteçam na garagem municipal, será utilizado o

Controle de Abastecimento dos (as) máquinas/veículos;

V - Receber as Notas Fiscais de prestação de serviços e/ou aquisição de peças

utilizadas na frota, atestar a correta execução/utilização e encaminhar as Notas Fiscais

à Tesouraria, Setor de Compras ou Licitações conforme a modalidade de compra.



Art. 7°. Das demais unidades executoras:

I - Cada Secretaria ou departamento deverá acompanhar as manutenções periódicas

das máquinas, veículos e equipamentos.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8º. Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a

fiscalização in loco realizada periodicamente pelo órgão gestor, e/ou pela Controladoria

Interna.

Art. 9º. A Gerência de Controle de Frotas cadastra as máquinas e veículos junto ao

credenciado e fornecerá o cartão/planilha de controle diário respectivo ao carro, com

devidas informações contidas tais como modelo do veículo e placa;

Art. 10. Os veículos, máquinas e equipamentos serão vinculados a cada motorista,

sendo assim cada motorista só poderá abastecer as máquinas, veículos e

equipamentos que estiver vinculado.

Art. 11. Os veículos que não serão vinculados ao cartão de abastecimento serão as

ambulâncias e o veículo do conselho tutelar.

Art. 12. Cada veículo abastecido, o Posto credenciado emitirá um cupom fiscal do

abastecimento;

Art. 13. Os abastecimentos a cartão (dados) são acompanhados através de um

sistema online de controle;

Art. 14. Emitida a Nota Fiscal pelo Posto, a  gerência  do Controle de frotas confere o

histórico de abastecimento;

Art. 15. Em caso de dúvidas e/ou divergência o Posto é notificado a dar

esclarecimentos, até que as irregularidades estejam sanadas;



Art. 16. A Gerência de Frotas e Equipamentos recolhe os orçamentos e os encaminha

ao Setor de Compras, onde é aprovado previamente fornecido pelo contratado, para

manutenção da frota e acompanhar a execução dos trabalhos quanto à quantidade,

prazos, eficiência e garantia;

Art. 17. Gerência de Manutenção e Controle de Máquinas, Veículos emite  solicitação

de empenho, sempre que aprovar orçamento de reparos nos veículos, anexando cópia

do respectivo orçamento junto ao processo de empenho;

Art. 18. Gerência de Manutenção e Controle de Máquinas, Veículos procede ao

levantamento mensal do quadro demonstrativo, por máquina e veículo dos gastos com

combustível, lubrificantes e peças utilizadas para apreciação do rendimento da frota;

Art. 19. Para as máquinas/veículos e equipamentos que abasteçam nos postos de

combustíveis, a liberação será feita pelo cartão de abastecimento da empresa

contratada para realizar este serviço.

Art. 20. Os equipamentos que abasteçam na garagem municipal, será utilizado o

Controle de Abastecimento dos (as) máquinas/veículos;

Art. 21. Cabe à gerência de controle de frotas receberem as Notas Fiscais de

prestação de serviços e/ou aquisição de peças utilizadas na frota, atestar a correta

execução/utilização e encaminhar as Notas Fiscais à Tesouraria, Setor de Compras ou

Licitações conforme a modalidade de compra.

CAPITULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 22. O controle de combustível, peças e demais reparos são gerenciados pela

Gerência de Frotas e Equipamentos mediante o acionamento do motorista / condutor

responsável pelo veículo quando a necessidade assim o exigir.

Art. 23. O município não possui estoques de combustíveis, peças, pneus e demais

peças de reparos, sendo estes itens providenciados junto às empresas credenciadas às

gerenciadoras prestadoras de serviços.



Art. 24. 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. 25. 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. 26. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibiraçu, 07 de outubro de 2015.
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