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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta normativa tem como objetivo estabelecer a política e diretrizes na gestão

da frota de veículos e na execução dos serviços de transportes no âmbito da

Prefeitura de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo; disciplinar a classificação, a utilização, a

especificação e a identificação dos veículos, estabelece os procedimentos e definir

responsabilidades.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

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

unidades da Estrutura Administrativa do Município.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - CONDUTOR: Motorista habilitado com CNH – Carteira Nacional de Habilitação,

permanente, caracterizado por respectiva categoria exigida por tipo de veículo e

autorizado por Portaria Municipal a conduzir veículo da Prefeitura.



II - DIÁRIO DE BORDO: Documento tipo planilha constante em cada veículo,

especificando Secretaria e/ou Órgão Municipal como forma de controle do uso do veículo,

modelo ANEXO I desta instrução Normativa e terá valor probante para futuras auditorias e

fiscalizações dos órgãos de controle, sendo seu preenchimento e uso diários obrigatórios.

III - VEÍCULOS DE SERVIÇO: Aqueles destinados ao uso exclusivo em serviço ao

atendimento das necessidades operacionais de cada órgão municipal.

IV - MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS: Aqueles destinados ao uso exclusivo

em serviço no que tange à manutenção de estradas vicinais do Município.

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 RESPONSABILIDADES

Art. 5º. Da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura:



I - Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;

II - Orientar as Unidades executoras (órgão municipais) e supervisionar sua aplicação;

III - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da

Instrução Normativa.

Art. 6º. Da unidade responsável pela frota de máquinas veículos e equipamentos

municipais:

I - Planejar as atividades de transporte e utilização de veículos, máquinas e equipamentos;

II - Promover a conservação dos veículos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal

de Obras, Serviços e Infraestrutura, fiscalizando a utilização adequada em beneficio do

serviço público;

III - Manter os veículos em condições de uso para pronto funcionamento;

IV - Efetuar o abastecimento e a conservação de veículos e maquinas em locais pré-

definidos (secretarias as quais os veículos estão lotados) pela autoridade competente.

Manter controle de reposição de peças, fornecimento de pneus, consumo de

combustíveis, lubrificantes, manutenção e conservação da frota;

V - Realizar inspeção periódica dos veículos, máquinas e equipamentos, verificando seu

estado de conservação e providenciando os reparos que forem necessários;

VI - Fiscalizar e atestar os serviços de mecânica e reposição de peças de acordo com o

disposto nos termos contratuais e previsto nos procedimentos licitatórios;

VII - Fazer constar a identificação, através de logomarca oficial do Município, em todas as

máquinas e veículos da municipalidade;

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

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

rendimento da frota;



IX - Denunciar ao chefe do Poder Executivo a má utilização de máquinas e veículos sob

responsabilidade das secretarias que os veículos estão lotados, para a devida instauração

do processo administrativo disciplinar.

Art. 7º. Do Setor Patrimonial:

I - Compete ao Setor realizar cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração

Municipal e suas respectivas alocações;

II - Realizar o controle pertinente ao cadastro e lançamento de dados das notas fiscais

emitidas pelos fornecedores/prestadores de serviços de manutenção preventiva e

corretiva da frota.

Art. 8º. Compete aos responsáveis e condutores habituais dos veículos e máquinas:

I - Manter os locais de conservação em condições adequadas de higiene e segurança, bem

como mantê-los sempre limpos e em condições de uso;

II - proceder à inspeção periódica dos veículos e máquinas, verificando seu estado de

conservação, e comunicar a chefia responsável, para que este solicite os reparos que se

fizerem necessário;

III - Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo pagamento imediato de multas

à que der causa ressalva quando se tratar de ambulância atendendo urgência/emergência.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 9º. Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a

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

Interna.

Art. 10. Do Controle dos Veículos, Máquinas e Equipamentos da Frota Municipal:

I - Realizar cadastro de todos os veículos pertencentes à administração e respectivas

alocações no sistema informatizado.



II - Analisar as fichas individuais de veículos, máquinas e equipamentos, permitindo

comparação de desempenho e análise de desvios.

III - Conservar, controlar os veículos, máquinas e equipamentos aos diversos órgãos da

Prefeitura, de acordo com as necessidades de cada unidade e as disponibilidades de

frota municipal;

IV - Manter o local da guarda dos veículos, máquinas e equipamentos limpo, em

condições adequadas de higiene e Segurança.

V - Manter as chaves dos veículos lotados na Secretaria de Obras e máquinas em lugar

seguro e de acesso restrito, ficando as cópias das chaves em poder do secretário (a);

VI - Manter os veículos e máquinas e equipamentos sempre limpos e em condições de

uso.

VII - Efetuar periodicamente manutenção das máquinas veículos e equipamentos

verificando as condições quanto à lataria, vidros, escapamentos, pneus, hodômetro e

outros;

IX - Assegurar que todos os veículos lotados na Secretaria de Obras estejam recolhidos

à garagem ou pátio ao final do expediente, registrando ou justificando as possíveis

ausências;

X - Não permitir que as máquinas, veículos e equipamentos circulem sem os acessórios

e ferramentas obrigatórias, tais como: macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de

incêndio, bem como, qualquer equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de

multa de trânsito;

XI - Apurar a responsabilidade por toda multa de trânsito recebida por

veículos/máquinas pertencentes ao quadro desta municipalidade e encaminhar o valor

ao infrator/secretaria de lotação, evitando assim danos ao erário por meio de

formalização de processo administrativo.



XII - Consolidar mensalmente os gastos com veículos e máquinas, emitindo relatórios

detalhados por unidades administrativas, encaminhando cópia a Controladoria Interna

do Município.

XIII – Apurar e encaminhar a responsabilidade, à secretaria a qual o veículo está lotado,

em acidentes de trânsito;

XIV - Assegurar que os condutores zelem pelos mesmos, e em caso de quebra, sejam

apurado os fatos, e se, constatado que foi por mau uso, imprudência ou desleixo, o

valor do conserto seja revertido ao infrator.

XV - Providenciar o licenciamento das máquinas e veículos, reservando cópia para

arquivamento em pasta própria e assegurando que o original de porte obrigatório esteja

no veículo.

XVI - Acompanhar o vencimento das apólices de seguro e solicitar a renovação, com a

antecedência necessária;

XVII - A Gerência de Frotas encaminhará a cada Secretaria em que o veículo está

lotado, formulários que deverão ser preenchidos. Autorização de Saída de Veículos

quando este deslocar-se para fora do estado ANEXO II, checklist das máquinas e

veículos e termo de responsabilidade de uso do veículo conforme ANEXO III. Quando

se tratar do uso provisório do veículo ANEXO IV.

XVIII - Providenciar relação de ocupantes ou passageiros sempre que forem

transportados para fora do Estado, em duas vias, sendo que, uma ficará arquivada em

pasta própria na secretaria de Obras e a outra junto ao veículo, até o retorno deste ao

município. Após, ser encaminhada para arquivo em pasta apropriada.

XIX - Gerenciar o contrato de lavagem, lubrificação, e/ou troca de óleo com o

fornecedor contratado, acompanhado a quantidade e administrando a real necessidade

dos serviços, visando sempre manter a frota limpa e em condições de uso;

Art. 11. Do Controle dos deslocamentos dos veículos de serviços:



I - O deslocamento dos veículos de serviços refere-se à realização de atividades

rotineiras inerentes à Administração Pública, englobando a transferência, locomoção,

mudança e deslocamento de servidores e documentos de uma unidade a outra, com

vistas à eficaz efetivação do serviço público;

II - Todos os deslocamentos dos veículos de serviço deverão ser obrigatoriamente,

registrados pelos condutores no Diário de Bordo, conforme Anexo I;

III - Todos os veículos de serviço somente poderão ser conduzidos por servidor

expressamente designado por nomeação e habilitado para a atividade, titular do cargo

de motorista do quadro específico do Órgão ou à disposição desse a que pertencer o

veículo, bem como, os contratados temporariamente;

IV - Em casos excepcionais, comprovada a necessidade do serviço mediante

justificativa por escrito (podendo ser por meio eletrônico) da área demandante, o

dirigente máximo do órgão ou, na sua ausência, autoridade equivalente, poderá

autorizar o uso do veículo fora do horário fixado, o que será efetuado, sempre

formalmente a secretaria ou setor ao qual o veículo está lotado;

V - Fora do horário autorizado, os veículos de serviço permanecerão obrigatoriamente,

nas respectivas garagens, não podendo ser utilizados para fins particulares, sob pena

de responsabilidade e processo administrativo.

Art. 12. Do controle dos deslocamentos das máquinas e equipamentos de serviços:

I - O deslocamento das máquinas e equipamentos de serviços refere-se à realização da

manutenção das vias, distritos e estradas rurais do Município, que garantem a

circulação da mercadoria dos pequenos e médios produtores rurais, visando garantir

mobilidade aos munícipes moradores das regiões afastadas dos centros urbanos, não

assistida por vias pavimentadas, os moradores dos distritos interioranos e, em especial

aos produtores rurais do Município no acesso do campo para cidade;

II - Todos os deslocamentos das máquinas e equipamentos deverão ser

obrigatoriamente, registrados pelos condutores no Diário de Bordo, conforme Anexo I;



III - O equipamento ou máquina, classificado como “pesado”, será utilizado somente em

dias úteis, facultada à autoridade competente – neste caso, O Secretário de Obras e o

Prefeito (a) – a anuência para utilização nos sábados e feriados, desde que justificada e

fundamentada a emergência e em casos de calamidade pública em que seja

imprescindível a utilização das máquinas (chuvas fortes, por exemplo);

IV - Todas as máquinas e equipamentos de serviço somente poderão ser conduzidos

por servidor expressamente designado e habilitado para a atividade, titular do cargo de

Motorista de Veículos Pesados e/ou Operador de máquinas do quadro específico do

Órgão ou à disposição desses, a que pertencer à máquina/equipamento;

V - Nos casos de máquinas/equipamentos contratados pela Administração vigente,

mediante terceirização dos serviços, estes equipamentos somente poderão ser

operados por funcionários da contratada;

VI - É expressamente vedado aos servidores operem máquinas não pertencentes a

Administração bem como vedado aos operadores das empresas contratadas operarem

máquinas/equipamentos registrados sob patrimônio da prefeitura;

VII - Fora do horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, os veículos

permanecerão obrigatoriamente, nas respectivas garagens, não podendo ser utilizados

para fins particulares, sob pena de responsabilidade e processo administrativo.

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

como o tipo de peça fornecida, ficando a cargo da Gerência de Frotas, lotada na

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura recolher a  peça antiga

trocada;

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

quanto aos serviços realizados são verídicas;

X - A fiscalização, após atestar a veracidade das informações, a despesa no verso da

nota fiscal, encaminha nota fiscal ao Setor de Compras e no caso de divergência, o

fiscal contatará diretamente o contratado para a correção das informações, notificando-

o quando a complexidade do caso exigir;



XI - 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;

Art. 13. Dos procedimentos a serem adotados pelos operadores e condutores de

veículos e máquinas:

I - Proceder à inspeção periódica dos veículos, máquinas e equipamentos verificando

seu estado de conservação, e comunicar a chefia responsável, para que este solicite

os reparos que se fizerem necessário;

II - Conferir a existência dos acessórios e ferramentas de porte obrigatório no veículo,

tais como: Macaco de Rodas, triângulo, extintor, sempre antes de movimentar o

veículo, notificando a chefia responsável sobre qualquer ausência dos mesmos ou

sobre quaisquer problemas que possam causar multas de trânsito;

III - Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus dos veículos lotados na

Secretaria de Obras, periodicamente;

IV - Preencher quilometragem de saída e retorno registrada no hodômetro do veículo

lotados na Secretaria de Obras, a hora inicial e final das máquinas, nas autorizações

de saída e diário de bordo.

V - Levar os veículos para serviço mecânicos, programados ou imprevistos, mediante

autorização, anotando a hora de entrada na oficina e a quilometragem. Conforme

planilha I da Instrução Normativa STR 02/2015.

VI - Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo pagamento imediato de

multas à que der causa;

VII - Cumprir as Normas estabelecidas pela Administração;



VIII - Não fumar e não permitir que outros fumem no interior do veículo;

IX - Não falar ao telefone celular quando este estiver em movimento;

X - Ter zelo pelo veículo, cuidando do mesmo como se fosse de sua propriedade e se

responsabilizando por danos ocorridos por mal uso, imprudência ou desleixo;

XI - Recolher o veículo à garagem ou pátio da Secretaria, Setor ou Órgão ao final do

expediente, providenciando para que esteja limpo e pronto para ser utilizado a qualquer

momento;

XII - Usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros

também usem;

XIII - No transporte escolar, manter a velocidade máxima de 70 Km/h em Rodovias e de

40 Km/h em estrada de terra e área urbana;

XIV - Tratar os colegas e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade;

XV - Nunca exceder o número de passageiros permitido para o veículo, salvo

emergência ou autorização superior;

XVI - Preencher diariamente os formulários “controle diário de veículo” (Anexo I). Os

documentos ficarão arquivados na gerência de manutenção de máquinas veículos e

equipamentos.

CAPITULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 14. Esta instrução normativa visa atender a necessidade de padronização e

normatização do procedimento de controle para a regulamentação da Frota de veículos,

máquinas e equipamentos sobre o gerenciamento e procedimentos internos no sistema

de transporte e frota da Secretaria de Obras, Serviços e Infraestrutura do Município de

Ibiraçu.



Art. 15. A inobservância desta instrução Normativa constitui omissão de dever

funcional e será punida na forma prevista em Lei.

Art. 16. Aplica-se no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta

Instrução Normativa as demais legislações pertinentes.

Art. 17. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto a Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem

(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos

por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 18. Esta instrução 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

PLANILHA DE CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO

VEÍCULO____________ PLACA________

DATA NOME DO SERVIDOR SECRETARIA DESTINO
HS

INICIAL
HS

FINAL
KM

INICIAL
KM

FINAL



ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O Veículo Oficial _________________ Placa _____________, será de

responsabilidade do Senhor ______________________________________, Motorista,

Matrícula nº __________________, para transportar o Senhor (a)

____________________________________________________________, sendo

assim irá se deslocar para o Estado ___________________________.

Ibiraçu ES, em_____ de __________________de 20____.

_________________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

ANEXO III



FICHA DE VISTORIA VEICULAR

VEÍCULO_________ MARCA __________ PLACA ______________ ANO ___/____ KM ___________
OBJETIVO DA UTILIZAÇÃO: __________________________________________________________
CARTÃO DE COMBUSTÍVEL: _________________________________________________________

CRLV CHAVE DE RODA

MANUAL MACACO

CHAVE RESERVA TAPETES

EXTINTOR TRIÂNGULO

ADESIVOS: ESQUERDO DIREITO

PNEUS: DIANTEIRO                 TRAZEIRO                 ESTEPE

BANCOS: MOTORISTA CARONA                    TRAZEIRO

CINTO DE SEGURANÇA: MOTORISTA                      CARONA TRAZEIRO

PAINEL:      FARÓIS                         SETAS                 LIMPADORES          LUZES DE FREIO

TANQUE:   CHEIO ¾ ½ ¼                    RESERVA

DATA DA VISTORIA_____/____/2015

OBS:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MOTORISTA:________________________________ VISTORIADOR ____________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE PROVISÓRIO



Pelo presente Termo de Responsabilidade eu,_______________________________, ocupante do

cargo de,_____________________lotado no (a) ________________, recebo o veículo, modelo

____________________________, placa _____________, pertencente à frota da PREFEITURA

MUNICIPAL DE IBIRAÇU, conforme vistoria constante no verso, para executar serviços inerentes

a minha função na prefeitura de Ibiraçu, assumindo o compromisso de zelar pelo bem público,

mantendo a sua conservação, e responsabilidade de arcar com qualquer tipo de dano material,

multas e outros que por ventura eu possa causar como condutor e responsável pelo veículo.

Ibiraçu/ES, em _______ de _________________ de 2015.

___________________________________________
Assinatura

Matricula:_______________

ANEXO IV



TERMO DE RESPONSABILIDADE ESPECIAL

Em decorrência da falta do motorista principal ________________________________,

que se encontra _______________________________________, pelo presente Termo

de responsabilidade eu,  __________________________________, ocupante do cargo

de, __________________________________ lotado no (a) ______________, recebo o

veículo,  modelo  _______________________________, placa ___________,

pertencente a frota da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, conforme vistoria

constante no verso, para executar serviços inerentes a minha função na prefeitura de

Ibiraçu, assumindo o compromisso de zelar pelo bem público, mantendo a sua

conservação, e  responsabilidade de arcar com qualquer tipo de dano material, multas e

outros que por ventura eu possa causar como condutor e responsável pelo veículo.

Ibiraçu/ES, em _______ de ___________________ de 2015.

____________________________________________________

Assinatura
Matricula: ________________

ANEXO V



GERENCIAMENTO E PROCEDIMENTOS
INTERNOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE E FROTA

Proceder à inspeção periódica
dos veículos, máquinas e

equipamentos, antes de usá-
los.

INICIO

Máquinas Veículos

Receber informação do secretário (a)
para exercer suas tarefas.

Fazer o diário de bordo
informando sua localização, km

inicia e final.

Equipamentos

Estacionar máquinas e veículos trancar
corretamente as portas e entregar a

chave ao secretário (a)

FIM

Entregar equipamentos ao
responsável e guardar em

lugar apropriado


