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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2009, DE 04 DE JUNHO DE 2009. 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 29.06.2009 
Ato de aprovação: Decreto nº. 025/2009 
Unidade Responsável: Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 
 
 
 
 

Dispõe sobre as rotinas e procedimentos Dispõe sobre as rotinas e procedimentos Dispõe sobre as rotinas e procedimentos Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para para para para 
o gerenciamento e o controle sobre o uso da o gerenciamento e o controle sobre o uso da o gerenciamento e o controle sobre o uso da o gerenciamento e o controle sobre o uso da 
frota de veículos e dos equipamentos frota de veículos e dos equipamentos frota de veículos e dos equipamentos frota de veículos e dos equipamentos 
pesados, incluindo política disciplinar para pesados, incluindo política disciplinar para pesados, incluindo política disciplinar para pesados, incluindo política disciplinar para 
os condutores.os condutores.os condutores.os condutores.    

 
 

O Sistema de Controle Interno do Município de Nova Santa Helena, no uso de 
suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios Constitucionais da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como o 
disposto na Lei Complementar n° 101; Lei Federal 4.320/64 e Lei Municipal nº 
257/2007, 

R  E  S  O  L  V  E  

SEÇÃO I  

 CONCEITOS E ABRANGÊNCIA  

Art. 1° O Sistema de Controle Interno institui procedimentos sobre as rotinas e 
procedimentos para o gerenciamento e o controle sobre o uso da frota de veículos e 
dos equipamentos pesados, incluindo política disciplinar para os condutores e os 
procedimentos gerais para a apresentação de defesa prévia, recurso e cobrança de 
multas de transito incidentes sobre os veículos do Município. 
 
 Art. 2º As rotinas e procedimentos abrangem todas as unidades da estrutura 
organizacional, das administrações direta e indireta. 
 
Parágrafo Único: A Câmara de Vereadores, a Previdência dos Servidores Municipais 
- SANTA HELENA PREVI, por tratar-se de órgãos gestores de orçamentos próprios, 
adaptarão ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimentos ora estabelecidos. 
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Art. 3º O Sistema de Transporte é o conjunto de atividades desenvolvidas em todas 
as unidades da organização quando da utilização de veículos e equipamentos 
pesados, assim como, no planejamento da demanda de uso desses bens. 
 

SEÇÃO II  

DA GUARDA DOS VEICULOS E MÁQUINAS E DOS CRITÉRIOS PARA 
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE 

 

Art. 4º Todos os veículos e maquinas devem ser recolhidos à garagem ou em locais 
determinado pela Chefia, após o atendimento autorizado, ficando expressamente 
proibido ao Motorista ou Operador conduzir o veículo para sua casa ou outro local 
não autorizado ressalvado as situações especiais definidas pelo Executivo 
Municipal.  

§ 1º Todos os veículos e equipamentos pesados serão retirados da guarda do 
Departamento de Controle de Frota mediante requisição e registro no controle de 
entrada e saídas mantidos pela guarita, conforme anexo I e II desta Instrução, 
exceto as seguintes situações: 

a) Ambulâncias que ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde; 

b) Ônibus escolares, que ficam sob a responsabilidade da Secretaria de 
Educação; 

c) Equipamentos pesados, quando em serviço em locais distantes da sede do 
Município, cujo deslocamento seja muito oneroso, ficando sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras. 

§ 2º É da responsabilidade das unidades que detiverem a posse permanente de 
veículos, a observância de todas as regras relacionadas à sua utilização 
estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

Art. 5º A requisição e a autorização só podem ser efetuadas mediante o 
cumprimento dos seguintes critérios: 

a) o uso dos veículos é restrito ao atendimento dos serviços da Prefeitura 
Municipal de Nova Santa Helena; 

b) Fica expressamente proibida a utilização dos veículos do transporte escolar 
para outros fins, exceto para as atividades recreativas, esportivas e culturais 
vinculadas diretamente à escola. 

c) As viagens devem ser requeridas com antecedência para elaboração da 
programação, vistoria do veiculo, abastecimento e segurança do transporte, 
conforme os seguintes prazos: 
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I- para serviços rotineiros tanto de veículos como máquinas pesadas, 
conforme programação semanal ou diária; 

II- para serviços fora da região metropolitana de Nova Santa Helena, dois 
dias de antecedência; 

III- em casos excepcionais da necessidade de serviços de transportes serão 
analisados pelo Secretario de Transporte. 

SEÇÃO III 

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Art. 6º A Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos é responsável 
pelo controle da frota e equipamentos cadastrados no sistema informatizado, de 
todos os veículos e equipamentos de uso da administração direta, no qual deverá 
constar o tipo e marca do veiculo ou equipamento, ano de fabricação, tipo de 
combustível e capacidade do tanque, e demais características, assim como os 
critérios para o controle e gerenciamento dos gastos. 

Art. 7º É encargo da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 

a) Gerenciar as atividades do sistema de transporte e o quadro de 
motoristas e operadores, com observância das presentes normas: 

b) Controlar o uso e o custo operacional de cada veículo e da frota em 
geral sob sua responsabilidade, recomendar a guarda de veículos ou 
máquinas em local previamente determinado; providenciar a 
manutenção e a limpeza geral dos veículos e máquinas, manter 
atualizada a ficha cadastral do veiculo e máquina, com registros dos 
consertos e revisões, autorizar o abastecimento e controlar o consumo 
de combustível; solicitar orçamentos para reparos de acordo com as 
normas de serviço de manutenção; 

c) Tomar as providências adequadas em caso de acidentes, roubo, 
multas e outros, produzindo relatório a respeito. 

d) Encaminhar o seguro obrigatório dos veículos dentro dos prazos; 

e) Acompanhar o vencimento do seguro da frota; 

f) Controlar os vencimentos das habilitações de todos os condutores 
autorizados, de forma que permita avisar antecipadamente sobre a 
data  limite para a renovação. 

Art. 8 º  É de responsabilidade do Motorista e Operador: 
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I) Cumprir a programação de horário, data e local determinados na 
autorização, preencher adequadamente o instrumento de controle 
(Diário de Bordo), solicitar reparos, a manutenção e abastecimento 
do veiculo e máquina, efetuar o transporte com segurança 
obedecendo as normas de trânsito, de conservação e economia 
dos veículos; manter o veiculo em bom estado de limpeza e 
conservação; observar e cumprir os prazos de manutenção 
preventiva, lubrificação e outros reparos, informando à chefia para 
as devidas providências, manter a documentação do veiculo e a 
sua habilitação profissional atualizada. 

II) É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de servidores 
dos Órgãos integrantes da administração pública Municipal Direta e 
Indireta; 

III) Manter-se atualizado com as normas e regras do trânsito, 
acompanhando as modificações introduzidas; 

IV) Acompanhar o carregamento, distribuição e amarramento de carga, 
conferindo a relação do material transportado e pelo qual será 
responsável; 

V) Prestar socorro às vítimas de acidentes, sempre que para tanto seja 
solicitado ou quando presenciar o fato, procurando obter 
comprovante  da autoridade policial, a fim de atestar o seu desvio 
do itinerário. A omissão de socorro, quando possível fazê-lo sem 
riscos ou deixar de pedir, desde que possível e oportuno, o socorro 
de autoridade publica, constitui crime contra a pessoa (art. 135 do 
Código Penal). 

VI) Os motoristas e Operadores devem prestar contas mensalmente, 
com o fechamento do Controle de Bordo, com todos os registros 
deverão ser entregues ao responsável até o dia 10 do mês 
seguinte. 

VII) Na manutenção, consertos e reparos de veículos e máquinas o 
motorista ou operador devem permanecer no seu local de serviço, 
ficando a disposição no setor para pronto atendimento.  

SEÇÃO V  

 CREDENCIAMENTO PARA CONDUZIR VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 

Art. 9º A condução dos veículos oficiais somente poderá ser realizada por 
motorista profissional ou servidor, devidamente habilitado e credenciado, que 
detenha a obrigação respectiva em razão do cargo ou da função que exerça. 
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Art. 10º Os servidores públicos municipais, dos órgãos integrantes da 
administração pública Municipal Direta e Indireta, no interesse do serviço e no 
exercício de suas atribuições, quando houver insuficiência de motoristas 
profissionais, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de 
passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação, e 
devidamente autorizados, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que 
pertençam. 

Art. 11º A carteira Nacional de habilitação deverá ser compatível com o tipo de 
veiculo que o condutor irá utilizar, conforme a Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1.997, a saber: 

a) Categoria A: Condutor de Veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral; 

b) Categoria B: condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria 
A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

c) Categoria C: condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de 
carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas; 

d) Categoria D: condutor de veículo motorizado, utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares; excluído o do motorista; 

e) Categoria E: condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora 
se enquadre nas categorias B, C e D, e cuja unidade acoplada, reboque ou 
articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria de trailer. 

SEÇÃO VI  

DAS MULTAS DE TRANSITO  

  Art. 12 A responsabilidade pelo cometimento de infração de trânsito será atribuída 
aos condutores de veículos, desde que devidamente promovida através de processo 
legal, e implicara o pagamento da multa por parte do condutor infrator, independente 
de qualquer outra penalidade cabível. 

 Art.13 O pagamento de multas advindas de infrações de transito cometidas por 
servidores, quando da condução de veículos de propriedade do Município, é de 
inteira responsabilidade da Prefeitura, (ou, se for o caso, das unidades da 
Administração Indireta), a qual também compete adotar as medidas necessárias 
visando o ressarcimento da despesa ao erário, por parte do responsável pela 
infração. 
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          § 1º A Secretaria onde o servidor esta vinculado tem a responsabilidade de 
comunicar e encaminhar os Autos de Infrações ao condutor, para que este 
apresente a Defesa Previa e Recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração. 

         § 2º O condutor que dispensar a Defesa Prévia, e assumir diretamente a 
responsabilidade da infração e o ônus da mesma, efetuará o ressarcimento da multa 
através de pagamento em parcela única ou parcelado, mediante instrumento legal 
cabível. 

         § 3º O condutor que se recusar a pagar o Auto da Infração, após ter se 
utilizado de todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
tiver contra si a caracterização da infração e a responsabilidade pelo pagamento da 
multa, responderá a processo administrativo disciplinar. 

SEÇÃO VII 

DOS PROCEDIMENTOS EM CASOS DE ACIDENTES 

  Art.14 Os condutores de veículos e operadores de equipamentos pesados ficam 
sujeitos a responsabilização, através de processo administrativo ou judicial no qual 
lhes seja assegurado o direito ao contraditório e á ampla defesa, pelo ônus 
decorrente de acidentes em que, segundo as autoridades de trânsito e ou policiais, 
forem considerados como causadores. 

Art. 15 Em caso de colisão, atropelamento ou qualquer outro acidente com veículo 
oficial, ou equipamento pesado da Prefeitura, o condutor, ou operador, fica obrigado 
a permanecer no local até a realização de perícia a comunicar, intempestivamente a 
Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos sobre o sinistro. 

Art. 16 Quando o acidente resultar em dano ao erário ou a terceiros caberá processo 
administrativo disciplinar, com a finalidade de apurar responsabilidade. 

Art. 17 Se o laudo pericial, ou processo administrativo disciplinar concluir pela 
responsabilidade do condutor do veiculo ou operador do equipamento pesado, este 
responderá pelos danos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes 
do acidente, e ressarcirá o erário, inclusive em relação às indenizações a terceiros.  

SEÇÃO VIII 

DO ABASTECIMENTO 

Art. 18 A frota só poderá ser abastecida mediante autorização expressa do 
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, e em postos 
autorizados. 
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 § 1º Os Veículos da Câmara Municipal de Nova Santa Helena e do Fundo 
Municipal de Previdência Social – Santa Helena Previ, serão abastecidos em postos 
autorizados. 

 § 2º Todo o abastecimento é registrado no Boletim de Controle de uso diário 
de veículos. 

SEÇÃO IX  

DA MANUTENÇÃO 

Art.19 A manutenção dos veículos e máquinas deverá conservar o cronograma de 
manutenção preventiva; 

Art.20 Os problemas esporádicos, fora do período de revisão, serão imediatamente 
solucionados após a constatação e notificação do motorista, ficando proibido o uso 
de veiculo, caso o problema apresente risco de segurança;  

Art.21 Cada veiculo e cada máquina deverá possuir uma ficha contendo registros de 
todas as manutenções e consertos realizados, por um período de cinco anos, 
através de anotações regulares constituindo o banco de dados da frota. Estes 
registros permitem identificar os principais problemas apresentados pelo veiculo, 
facilitando determinar os períodos de manutenção e a depreciação do bem nos 
casos de inventário e de análise de economicidade. 

Art. 22 Cada Motorista ou Operador responde pelo veículo/máquina que está sob a 
sua responsabilidade, inclusive nos casos de avarias, por uso inadequado ou 
acidentes, quando o mesmo for considerado responsável pela perícia; 

Art. 23 A manutenção, consertos e reparos serão efetuados na oficina da Secretaria 
Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, ou em oficinas previamente 
autorizadas pela Chefia. 

SEÇÃO X 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24 Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional do 
Município, bem como, os gestores dos órgãos integrantes da administração pública 
Municipal Direta e Indireta, se obrigam a zelar pelo fiel cumprimento, por parte de 
seus subordinados, dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa, 
quando da utilização de veículos oficiais, na qualidade de condutores. 

Art.25 O uso indevido do veículo/máquina fora do serviço é passível de punição, por 
decisão Administrativa dos dirigentes dos órgãos integrantes da administração 
pública Municipal Direta e Indireta. 
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Art. 26 As máquinas devem ser utilizadas em serviços de acordo com as 
recomendações de fábrica. 

Art. 27 Qualquer omissão ou duvida gerada por esta norma, deve ser esclarecida 
junto ao controle interno e a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos. 

Art. 28 Integram a presente Instrução Normativa os seguintes anexos: 

Anexo I - Requisição para utilização de veículos 

Anexo II - Registro no controle de entrada e saídas de veículos do Pátio; 

Anexo III- Diário de Bordo 

Art. 29 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

Nova Santa Helena/MT, 04 de junho de 2009. 

 

Gilson Parron 
Controlador Interno 
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ANEXO I -  

REQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

 
Setor Cedente: 
Setor Recebedor: 

Motivo da solicitação:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiculo (identificação veiculo) 
 

 

 

 

Período: 
Cedência do Veiculo: 

 
Dia : ___________/__________/_________      Horário:___________ 
 
 
 
Devolução do Veiculo: 
 
Dia : ___________/__________/_________      Horário:___________ 
 
 
 
 
Observações: 
 
 
 

 
Assinatura do Cedente Assinatura do Recebedor Data 

 
 



 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

PPPPrrrraaaaççççaaaa    JJJJooooããããoooo    AAAAllllbbbbeeeerrrrttttoooo    ZZZZaaaannnneeeettttiiii    ssss////nnnnºººº,,,,    CCCCeeeennnnttttrrrroooo,,,,    PPPPrrrrééééddddiiiioooo    ddddaaaa    PPPPrrrreeeeffffeeeeiiiittttuuuurrrraaaa    MMMMuuuunnnniiiicccciiiippppaaaallll    ––––    ffffoooonnnneeee////ffffaaaaxxxx    ((((000066666666))))    3333555522223333----1111000033336666    rrrraaaammmmaaaallll    22223333....    

 

10 

Anexo II – 

REGISTRO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDAS DE VEÍCULOS DO PÁTIO; 

 

 

VEICULO/PLACA HORA 
SAIDA 

HORA 
RETORNO 

CONDUTOR VISTO 
GUARITA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da PrefPraça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da PrefPraça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da PrefPraça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal eitura Municipal eitura Municipal eitura Municipal –––– fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523 fone/fax (066) 3523----1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.    
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NOME DO MOTORISTA OU OPERADOR: 
  

ROT. VIAGEM: VEICULO/MAQ.:   PLACA: 2009   

KM/HORA XXXXX KM/HORA ETINERÁRIO QUANT. LITROS VISTO 

DATA H/SAÍDA SAÍDA H/CHEG. CHEGADA DESTINO DA VIAGEM MOTORISTA VIAGENS ABASTECIMENTO 

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   

         /                   
 


