
CAMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

ANEXO II

INSTRUÇÃO NORMATIVA ST - N°. 002/2020

Versão: 02 - Substitui a IN n° 005 de 2012

Ato de aprovação: Portaria 099/2020

Unidade Responsável: Sistema de Transporte

FINALIDADE

Art. 1° - Disciplinar normas procedimentais, para padronizar a rotina: no uso

e conservação dos veículos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera

do Leste/MT.

ABRANGÊNCIA

Art. 2® - Abrange todo o Poder Legislativo quanto ao Controle da Frota de

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 3® - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:

I - Constituição Federal de 1988;

II - Lei Federal n° 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa;

III - Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro;

IV - Códigos de Processo Civil e Penal;

V - Consolidação de Entendimentos Técnicos do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso 10^ ed. 2018;

VI - Resolução n° 01/2007 do TCE/MT, que dispõe sobre a criação, a

implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos

Poderes Municipais e dá outras providências.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 4® - Para fins de entendimentos desta Instrução Normativa, considera-se:
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I - Frota de Veículos: O conjunto de quaisquer veículos, motocicletas e

congêneres, pertencentes à Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT;

II - Equipamento de Transporte - ET: Qualquer veículo, máquina ou

equipamento com força motriz própria, utilizado para o deslocamento de materiais e/

ou pessoas;

lil - Funcionários habilitados: os motoristas e os servidores autorizados a

conduzir os veículos oficiais;

IV - Instrução Normativa: Documento que estabelece os procedimentos a

serem adotados objetivando a padronização na execução de atividades e rotinas de

trabalho.

RESPONSABILIDADES

Art. 5° - São responsabilidades da Presidência com o apoio do Setor de

Frotas:

Parágrafo único - Analisar, deferir ou indeferir as solicitações e escalar

motoristas;

Art. 6® - São de responsabilidade do Setor de Frotas:

I - Controlar o uso e o custo operacional de cada veiculo e da frota em geral

sob sua responsabilidade;

II - Recomendar a guarda de veículos ou máquinas em local previamente

determinado;

III - Providenciar a manutenção e a limpeza geral dos ETs da frota;

IV - Manter atualizada a ficha cadastral do veiculo, com registros dos

consertos e revisões;

V - Solicitar autorização de manutenção, lavagem e abastecimento;

VI - Controlar o consumo de combustível, deslocamento, e custo dos

veículos;

VII - Emitir recomendações derivado da análise, sugerindo medidas

econômicas;

VIII - Tomar as providências adequadas em caso de acidentes, roubo, multas
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e outros, produzindo relatório a respeito;

IX - Providenciar a renovação do licenciamento, do seguro obrigatório e das

apólices de seguros anualmente;

X - Controlar os vencimentos das habilitações de todos os condutores

autorizados, de forma que permita avisar antecipadamente sobre a data limite para

a renovação;

Xí - Consolidar as fichas de controle de abastecimento, junto com o Boletim

de Controle de uso diário do veículo, em relatório mensal e realizar a alimentação

do sistema informatizado;

Xil - Receber as notificações de trânsito e identificar o condutor quando as

infrações forem decorrentes da direção do veículo;

XIII - Zelar pelo estado de conservação dos veículos, conforme a

necessidade, solicitar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos,

inclusive as manutenções programadas dos veículos novos, conforme Manual do

Fabricante, evitando a perda da garantia do veículo;

XIV - Providenciar o encaminhamento dos veículos novos à concessionária

autorizada para revisão programada, conforme Manual do Fabricante;

XV - Receber, quando necessário, as solicitações de uso de frota,

encaminhar a Presidência e quando indeferida fazer o reexame das solicitações;

XVI - Encaminhar à Presidência e ao Patrimônio, até o último dia útil do mês

de novembro de cada exercício, relatório anual das condições gerais de cada

veículo (estado de conservação, consumo médio, necessidade de manutenção

preventiva ou corretiva, equipamentos e acessórios obrigatórios, etc.) referente ao

exercício corrente.

Art. 7° - São responsabilidades do funcionário habilitado:

I - Preencher adequadamente o instrumento de controle dos veículos;

II - Manter a documentação do veículo e a sua habilitação profissional

atualizada;

lil - Atender as solicitações do exercício de suas atribuições de acordo com a

programação de horário, data e local pré-determinado;
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IV - Efetuar o transporte com segurança obedecendo ás normas de trânsito,

de conservação e economia do veiculo;

V - Manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito, acompanhando

as modificações introduzidas;

VI - Prestar socorro às vítimas de acidentes, sempre que para tanto seja

solicitado ou quando presenciar o fato, procurando obter comprovante de 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 pública, constitui crime contra a pessoa (Código Penal);

VII - Entregar ao Setor de Frotas as notificações decorrentes de multas;

Vlil - Comunicar de imediato, ao Setor de Frotas, os casos de falta de

equipamentos e acessórios obrigatórios, sinistro e qualquer outra situação que

enseja o acionamento da Companhia de Seguro.

Parágrafo único - Compete ao condutor do veículo verificar, antes de cada

deslocamento, se o veículo está em perfeitas condições técnicas, com

equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o Código Nacional de

Trânsito (extintor de incêndio, triângulo de segurança, macaco, chave de roda, pneu

sobressalente e cinto de segurança), bem como, os níveis de água da bateria e do

radiador, óleo do motor e dos freios, pneus, rodas, luzes limpeza do veículo e a

documentação em ordem, comunicando ao Setor de Frotas, as anormalidades

constatadas, para as providências cabíveis.

PROCEDIMENTOS

Art. 8° -É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de servidores da

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT "caronas"; exceto em caso de

interesse da Câmara Municipal e devidamente formalizado contendo autorização

expressa do chefe imediato.

DO CREDENCIAMENTO PARA CONDUZIR O VEÍCULO

Art. 9® - Somente os motoristas podem conduzir os veículos da frota da
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Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT.

Art. 10 - Outros servidores para conduzir os veículos oficiais devem possuir

autorização para dirigir, através de Portaria.

Art. 11 - Os veículos da Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT terão

identificação própria e personalizada, devendo ser utilizados em serviços do

Legislativo, viagens para transporte de vereadores e servidores no desempenho de

suas funções e participações em cursos.

DOS REQUISITOS FORMAIS

Art. 12 - A solicitação de veículos deve ser encaminhada a Presidência, por

meio de Ofício, contemplando no mínimo os seguintes dados:

I - Descrição do percurso de deslocamento;

II - Tempo estimado de saída (data/horário), permanência no local de destino

e retorno;

III - Justificativa da solicitação do veículo.

Art. 13 - A solicitação de veículo para deslocamento locais, no limite do

Município, deve ser efetuada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)

horas.

Parágrafo único - Para viagens intermunicipais e interestaduais a solicitação

de veículo, deve ser realizada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)

horas.

Art. 14-0 uso dos veículos é restrito ao atendimento dos serviços da

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT, sendo expressamente proibido o

uso de veículos da frota municipal para fins particulares.

DOS CONDUTORES

Art. 15 - A condução dos veículos oficiais, somente poderá ser realizada por

motoristas com habilitações específicas, sendo proibida a condução por pessoa

estranha ao corpo funcional, servidores autorizados a conduzir o veículo que não

estejam em serviço.
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Art. 16 - Caberá ao conciutor do veículo a responsabilidade pelas infrações

decorrentes de atos praticados por ele na direção do veículo, nos termos do Código

Nacional de Trânsito, garantido o direito de ampla defesa e do contraditório.

I - Depois de tomar ciência da multa, o condutor deverá pagá-la ou contestá-

la, se for o caso, junto ao órgão competente, comprovando as hipóteses defendidas

junto ao Setor de Frotas;

II - Esgotados os recursos administrativos apresentados para impugnar as

multas, e sendo negado provimento, os valores deverão ser pagos pelo servidor

com a comprovação da quitação junto ao Setor de Frotas;

III - O condutor que dispensar a defesa prévia e assumir diretamente a

responsabilidade da infração e o seu ônus, efetuará o ressarcimento da multa por

meio de pagamento em parcela única ou de forma parcelada, comprovando a

quitação junto ao Setor de Frotas;

IV - Caso o condutor não se manifeste ou em primeira vista não encontre o

servidor responsável será aberto processo de sindicância e posterior processo

administrativo afim de, salvaguarda o ressarcimento ao erário público pelo

pagamento da multa de trânsito;

V - Os procedimento citados, serão conduzidos pelo Setor de Frota e

Recursos Humanos, conforme o caso, com a supervisão da Presidência.

Art. 17 - Quando a infração estiver relacionada à prévia regularização e

condições exigidas para o trânsito de veiculo em via terrestre, conservação e

inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal

e compatível de seus condutores quando esta for exigida, assim como outras

disposições constantes no Código Nacional de Trânsito, serão responsabilizados os

Responsáveis pelo Setor de Frotas.

Art. 18 - A quitação da multa não exime o servidor de responder eventual

sindicância ou processo administrativo disciplinar.

DA GUARDA DOS VEÍCULOS

Art. 19 - Todos os veículos devem ser recolhidos à garagem ou em locais
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determinado pela chefia, ficando expressamente proibido ao condutor conduzir o

veículo para a sua casa ou outro local não autorizado ressalvado as situações

especiais.

DO ABASTECIMENTO

Art. 20 - O abastecimento dos veículos movidos a álcool, gasolina ou diesel

serão abastecidos nos postos vencedores dos certames licitatórios autorizados por

requisição emitida pelo Setor de Frotas da Câmara Municipal de Primavera do Leste

-MT.

Art. 21 - O preenchimento do Formulário de Controle de Transporte - FCT é

de responsabilidade exclusiva do condutor, que o manterá atualizado diariamente.

Parágrafo único - O FCT conterá no mínimo as seguintes informações: data,

destino, horário de saída e chegada, quilometragem de saída e chegada, assinatura

do condutor responsável, a ordem de abastecimento quando for o caso, a

quantidade de combustível abastecido.

Art. 22 - Se identificadas falhas no preenchimento, ocasionadas por erro ou

má fé, os condutores estarão sujeitos á advertências e demais sanções nos termos

do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, sem prejuízos da regularização

do documento e reposição de eventuais prejuízos provocados.

Art. 23 - O FCT será encaminhado ao Setor de Frotas semanalmente para

conferência sumária, ou sempre que solicitado, para processamento eletrônico dos

custos de cada veículo.

DA MANUTENÇÃO

Art. 24 - Manter um cronograma de manutenção preventiva para todos os

veículos, onde a troca do componente é determinada pela vida útil do produto

definido pelo fabricante e/ou manual do veículo, tendo como controle, para os

veículos usados, a quilometragem.

I - O Setor de Frotas deverá monitorar semanalmente a quilometragem de

cada veículo, com o objetivo de realizar a manutenção preventiva.
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II - Para veículos novos, a manutenção preventiva atenderá o Manual do

Fabricante e realizar-se-á na concessionária autorizada.

Art. 25 - Os problemas esporádicos, fora do período de revisão, serão

imediatamente solucionados após a constatação e notificação do motorista, ficando

proibido o uso de veículo, caso o problema apresente risco de segurança.

Parágrafo único - Em caso de problemas esporádicos, deve ser elaborado

um relatório circunstanciado das causas, responsabilidades pelo Setor de Frotas,

como subsidio para aplicar as penalidades cabíveis.

Art. 26 - Cada veículo deverá possuir uma ficha contendo registros de todas

as manutenções e consertos realizados, através de anotações regulares

constituindo o banco de dados da frota.

Parágrafo único - Estes registros permitem identificar os principais problemas

apresentados pelo veículo, facilitando determinar os períodos de manutenção e a

depreciação do bem nos casos de inventário e de análise de economicidade.

Art. 27 - Cada motorista ou servidor autorizado a conduzir o veículo, que está

sob sua responsabilidade, inclusive nos casos de avarias, por uso inadequado ou

acidentes, quando o mesmo for considerado responsável pela perícia, deverá

responder e arcar com a conseqüência de seus atos.

Art. 28 - As manutenções dos veículos serão solicitadas pelo Setor de Frotas.

Art. 29 - Todas as despesas depois de autorizada, sua contratação deverá

obedecer às normas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e aos procedimentos

estabelecidos nas Instruções Normativas do Sistema de Compras e Licitações.

DO CONTROLE DOS CUSTOS DA FROTA

Art. 30 - O Setor de Frotas elaborará mensalmente o Demonstrativo do

Controle dos Custos para cada veículo.

Art. 31 - Compete ao Setor de Frotas analisar todas as informações contidas

nos Controles dos Veículos, registrando-os os excessos de consumo, falhas ou

omissões de registro, como também usos incorretos dos veículos, custos de

manutenção excessiva e outros indícios de deficiências, relatando-os para

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

conhecimento da Presidência que deverá tomar as providências necessárias para a

sua correção.

Art. 32 - Compete ao Setor de Frotas levar ao conhecimento dos

responsáveis, inclusive da Presidência para que tome as providências para sanar as

irregularidades, falhas ou indícios de influência detectados nestes documentos.

Art. 33 - Todos os pedidos de empenho e respectivos comprovantes de

despesas, serão enviados ao Setor de Frotas posteriormente, que os confrontará

com os registros correspondentes.

Art. 34 - O Controle dos abastecimentos, lavagens e custos de manutenção

de cada veiculo ficará a cargo do Setor de Frotas, que o fará mediante sistema

informatizado, gerando relatórios individuais de custos de cada veículo, de onde se

fará a avaliação da economlcidade dos mesmos e verificará a possibilidade de

alienação ou de novas aquisições, dos dois o que gerar menos custo para a

administração, e então recomendará a Presidência.

DAS DEMAIS SITUAÇÕES

Art. 35 - As máquinas pertencentes ao Patrimônio da Câmara Municipal

deverão ter controle do uso, abastecimento e manutenção.

Parágrafo único - No relatório deverá conter no mínimo os seguintes pontos

de controle: data, hora trabalhada (inicial-final), número da requisição de

abastecimento quando for o caso, assinatura do responsável, e ocorrências que

forem necessárias anotar.

Art. 36 - A solicitação de combustível e manutenção das máquinas, deverá

obedecer aos mesmos processos aplicados aos veículos desta Instrução Normativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 37-0 presente instrumento tem por objetivo direcionar e orientar as

atribuições do Sistema de Transportes, em suas funções de fiscalização do controle

dos veículos pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Primavera do

Leste - MT, garantindo à legalidade, legitimidade, economicidade e moralidade
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conforme exigência da legislação vigente.

Art. 38 - O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nestas

normas e atos complementares pode acarretar a aplicação de penas disciplinares,

conforme o caso.

Art. 39 - O uso indevido do veículo ou máquina fora do serviço é passível de

punição, através de instauração de Processo Administrativo Disciplinar ou

Sindicância, se for o caso.

Art. 40 - O veículo utilizado por vários condutores, desde que autorizados,

devem obrigatoriamente cumprir com as normas desta Instrução Normativa.

Art. 41 - Na falta de orientações específicas, recomendamos que seja

consultada legislação específica, e orientações do Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso - TOE/MT.

Art. 42 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir da mesma.

Primavera do Leste, 11 de Dezembro de 2020.

PAULO MAReltrCASTRO E SILVA

Presidente da Câmara Municipal

WOXITON VILAS BOAS DE LIMA

Controlador Interno da Câmara Municipal
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