ESTADO DO CEARÁ
PE(EFEITURA MUNICIPAL DE CIIORÓ

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2019, DE 04 DE MARÇO DE 2019.
Dispõe sobre autilização de máquinas e veículos
oficiais e procedimentos a serem adotados para a
aquisição.
conirole
e
abastecimenio
de
combusiíveis para a fi.o[a ofiicial de veículos do
Município de Choi.ó.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso da competência
que lhe foi atribui'da na Lei Municipal n° 485/2017:

CONSIDERANDO a necessidades de disciplinar a utilização dos veículos
oficiais;

RESOLVEM:
Capítulo I
Das Disposições lniciais

Art.1° -Esta lnstrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle da fiota de
veículos e máquinas do Município de Choró, através da Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças, cujo objetivo será padronizar, unifomizar, controlar e
disciplinar a aquisição, identificação, guarda` conservação, manutenção e utilização
dos veículos oficiais.

Art. 2° - 0 uso dos veículos e máquinas que compõem a ftota do Município é
exclusivo para realização de atividades de interesse da Administração Pública, sendo
vedado o uso de caráter privado.
Capítulo 11

Do Gerenciamento e Con.role da Frota
Art. 3° - No cadastramento dos veículos e máquinas deverá constar o tipo e marca,
ano de fabricação, cor. número do motor e do chassi, tipo de combustível e
capacidade do tanque, data de aquisição, número da nota fiscal. critérios que servirão
para o controle e gerenciamento dos gastos.

Art. 4° - 0 monitoramento de todos os veículos será efetuado através de pessoal com
as atribuições especificas para esse fim, juntamente com sistema de informática criado

para racionalização do uso, consumo e manutenção da frota.
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Art. 5° - 0 deslocamento dos veículos e máquinas será efetuado mediante solicitação
do servidor à Secretaria. devendo constar no registro de movimentação dos veículos Diário de Bordo (Anexo 1), o tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora
de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e
chegada.

Art. 6° - Todos os veículos e máquinas receberão autorização de abastecimento do
Órgão ao qual o veículo está alocado ou ainda do Servidor responsável pelo controle
de distribuição de combustível, devidamente nomeado e/ou designado pelo Prefeito
Municipal (Anexo 11)

Parágrafo Único- 0 abastecimento será realizado em posto credenciado, deteminado

U

pela Administração Pública no caso de contratação oconida após realização do
processo licitatório.

Art. 7° - Haverá controle para cada veículo ou máquina, que identificará a

quilometragem, bem como os gastos mensais com abastecimento, lubrificantes,
serviços mecânicos, peças e assessórios gerenciados pela Gerência de Transportes
(Anexo 111).

Art. 8° - A cada utilização dos \'eículos componentes da frota municipal o condutor
deverá preencher o Diário de Bordo (Anexo 1). com os dados necessários.
§1 ° -Os Órgãos e Secretarias encaminharão o Diário de Bordo ao responsável pelo
Transporte para acompanhamento e inserção de dados no sistema de infomática, até a
terça-feira da semana subseqüente.

u

§2° - Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua
direção ou responsabilidade, no início e final da utilização, e comunicar quaisquer
falhas ou defeitos verificados, inclusive a ausência dos equipamentos obrigatórios,
efetuando o registro de observação no Diário de Bordo (Anexo 1), visando
providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto, com supervisão e
orientação do Responsável pelo Transporte e/ou Secretário da pasta onde o veículo
está alocado.

âeftv.ergáos:r3:â`gqaut:rriamm=nuttee::ã:is::::acaoomóprrgãáenop::::,oevqei:Pug::tte:aoaio::àsos.ório
Parágrafo Único - As cópias das notas fiscais referentes à compra de peças ou
manutenção de veículos devem ser encaminhadas para a Gerência de Transporte, de
acordo com a necessidade, juntamente com os Diários de Bordo.
Art. 10 - Os dados e informações constantes no Art. 3° e 7° serão registrados em

programa específico para emissão de relatório mensal. que pemita identificar o custo
de manutenção de cada veículo, do km rodado e consumido ou hora trabalhada.
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§2° - 0 responsável pelo Transporte encaminhará para a Controladoria Geral do
Município o relatório mencionado no capw/, desta feita consolidado de todas as
Secretárias.
Art. 11 - A ftota de veículos do Município é composta por vei'culos próprios, cedidos
ou locados, devidamente identificados através de logotipo do Município de Choró,
afixado nas portas dianteiras dos dois lados do automóvel ou em local visível em se
tratando de motocicletas ou outros veículos.

Art. 12 -Não é pemitida a afixação de qualquer outro adesivo, equipamentos ou
acessórios que descaracterizem a aparência original do veículo ou comprometa o
interesse da Administração.
Art. 13 - Os veículos utilizados pelo (a) Prefeito (a), os de escolta, pelos (as)
Secretários (as) Municipais e os que requererem cuidados especiais de segurança
estão dispensados do uso do logotipo.

Art. 14 -Em casos excepcionais, assim considerados os serviços essenciais e serviços
ininterruptos, definidos por cada um dos Secretários Municipais, os veículos poderão

ser utilizados nos sábados, domingos e feriados ou duante a semana, fora do horário
de expediente.

Parágrafo Único - Nos casos previstos no capwí do presente artigo, o responsável pelo
Transportes deverá previamente ser comunicado.

Capítulo 111

Da Po]ítica Disciplinar para os Motoristas / Condutores de Veículos
Art. 1 5 - A condução dos veículos oficiais somente poderá ser realizada por motorista

profissional contratado ou servidor que detenha a obrigação respectiva em razão do
cargo ou da fimção que exerça.
Parágrafo Úrico: Os servidores públicos municipais, no interesse do serviço e no
exercício de suas próprias atribuiçõeb, quando houver insuficiência de servidores
ocupantes do cargo de motorista, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte
individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação
e devidamente autorizados pelo Dirigente do Órgão. sendo teminantemente proibida
a condução por pessoa estranha ao corpo fimcional, servidores que não estejam em
serviço ou não autorizados pelo Prefeito (a)
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Art. 16 -A Carteira Nacional de Habilitação deverá ser compatível ao tipo de veículo

que o condutor irá utilizar, confome a Lei n° 9.503, de 23/09/97, a saber:

Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem
carro lateral;

Categoria 8 - 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;
Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares. excluído o do motorista;

Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
enquadre nas Categorias 8, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque
ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer.

Art. 17 - Anualmente, no mês de janeiro a Gerência de Transportes deverá verificar a
condição da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas e servidores autorizados
a conduzir veículos, constatando alguma irregularidade notificar o condutor e o
respectivo Secretário, tomando as medidas cabíveis em processo administrativo para
apurar as causas da ilegalidade,
Art. 18 - Fica expressamente proibida a utilização dos veículos oficiais:

1- em qualquer atividade de caráter particular como transporte à casa de diversões,
supemercados, estabelecimentos comerciais e de ensino. instituições bancárias, entre
Outros;

11- utilização de veículos da fi.ota municipal para deslocamento para residência em
horário fora do expediente;
111- em excusões e passeios de caráter particular;
IV- no transporte de familiares de servidores públicos;
V- no transporte de pessoas que não estejam vinculadas às atividades
Administração Direta, Fundos e Fundações, salvo em veículos de transporte

pacientes e se autorizadas;
VI- aos sábados, domingos e feriados;
VII- desvio e guarda em residências particularcs.
Art. 19 -Ficam excluídos das proibições estabelecidas no Art. 20, os veículos que
estiverem a serviço público, como fiscalizações ou ações educativas, bem como
emergenciais de saúde desde que autorizados.
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Art. 20 - Em caso de colisão de veículo oficial fica o condutor obrigado a comunicar
ao Órgão onde o veículo está lotado ou ao responsável pelo Transporte sobre o
sinistro e registrar ocorrência na Delegacia de Polícia.

§ 1° - Será instauado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, caso o acidente resulte em dano ao erário ou a terceiros, com o fito de
apurar a responsabilidade.
§ 2° - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este responderá pelos
dmos causados, pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e
indenizará o erário.
§ 3° - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir
pela responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao
condutor ou proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos
causados.

Art. 2 1 - 0 condutor é responsável pela conservação do veículo duante o periodo em
que estiver utilizando o mesmo, devendo observar as condições de füncionamento
antes de colocá-lo em circulação.
Art. 22 - A mudança de roteiro para o qual foi solicitado o veículo é de
responsabilidade do usuário, devendo o condutor registra no Diário de Bordo.
Art. 23 - Qualquer ocorrência verificada durante o deslocamento deve ser registrada
no Diário de Bordo.

Art. 24 - 0 abastecimento dos veículos vinculados ao Município será feito através de
autorização de fomecimento de combustível (Anexo 11).

Art. 25 - 0 controle de consumo de combustivel deverá ser feito a cada
abastecimento, com anotação no Diário de Bordo,
Art. 26 - Compete à Secretaria onde o veículo estiver lotado vistoriar os veículos a
fim de verificar se os mesmos possuem condições de uso e se atendem as nomas de

padronização, devendo providenciar a regulari2ação dos mesmos,
Parágrafo Único- 0 Dirigente do Órgão poderá solicitar ao responsável pelos
Transportes, através de oficio, que esta realize as vistorias mencionadas no ccip2t/ do
presente artigo.

Art. 27 - A apuação das denúncias de uso irregular de veículos ou o descumprimento
aos ditames contidos nesta lnstrução Normativa serão apurados por determinação do
(a) Prefeito (a) ou do respectivo titular do Órgão, tudo sob o acompanhamento da
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Gerência de Controle lntemo, sujeitando o infrator e o seu superior imediato, quando
for o caso. às penalidades administrativas ou contratuais cabíveis.
Art. 28 - Independente do resultado alcançado na sindicância ou processo
aJministrativo disciplinar, cópias dos autos serão remetidas à Gerência de Controle
lntemo.

Capítulo ]V
Das Multas de Trânsito
Art. 29 - Todos os Autos de lnfrações dos veículos da Administração Municipal
deverão ser encaminhados ao responsável pelo Transportes.

U

Art. 30 - 0 pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por
servidores quando da condução de veículos de propriedade do Município será
realizado por este, o qual também compete adotar as medidas necessárias visando ao
ressarcimento da despesa ao erário pelo responsável pela infração.
Art. 31 - 0 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
cJbível.

Art. 32 - 0 condutor que se recusar a pagar o Auto de lnfração, após ter-se utilizado
de todas as garantias dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Defesa Previa
e Recusos JARI), que lhe são cabíveis, e tiver contra si a caracterização de infração,
o pagamento da multa. responderá a processo de lnquérito Administrativo, até a
sentença final.

Capítulo V
Das Disposições Finais

U

Art. 33 -Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 34 - As regras desta lnstrução Normativa aplicar-se-ão a partir da data de sua
publicação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de
instrumentos que por ventura existam e que nomatizavam tais procedimentos, e na
s`ia existência restando todos revogados.

PAÇO MUNICIPAL DE CHORO- CE, EM " DE MARÇO DE 2019.

Controladora Geral do Município
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ANEXO 11 - AUTomzAÇÃO PARA ABASTECIMENTO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002ffiol9, DE 04 DE MARÇO DE 2019.

AUTORIZAÇÃO DEABASTECIMENTO
NO

SECRETARIA
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ANEX0 111 - FICHA DE CONTROLE DE VEÍCUL0
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2019, DE 04 DE MARÇO DE 2019.

SEcmTARIA
ANO/MODELO

VEÍCULO

NÚMERO DOMOTOR
CAPACIDADE
DO TANQUE

COR

PLACA

CHASSI

DATA DA

NOTA
FISCAL

AQuisiçÃo
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FEVEREIRO

MARÇO
ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO

NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTALANUAL
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