ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244

INSTRUÇÃO NORMATIVA STR nº. 1/2009
Versão:
1
Aprovada em:
18 de Dezembro de 2009.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SEVICOS PUBLICOS
I - FINALIDADE
Disciplinar e normatizar o funcionamento operacional do Sistema e Controle de Frotas;
Conscientizar os motoristas e operadores de sua responsabilidade como condutores de veículos
e máquinas pesadas do Poder Público; Regulamentar procedimento para utilização de veículos e
máquinas do município; Disciplinar e normatizar os procedimentos de lançamentos das Notas
fiscais no setor de Frotas; Padronizar os dados necessários das notas fiscais; Assegurar o
controle de recebimento dos bens e materiais no que se refere à quantidade e qualidade; Atender
as exigências do TCE, através do SISTEMA DE AUDITORIA INFORMATIZADA DE CONTAS
PÚBLICAS - APLIC.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, a todos os servidores que operam,
utilizam, e que de qualquer forma for responsável pelo Patrimônio do município de Campo Verde
- MT.
III - CONCEITOS
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1.SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
O Sistema e Controle de Frotas é ferramenta destinada a facilitar o controle de frotas de veículos,
máquinas e implementos. Através dele é possível o efetivo controle de histórico de eventos,
ocorrências e despesas tanto de veículos quanto de condutores.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Constituição Federal de 1988, art. 31;
Lei Complementar 101/2000;
Lei 4.320/64;
Lei Municipal 1.337/2007 - Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;
Instrução Normativa SCI 001/2008
V - RESPONSABILIDADES
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas
executoras e supervisionar sua aplicação; Promover discussões técnicas com as unidades
executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as
rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de
alteração, atualização ou expansão.
2.Das Unidades Executoras:
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; Alertar a unidade
responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas
de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; Manter a Instrução Normativa à
disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de
documentos, dados e informações.
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes ao SCL, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos
controles.
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VI - PROCEDIMENTOS
1. DA GUARDA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS:
1.1 Todos os veículos e máquinas devem ser recolhidos à garagem ou em locais determinado
pelo Secretário Municipal, 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, com exceção aqueles veículos ou
máquinas cujo trabalho deverá ser executado distante da sede ou garagem do Município, e que
seria antieconômico retornar até a sede para prosseguir o trabalho no dia seguinte.
2. DOS CRITERIOS PARA REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE
2.1 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 Campo
Verde-MT;
b) Fica expressamente proibida a utilização dos veículos do transporte escolar para outros fins,
exceto para atividades recreativas, esportivas e culturais vinculadas diretamente à Secretaria da
Educação ou à Secretaria de Esportes;
c) As viagens devem ser requeridas com antecedência para elaboração da programação, vistoria
do veículo, abastecimento e segurança do transporte, conforme os seguintes prazos:
I. Para serviços tanto para veículos como máquinas pesadas, conforme programação semanal ou
diária;
II. Para serviços fora do perímetro urbano da cidade de Campo Verde, dois dias de antecedência;
III. Em casos excepcionais da necessidade de serviços de transporte serão analisados pela
Supervisão dos Transportes
3. DO CREDENCIAMENTO PARA CONDUZIR VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS
3.1 Somente os motoristas e operadores habilitados podem conduzir os veículos e máquinas da
frota do município.
3.2 Outros servidores para conduzir os veículos oficiais devem possuir autorização para dirigir,
como ordem de serviço, portaria, etc...
3.3 As viaturas, carros, camionetas, caminhões e maquinarias da Prefeitura municipal terão
identificação própria e personalizada, devendo ser utilizadas apenas em serviço, e poderão ser
conduzidas, excepcionalmente, por servidor devidamente autorizado pelo executivo.
4. DEFINIÇÕES DE RESPONSABILIDADE
4.1 Responsabilidade da Supervisão de Transporte
4.1.1 Gerenciar as atividades do sistema de transporte e o quadro de motoristas e operadores,
com observância das presentes normas.
4.1.2 Controlar o uso e o custo operacional de cada veículo e da frota em geral sob sua
responsabilidade:
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a) recomendar a guarda de veículos ou máquinas em local previamente determinado;
b) providenciar a manutenção e limpeza geral dos veículos e máquinas;
c) manter atualizada a ficha cadastral do veículo e maquina, com registros dos consertos e
revisões;
d) autorizar o abastecimento e controlar o consumo de combustível;
e) solicitar orçamentos para reparos dos veículos ou máquina quando houver necessidade de
serviços e manutenção;
g) Emitir relatório de recomendações derivado da análise, sugerindo medidas econômicas.
4.1.3 Do Acesso à garagem
a) Controlar a retirada de veículos ou máquinas pesadas da garagem fora do expediente, com
exceção de autorização expressa pelo Secretário de Obras e Viação Pública;
b) Fica determinadamente proibido o acesso dos servidores à garagem fora do horário de
expediente, com exceção da autorização expressa pelo Secretário de Obras e Viação Pública;
4.1.4 Tomar as providências adequadas em caso de acidentes, roubo, multas e outros,
produzindo relatório a respeito.
4.1.5 Encaminhar o seguro obrigatório dos veículos dentro dos prazos.
4.1.6 Controlar os vencimentos das habilitações de todos os condutores autorizados, de forma
que permita avisar antecipadamente sobre a data limite para a renovação.
4.2 É da responsabilidade do Motorista e Operador
4.2.1 Cumprir a programação de horário, data e local determinados na autorização:
a) preencher adequadamente o instrumento de controle (Boletim de controle de uso diário de
veículos, "Diário de Bordo"), inclusive dos motoristas dos ônibus escolares;
b) Solicitar os reparos, a manutenção e abastecimento do veículo e máquina;
c) Efetuar o transporte com segurança obedecendo às normas de trânsito, de conservação e
economia dos veículos;
d) manter o veículo em bom estado de limpeza e conservação;
e) observar e cumprir os prazos de manutenção preventiva, lubrificação e outros reparos,
informando ao secretario ou responsável, para as devidas providencias;
f) Manter a documentação do veículo e a sua habilitação profissional atualizada;
g) Os motoristas de máquinas pesadas devem ter um controle individual de horas e de serviços
para todas as máquinas.
4.2.2 Manter-se atualizado com as normas e regras do transito, acompanhando as modificações
introduzidas;
4.2.3 Acompanhar o carregamento de terra, cascalho, etc..., até a entrega, pelo qual será
responsável;
4.2.4 Prestar socorro às vitimas 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 pública, constitui crime contra a
pessoa (art. 135 do código penal).
4.2.5 Os motoristas e Operadores devem prestar contas mensalmente , com o fechamento do
Boletim de Controle de Uso Diário de Veículos, com os registros necessários e entregar ao
responsável até o 5º dia útil do mês seguinte.
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4.2.6 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.
4.2.7 O Diário de Bordo será entregue no início de cada mês preenchido por completo, ao
responsável pelas máquinas e/ou veículos, e retirado outro em branco.
4.2.8 Respeitar fielmente a legislação de trânsito, devendo as multas ser pagas pelo condutor.
5. DO ABASTECIMENTO
5.1 A frota só pode ser abastecida no pátio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos,
ou em postos autorizados, mediante autorização emitida pela Coordenação do Controle de
Frotas.
5.2 Todo abastecimento é registrado na Planilha de Controle de abastecimento de controle diário
dos veículos pelo Coordenador do Controle de Frotas.
5.3 Todos os abastecimentos de veículos deverão ser registrados no Sofware Guardião, através
do Módulo almoxarifado - Saídas;
5.4 Para registrar o abastecimento do veículo, no almoxarifado do frotas deve-se vincular o
código do veículo correspondente, de modo que as ações do setor de controle de Frotas e do
setor do almoxarifado devem ser interligados por se tratarem de abastecimento de veículos.
6. DA MANUTENÇÃO
6.1 Manter um cronograma de manutenção preventiva para todos os veículos e máquinas;
6.2 Os problemas esporádicos, fora do período de revisão, serão imediatamente solucionados
após a constatação e notificação do motorista, ficando proibido o uso de veículos, caso o
problema apresente risco de segurança;
6.3 Cada veículo e cada máquina deverão 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 veículo, facilitando determinar os períodos de
manutenção e a depreciação do bem nos casos de inventário e de análise de economicidade;
6.4 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;
6.5 A manutenção, consertos e reparos serão efetuados na oficina da Secretaria de Obras,
Viação e Serviços Públicos ou em oficinas previamente autorizadas pela Administração da
Secretaria de Obras;
6.6 Todas as peças e itens de Manutenção de Veículos consumidos deverão ser registrados no
Software Guardião -Módulo almoxarifado - saídos;
6.7 Para registrar os Itens consumidos nas manutenções dos veículos, o almoxarifado deve
efetar a saída dos Itens e vincular aos veículos correspondentes, verificando que assim como o
consumo de combustíveis, o controle do consumo de peças para manutenção de veículos deve
ser realizado com integração entre setores de almoxarifado e controle de frotas.
6.8 Quando houver despesas de manutenção de veículos fora da Secretaria de Obras, viação e
Serviços públicos, as NF devem ser enviadas à essa Secretaria para o devido lançamento no
Sistema de Frotas.
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7. DA OCORRENCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS
7.1 A movimentação dos veículos (saídas e retornos) deverá ser cadastrada no Software
Guardião - módulo frotas;
7.2 Cada saída de veículo deverá ser registrada no sistema, vinculando as seguintes
informações: Hora de saída, KM inicial, dados do serviço, motorista e Objetivo da saída; Os
retornos dos veículos deverão ser registrados no sistema, fechando com os dados da saída, a
movimentação do mês. Nos dados do retorno deverão ser informados: a data do retorno, hora do
retorno e Km final.
Com os registros de KM Inicial informados na "Saída" e com os registros de KM final informados
no "Retorno", para um determinado período, obtém-se a quilometragem total percorrida por
veículo. Está será a quilometragem enviada para o TCE-MT.
8. LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS
8.1 Os dados da nota fiscal devem ser lançados na secretaria onde se localiza o almoxarifado
(entrada e saída na mesma secretaria), com a saída nos devidos centro de custo onde são
solicitados e consumidos os produtos;
8.2 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Sistema: Solicitante; Status;
Secretaria; Centro de Custos; fornecedor; Data; Veículos (saída em caso de peças, combustíveis
e lubrificantes), nº da requisição (saída, que será automática, porém deverá ser mudada se tiver
registro nos blocos de controle); nota fiscal nº, data, série e produtos;
8.3 Os valores lançados no Sistema Frotas devem ser o mesmo da Nota Fiscal;
8.4 Quando houver erro de lançamento, excluir item por item, pois o sistema não aceita excluir
toda a nota fiscal de uma só vez;
8.5 Na alimentação de dados deve-se seguir um padrão, principalmente quando se referir a
quantidades, por exemplo, se for lançado por litro, de maneira nenhuma efetuar um segundo
lançamento utilizando galão, balde ou qualquer outro que não for litro;
8.6 As notas fiscais de serviços, só serão lançadas quando na confecção do produto se utiliza
também de materiais.
8.7 Quando do recebimento da nota fiscal, além de uma rigorosa conferência dos produtos
discriminados na Nota, deverá ser exigido do fornecedor o preenchimento correto de todos os
campos necessários;
8.8 Uma cópia da Nota Fiscal deverá ficar em poder do almoxarifado, para servir de registro e
arquivo;
8.9 A 1ª via da Nota Fiscal, depois de conferida e assinada o recebimento de produtos, deverá
ser imediatamente encaminhado ao Departamento de Contabilidade. Quando se tratar de bens
permanentes o almoxarifado deverá encaminhá-la primeiramente ao setor de Patrimônio para o
tombamento dos bens e este, imediatamente à Contabilidade;
8.10 O responsável deverá encaminhar por escrito pedido de ajustes ao Coordenador do
almoxarifado, caso perceba em seus controles lançamentos indevidos;
9. DAS RESPONSABILIDADES DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
9.1 Controlar o sistema ponto, controlando o numero real de horas trabalhadas de cada servidor
desta secretaria, incluindo os motoristas e os operadores de máquinas pesadas;
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9.2 Elaborar um relatório das atividades desenvolvidas durante o mês, especificando o número e
tipo de serviços executados, através de informações coletados através dos responsáveis de cada
setor.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nestas normas e atos complementares
pode acarretar a aplicação de penas disciplinares, conforme o caso.
2. O uso indevido do veículo ou máquina fora do serviço é passível de punição, por decisão do
Executivo Municipal, após análise de sindicância e/ou processo Administrativo disciplinar, se for o
caso.
3. O veículo utilizado por vários condutores, desde que autorizados pelo Executivo Municipal,
devem obrigatoriamente cumprir com as normas. No momento em que o motorista assume como
condutor, ele passa a ser o responsável por aquele veículo, devendo cumprir principalmente com
as normas do item 4.2.
4. As máquinas pesadas devem ser utilizadas em serviços de acordo com as recomendações de
fábrica. Exemplo: A pá carregadeira é específica para carregar caminhão etc., não é
recomendável afrouxar cascalho, por exemplo; para isso se usa o trator de esteira ou
escavadeira
5.
É proibido etc.
carregar caminhão acima do peso permitido, bem como exagerar na velocidade.
6. Na manutenção, consertos e reparos, os responsáveis deverão acompanhar os procedimentos
realizados, e anotar no Boletim de controle de uso diário de veículos, assim como anexar os
comprovantes de despesas e/ou relatório por centro de custos.
7. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta norma deve ser esclarecida junto ao controle
interno e a supervisão de transportes.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 18 de Dezembro de 2009.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL
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Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 18/12/2009
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 18/12/2009.

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT

-8-

