
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

Rua Nunes Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista, Novo Mundo-MT, Cep.: 78.528-000 

Fone (fax): (66) 3539-6065 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 01 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 
 
 

“Dispõe sobre o Controle da Frota 
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Ato de Aprovação: Decreto n.º 025/2014 
Unidade Responsável: Departamento de Transportes/ Setor de Controle da Frota 
 
 
A responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, no uso de 
suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 059/2010, 

 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º Estabelecer procedimentos ao Setor Responsável pelo Controle da Frota 
aos motoristas e responsáveis pelos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo – MT e as demais unidades envolvidas direta ou indiretamente no assunto, quanto aos 
procedimentos para utilização e controle dos veículos e máquinas do Município, constante do 
Anexo I. 
 
 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 
 
 
 
 

_____________________ 
ALCIELLY VITORINO DE CARLI 

Controladora Interna  
Mat. N.º 2060 
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ANEXO I 

 

Instrução Normativa STR Nº 01/2009 Data: 23/12/2009 

Assunto:  “Controle da Frota” 

Setor Responsável: Setor de Controle da Frota 

 
 
I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR E 

RESPONSABILIDADES: 
 
1. Finalidade: Disciplinar e Normatizar o funcionamento operacional da frota e os 

procedimentos para utilização de veículos e máquinas do Município. 
 
2. Abrangência: Departamento de Transportes, Departamento de Manutenção e todas as 

Secretarias usuárias de veículos do Município de Novo Mundo – MT. 
 
3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa; 
Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Nacional; 
Lei Municipal nº 253/2007 - Sistema de Controle Interno do Município; 
Decreto Municipal nº 59/2010 - Sistema de Controle Interno do Município. 
 
4. Responsabilidades: 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 Promover a divulgação e implementação 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. 
 

4.2. Das Unidades Executoras:  

 Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e participação no processo de atualização; 

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre 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 das mesmas; 

 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. 
 

4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
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 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 de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles.  
 

 
II – PROCEDIMENTOS: 

 
1.  Da Guarda dos Veículos e Máquinas: 

 
1.1. Todo veículo ou máquina da Prefeitura Municipal de Novo Mundo deve ter um 

motorista ou operador responsável e cadastrado no Departamento de Patrimônio, mesmo que 
haja mais de um motorista ou operador para o mesmo veículo ou máquina, o Secretário deve 
designar o responsável para cada um deles; 

1.2. Para cada veículo ou máquina deve haver um Termo de Responsabilidade de Veículo 
assinado pelo motorista responsável ou designado cadastrado no Departamento de Patrimônio. 

1.3. Todos os veículos e máquinas devem ser recolhidos à garagem oficial do município, 
após o atendimento autorizado, ficando expressamente proibido ao Motorista ou Operador 
conduzir o veículo para sua casa ou outro local não autorizado, ressalvadas as situações 
especiais definidas pelo Executivo Municipal e as seguintes situações: 

a) Ambulâncias em sobre aviso; 
b) Ônibus e vans escolares da zona rural; 
c) Veículos e máquinas, quando em serviços em locais distantes da sede do município, 

cujo deslocamento seja muito oneroso, ficando sob a responsabilidade da Secretaria de 
Transporte e Obras Públicas.  
 

2.  Dos Critérios para utilização dos veículos: 
 

2.1. A utilização dos veículos será efetuada mediante o cumprimento dos seguintes 
critérios: 

a)  O uso do veículo é restrito ao atendimento dos serviços da Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo-MT; 

b) As viagens devem ser comunicadas com antecedência para elaboração da 
programação, vistoria do veículo, abastecimento e segurança do transporte, conforme os 
seguintes prazos; 

I – para serviços rotineiros tanto de veículos como máquinas pesadas, conforme 
programação semanal ou diária, um dia de antecedência; 

II – para serviços fora da região metropolitana de Novo Mundo-MT, dois dias de 
antecedência; 

III – em casos excepcionais da necessidade de serviços de transporte serão analisados 
pela Coordenação dos Transportes. 

2.2.  É expressamente proibido o uso de veículos da frota do município de Novo Mundo-
MT, para fins particulares. 
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3.  Do Credenciamento para Conduzir Veículos e Máquinas Pesadas: 
 
3.1.  Somente os motoristas da Prefeitura (Efetivos e Contratados) e servidores habilitados 

autorizados pelo Executivo podem conduzir os veículos e máquinas da frota do município e 
conforme a categoria da Carteira Nacional de Habilitação. 

3.2.  Os veículos e máquinas da Prefeitura Municipal terão identificação própria e 
personalizada, devendo ser utilizados apenas em serviço. 
 

4.  Definição de Responsabilidade: 
 
4.1.  Os Secretários Municipais são os responsáveis pela frota de sua pasta, no entanto 

podem designar um servidor, para coordenar as seguintes atividades: 
4.1.1. Gerenciar as atividades a serem executadas pela frota e o quadro de motoristas e 

operadores, com observância das presentes normas; 
4.1.2. Atestar a experiência, o conhecimento e habilitação do motorista ou operador quanto 

a operacionalização do veículo ou máquina que irá conduzir; 
4.1.3. 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 
autorizado, providenciar a manutenção e a limpeza geral dos veículos e máquinas, manter 
atualizada a ficha cadastral do veículo 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 e manutenção. 

4.1.4.  Elaborar a programação de aquisição de combustível, peças, pneus, lubrificantes, 
etc., bem como, da utilização de serviços de manutenção preventivos e específicos, lavagem, 
conservação, e lataria, com encaminhamento ao Departamento de Compras. 

4.1.5. Tomar providências adequadas em caso de acidentes, roubo, multas e outros, 
produzindo relatório a respeito; 

4.1.6. Acompanhar os prazos de Licenciamento e Seguro Obrigatório dos veículos e 
encaminhar a solicitação de quitação à Secretaria de Finanças; 

4.1.7. Controlar as categorias e os vencimentos das habilitações de todos os condutores 
autorizados, bem como informar ao Setor de Controle da Frota quanto à substituição dos 
mesmos; 

4.1.8. Acompanhar o preenchimento das Fichas de Controle de Consumo, Manutenção e 
Serviços dos veículos registrados pelos motoristas e operadores e realizar demonstrativos 
mensais de consumo, manutenção, aquisição de peças e pneus e dos serviços prestados. 

4.1.9. Informar do Departamento de Patrimônio, os veículos em desuso, cuja reforma ou 
manutenção é antieconômica, para que seja providenciada sua baixa no Patrimônio e no 
Detran/MT. 
 

4.2. É de Responsabilidade do Motorista e Operador: 
 
4.2.1. Das Obrigações: 
a) Possuir experiência, conhecimento e habilitação suficiente para a operacionalização do 

veículo ou máquina que irá conduzir; 
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b) Cumprir a programação de horário, data e local determinados para a utilização do 
veículo;  

c) Preencher adequadamente as Fichas de Controle de Consumo de Combustível e  de 
Manutenção dos veículos;  

d) Solicitar os reparos, a manutenção e abastecimento do veículo e máquina;  
e) Efetuar o transporte com segurança obedecendo as normas de trânsito, de 

conservação e economia dos veículos;  
f) Manter o veículo em bom estado de limpeza e conservação;  
g) Observar e cumprir os prazos de manutenção preventiva, lubrificação e outros reparos, 

informando à chefia para as devidas providências;  
h) Portar sempre a documentação do veículo e acompanhar a sua validade e manter a 

sua habilitação profissional atualizada. 
i) Manter-se atualizado com as normas e regras de trânsito, acompanhando as 

modificações introduzidas; 
j) Acompanhar o carregamento, distribuição e amarramento de carga, conferindo a 

relação do material transportado, pelo qual será responsável; 
k) Prestar contas mensalmente, através do fechamento das Fichas de Controle de 

Consumo de Combustível e de Manutenção dos veículos, acompanhadas dos registros e dos 
documentos de comprovação das despesas e entregar ao Setor de Controle da Frota até o 10º 
dia útil do mês seguinte. 

 
4.2.2.  Os Motoristas devem prestar socorro às vítimas de acidentes, sempre que seja 

solicitado ou quando presenciar o fato, procurando obter comprovante da autoridade policial, a 
fim de atestar o seu desvio de itinerário. A omissão de socorro, quando possível fazê-lo sem 
riscos, pois deixar de pedir – desde que possível e oportuno - o socorro de autoridade pública, 
constitui crime contra a pessoa (Art. 135 do Código Penal). 

4.2.3. A responsabilidade pelo cometimento de infração de trânsito será atribuída aos 
condutores de veículos, desde que promovido processo que implique a responsabilidade pessoal 
e o pagamento de multa por parte do infrator. 

4.2.4.  Quando o pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por 
servidores, quando da condução de veículos de propriedade do Município, não for previamente 
realizado pelo servidor, a Prefeitura deve fazê-lo para liberar a emissão da documentação, 
porém deverá adotar as medidas necessárias visando ao ressarcimento da despesa ao erário, 
por parte do responsável pela infração.  

4.2.5. É proibido conduzir pessoas estranhas ao quadro de servidores da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, em veículos oficiais do Município, popular “caronas”, exceto em caso 
de socorro à vítimas de acidentes e demais urgências relevantes;  
 

5.  Do Abastecimento: 
 
5.1. A frota só pode ser abastecida no pátio da Secretaria de Obras, ou em postos 

autorizados, mediante NAD (Nota de Autorização de Despesa) emitida pelo Departamento de 
Compras ou Secretaria de Finanças. 

5.2. Todo o abastecimento deve ser registrado na Ficha de Controle de Consumo de 
Combustível e de Manutenção dos veículos, acompanhado da data, marcação do Hodômetro ou 
Horímetro, destino e assinatura do Motorista. 
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6.  Da Manutenção: 
 
6.1. Manter um cronograma de manutenção preventiva para todos os veículos e máquinas; 
6.2. Os problemas esporádicos nos veículos, 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. 

6.3. Cada veículo e cada máquina deverá possuir uma ficha contendo registros de todas 
as manutenções e consertos realizados, aquisições de peças e pneus, por um período de dois 
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 sua 
responsabilidade, inclusive nos casos de avarias, por uso inadequado ou acidentes, quando o 
mesmo for considerado responsável pela perícia. 

6.5. Os motoristas e operadores são responsáveis em solicitar aos setores competentes, 
todos os reparos e manutenções necessárias ao funcionamento do Hodômetro e/ou Horímetro 
dos veículos e máquinas para o bom desempenho do controle dos custos. 

 
7. Dos veículos locados: 
 
7.1. O controle dos prazos de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos locados  

bem como as despesas com sua atualização é de responsabilidade do proprietário, o qual está 
obrigado a mantê-los atualizados, sob acompanhamento do responsável pela frota; 

7.2. As despesas com manutenção, combustíveis e condutor acompanham o disposto no 
contrato de locação firmado entre o proprietário do veículo e a Prefeitura; 

7.3. Os veículos locados e seus condutores estão sujeitos as mesmas obrigações dos 
veículos próprios e à observância desta Instrução Normativa. 

 
8. Disposições Gerais: 
 
8.1.  O uso indevido do veículo/máquina fora do serviço é passível de punição, por decisão 

do Executivo Municipal, após análise de sindicância, se for o caso. 
8.2.  O veículo utilizado por vários condutores, desde que autorizados pelo Executivo 

Municipal, devem obrigatoriamente cumprir as normas. 
a) 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. 
8.3.  As máquinas pesadas devem ser utilizadas em serviços de acordo com as 

recomendações de fábrica. 
a) Por exemplo: o Trator Escavo Carregador (pá carregadeira) é específico para carregar 

caminhão etc., não é recomendável afrouxar cascalho, para isso se usa o trator de esteira ou 
escavadeira. 

8.4.  É proibido carregar caminhão acima do peso permitido, bem como exagerar da 
velocidade. 
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8.5.  Em caso de colisão, atropelamento ou qualquer outro acidente com veículo oficial ou 
máquina da Prefeitura, o condutor, desde que em condições físicas favoráveis, e sem prejuízo à 
sua segurança e saúde, fica obrigado a permanecer no local até a realização de perícia; a 
comunicar ao Departamento de Transportes e a acionar a autoridade policial competente. 

8.6.  Aos condutores de veículos e operadores de máquinas do Município de Novo Mundo 
fica atribuída a responsabilidade pela fiel observância da Lei 9.503 (Código Brasileiro de 
Trânsito) e, no que lhes couber, às disposições desta Instrução Normativa. 

 
 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
1. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nestas normas e atos 

complementares, pode acarretar a aplicação de penas disciplinares aos envolvidos, conforme o 
caso. 

 
2. Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por essa Norma deverá ser solucionada 

junto ao Departamento de Transportes, Setor de Controle da Frota e à Unidade de Controle 
Interno, que por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância 
de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 
 

Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 
 
 
 
 

_____________________ 
ALCIELLY VITORINO DE CARLI 

Controladora Interna  
Mat. N.º 2060 

 




