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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2008 

 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo 
Departamento de Administração e pela Divisão de Transportes 
desta Câmara Municipal, na prática de suas atividades, 
objetivando a melhoria de suas funções e do controle interno. 

 

 O Controlador Interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Resolução nº 36/2007, de 27/02/2007, em seu art. 2º, § 1º e os 
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos a serem 
adotados pelo Departamento de Administração e pela Divisão de Transportes desta Câmara 
Municipal, na prática de suas atividades, objetivando a melhoria de suas funções e a 
efetivação das ações de controle interno em atendimento à legislação pertinente 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos a serem adotados pelo Departamento de 
Administração e pela Divisão de Transportes desta Câmara Municipal, na prática de suas 
atividades, a seguir definidas: 

I - Realizar cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e respectivas 
alocações, elaborar mapas unitários de quilometragem, consumo de combustível, gastos com 
a reposição de peças e consertos dos veículos, com fechamento periódico, semanal, quinzenal 
ou mensal; 

II - Confeccionar fichas individuais dos veículos, permitindo a comparação de 
desempenho e análise de desvios, do gasto com combustível, de lubrificantes e peças 
utilizadas para apreciação do rendimento da frota; 

III - Conservar, controlar e distribuir os veículos aos diversos gabinetes, de acordo com a 
Portaria nº 113/2005; 

IV - Manter o local limpo, em condições adequadas de higiene e segurança; 

V - Manter as chaves dos veículos em lugar seguro e de acesso restrito, inclusive as 
cópias, criando os meios possíveis para tal fim; 
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VI - Manter os veículos sempre limpos e em condições de uso, conforme controle da 
Divisão de Transportes; 

VII - Verificar periodicamente as condições externas dos veículos quanto à lataria, vidros, 
escapamentos, pneus, hodômetro e outros; 

VIII - Autorizar o abastecimento dos veículos, conforme modelo próprio; 

IX - Programar e acompanhar as manutenções periódicas dos veículos, conforme controle 
da Divisão de Transportes; 

X - Autorizar a utilização dos veículos somente no interesse do serviço público, 
fiscalizando o fiel cumprimento das autorizações, em conformidade com a Portaria nº 
113/2005; 

XI - Assegurar que todos os veículos estejam recolhidos à garagem ao final do expediente 
oficial da Câmara Municipal, registrando ou justificando possíveis ausências; 

XII - Assegurar que os veículos circulem com os acessórios e ferramentas obrigatórias – 
macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de incêndio – bem como qualquer equipamento 
ou peça danificada que possa ser objeto de multa de trânsito; 

XIII - Manter assinado e atualizado um Termo de uso dos veículos pelos motoristas e pelo 
responsável em que o bem estiver lotado, conforme Portaria específica deste Legislativo; 

XIV - Consolidar mensalmente os gastos com veículos, emitindo relatórios detalhados por 
gabinetes e/ou setores administrativos, encaminhando cópia para a Diretoria Geral e 
Controladoria Interna; 

XV - Confrontar mensalmente as autorizações de fornecimento de combustível com as 
quantidades apresentadas nas notas fiscais do fornecedor e atestar o fornecimento correto; 

XVI - Comunicar e/ou apurar responsabilidade em caso de acidente de trânsito, para fins de 
sindicância obrigatória; 

XVII - Providenciar o licenciamento dos veículos, arquivando uma cópia em pasta própria e 
fornecer original para uso diário do veículo, conforme Resolução nº 205/2006 - CONTRAN; 

XVIII - Encaminhar à Divisão de Orçamento, Escrituração Contábil e Patrimônio, os 
documentos relativos ao IPVA, Licenciamento e afins dos veículos, para as devidas 
providências quanto ao seu pagamento e arquivo dos mesmos na Divisão; 

XIX - Acompanhar o vencimento das apólices de seguro e solicitar a renovação, com 
antecedência, em conformidade com os procedimentos internos; 

XX - Gerenciar contratos de lavagem, lubrificação, troca de óleo e afins, com o fornecedor 
contratado, acompanhando a qualidade e administrando a real necessidade dos serviços, 
visando sempre manter a frota limpa e em condições de uso; 
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XXI - Receber as notas fiscais de prestações de serviços e/ou peças utilizadas na frota, 
atestar a correta execução/utilização e encaminhar as notas fiscais para o reconhecimento da 
despesa, em conformidade com os procedimentos internos desta Câmara, conforme Instrução 
Normativa nº 02/2008; 

XXII - Acompanhar e aprovar os orçamentos prévios fornecidos pela empresa contratada, 
quanto a manutenção da frota e acompanhar a execução dos trabalhos quanto à qualidade, 
prazos, eficiência e garantia; 

XXIII - Emitir requisição sempre que aprovar orçamento de reparos nos veículos, anexando 
cópia do respectivo orçamento, conforme Instrução Normativa nº 02/2008; 

XXIV - Conferir, periodicamente, se houve substituição de peça nos veículos, apurando a 
responsabilidade sobre o fato constatado; 

RECOMENDAÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELOS CONDUTORES 

XXV - Proceder à inspeção periódica dos veículos, verificando seu estado de conservação e 
solicitar os reparos que se fizerem necessários; 

XXVI - Conferir a existência dos acessórios e ferramentas de porte obrigatório no veículo 
(macaco, chave de rodas, triângulo, extintor), antes de movimentar o veículo, notificando o 
superior imediato sobre qualquer ausência dos mesmos ou sobre quaisquer problemas que 
possam causar multas de trânsito e entre outros aspectos; 

XXVII - Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus, antes de movimentar o veículo; 

XXVIII - Preencher diariamente, em formulário próprio, a quilometragem registrada no 
hodômetro dos veículos quando da saída e retorno dos mesmos;  

XXIX -  Não fazer ou permitir substituição de qualquer peça ou acessório do veículo sob sua 
responsabilidade, sem autorização prévia do setor competente, sob pena de imputar 
culpabilidade pelo ato; 

Art. 2º - O servidor responsável pelo setor, não poderá escusar-se de decidir em 
assuntos de sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas conseqüências de sua 
recusa ou omissão. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta instrução importará na aplicação de 
penalidades ao responsável, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
vigente, sem prejuízos de medidas legais com comunicação ao TCE/PR. 

 Art. 4º - Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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 Controladoria Interna da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 10 de julho 
de 2008. 

 

 

 

 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno CMSJP 

 

 
Gabinete da Presidência 

APROVO, PUBLIQUE-SE. 

Em 10 de julho de 2008 

 
__________________________ 
ASSIS MANOEL PEREIRA 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 


