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DECRETO N“ D21.~'20'18

“Altera a lnstrugao Normative SCFA N°
001l201?. Versao 02, que dispoes sobre

rotinas e procedimentos de
gerenciamentos e o controle da frota no

ambito da Cémara Municipal de Jaguare-

ES. "

O Presidente da Camara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no use
cie suas atribuiooes legals, tendo em vista o que dispoe sobre 0 Regimento

lnterno e a Lei Organioa do Munioipio de Jaguare-Es.

Conslderando o clisposto na Lei n° 974, de 03 de 27 de dezembro de 2011 que
dispoe sobre o Sistema de Controle lnterno no ambito do Munioipio de Jaguare-
ES e desneoessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criagao de
estrulura propria do controle, ante a ja existe existénoia daquela Lei.

Considerando as clisponibilidades orgamentarias e financeiras e os princlplos
do eficlenoia, da economicidade e da razoabilidade,

DECRETA:

Art. 1° - Aitera a Instrugao Normativa SCFA N“ 00112017, Versao 02, que dispoes

sobre rotinas e procedimentos de gerenciamentos e 0 controle da frota, no
arnbito da Camara Municipal Jaguaré-ES, que segue anexa como pane
integrante do presente Deoreto.
Art. 2° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jaguare, Estado do Espirilo
Santo, aos 17 (dezessete) dias do més de maio de dois mil e dezoilo (2018).

Rua Conslanle Casagrande. 299, Centro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - Télefax (Oxx2?') 3769-1414 ’
CNP1 3'l_?8?.922l0D0'l-14, EMAIL: omjaguaro@gmail.com
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Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Camara Municipal de Jaguare-
ES. na data supra.
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J0fiU'DANlE‘TfiLQUETTO

Secretario Geral

Rua Conslante Casagrande, 299, Cenlro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-000 - Telefax l0>o<2?) 3769-1414
CNPJ: 31.?87.*322.|'00O1-14, EMAIL: c:mjaguare@gmar|.com
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SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS E ABASTECIMENTO

INSTRUQAO NORMATIVA SCFA N°. 001l20'17

Verséo: 02
Aprovagao em: 17 de maio de 2018.

Ato de aprovacao: Decreto n°. 021/2018
Unidade Responsavel: Diretor Geral

| - FINALIDADE E ABRANGENCIA
Esta lnstrucao Normativa tem por finalidade as rotinas e procedimentos para o
gerenciamento e o controle da frota dos veiculos, a panir de solicitacao para
deslocamento ou viagens ate 0 registro e controle sobre as despesas corn

combustiveis e manutencoes, com vistas a eficiéncia, eficacia e economicidade
das despesas no ambito do Poder Legislativo Municipal.

11 - ABRANGENCIA
Abrange todas as unidades da estrutura administrative organizacional do Poder
Legislativo

ill —- CONCEITOS

1 ~ Veiculo oficial: Aqueles de propriedade e uso da Camara Municipal;

2 — Condutor: Ocupante do cargo de Agente de Transporte Legislativo, ou
servidores de outras categorias devidamente autorizados pelo Diretor Geral ou
o Presidente da Camara, que sejam habilitados;
3 ~ Usuério: Vereador, Servidor ou contratado que desempenhe atividades
externas, que efetue deslocamentos em veiculo oficial;

4 - Veiculo Novo: Aquele que esta amparado pela garantia;
5 ~ Veiculo Usado: Aquele que nao esta amparado pela garantia do fabricante.
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1V - DA BASE LEGAL

we Lei n°. 9.5031199? — Codigo de Transito Brasileiro; Lei n°. 741/2007 -
Dispoe sobre a Estrutura Administrativa da Camara Municipal de Jaguars-

ES; Lei n°. 734F200? — Dispoe sobre os Estatuto dos Servidores da

Camara Municipal de Jaguaré-ES; Resolucao 227!2011 e alteracoes do

Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;

V - DAS RESPONSABILIDADES

1 - Sao de responsabilidades do Diretor Geral:
1.1 - Atender lnstrucao Normativa, quanto ao fornecimento de informaooes e a
participacao no processo de atualizaoao, que se fizerem necessarias as rotinas

de trabalhos objetivando a sua otimizacao, tendo em vista o aprimoramento dos
procedimentos de controle, para uma boa eficiéncia operacional;
1.2 - Manter a lnstrucéo Normativa a disposigao de todos os usuarios das
unidades da Camara Municipal;

1.3 — Autorizar os veiculos somente no interesse do servico publico, fiscalizando
o cumprimento das autorizacoes;
1.4 - Assegurar a guarda dos veiculos no estacionamentofpatio da Camara apos
ao final do dia registrando sua auséncia;

1.5 — Tomar as providencias cabiveis e informar ao Presidente da Camara os
acontecime-ntos com sinistro;

1.6 — Receber as notificacoes de transito e identificar o condutor quando as

infracoes forem decorrentes da direcao do veiculo;
1.7 - Receber a solicitacao para deslocamento do veiculo e examinar a
disponibilidade para 0 atendimento;
1.8 — Zelar pelo estado de conservacao dos veiculos, informando ao Preside-nte.
conforme a necessidade, as manutencoes preventivas e corretivas dos veiculos
usados;
1.9 — Providenciar o encaminhamento dos veiculos novos a concessionaria
autorizada para revisao programada, conforme o manual do fabricante;
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1.10 - Provldenciar a renovacao do licenciamento e do seguro obrigatorio anual
dos veiculos.

2 - Os veiculos da Camara Municipal de Jaguare deverao ser utilizados
exclusivamente a servico da instituicao.

3 - E expressamente vedada a utilizacao dos veiculos da Camara para outros
tins.

4 - Todos os veiculos oficiais da Camara Municipal deverao ter adesivos com
inscricao “Cémara Municipal de Jaguare-ES" que permita a identificacao da

propriedade conforme determina a Lei Municipal n° 818/2009.

5 - Sao de responsabilidade do Condutor:
5.1 - Conduzir defensivamente o veiculo de acordo com as exigéncias do codigo
naoional de Transito, sendo responsabilizado pelas infracoes cometidas;

5.2 — Exigir dos passageiros o uso do cinto de seguranca;
5.3 — Cumprir a rota estabelecida pelo Diretor Geral e ou Presidente da Camara,
de acordo com o requerimento de viagem;
5.4 - Manter os veiculos limpos interna e externamente;
5.5 - Manter o controle cla saida de cada veiculo, com registros de
deslocamento, data e hora, quilometragem de saida e chegada, nome do
motorista o servico a ser realizado e unidade solioitante (Anexo I);

5.6 - Nao fumar e nao permitir que outros fumem no interior do veiculo.
6 - Compete ao ocupante do cargo cle Agents de Transporte Legislativo verificar,
se o veiculo esta em perfeitas condicoes técnicas, com equipamentos e
acessorios obrigatorios de acordo com Codigo Nacional de Transito, bem como,
os niveis de agua da bateria e do radiador, oleo do motor e dos freios, pneus e
rodas, luzes, limpezas dos veiculos e a documentacao em ordem, comunicando

ao Diretor Geral, as anormalidades constatadas, para as providéncias cabiveis.
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7 - Sac de responsabilidade do Vereador:
? 1 - Solicitar com pelo menos tres dias de antecedencia o uso do carro
conforme requisicao (Anexo lll);

7.2 - Usar o carro de forma indevida que seja para fins de interesse do
legislative Municipal, sob pena de responsabilidade.

V - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 - Dos Critérios para Requisicao dos Veiculos e Controle da frota:
5.1.1 - A requisicao do veiculo para deslocamento local ou para viagens devera
ser encaminhada, pelo interessado, ao Presidente, informando o motivo, data,
norario e destino:
I - O Presidente, ao receber a solicitacao do veiculo, analisara as caracteristicas
do servico solicitado, visando ao atendimento ao usuario e, havendo
disponibilidade de veiculo, a solicitacao sera atendida. Se achar necessario,
podera solicitar parecer Juridico.
ll - Todos os deslocamentos deverao ser registrados pelos condutores (Anexo
I), no dual oonstara: o tipo de veiculo, a placa, nome do condutor, data e hora de
saida e chegada, destino, solicitante do veiculo e quilometragem de saida e

chegada;
ll! — Os veiculos devem ser entregues ao requisitante em bom estado de
conservacao.
IV — Fica vedada 0 uso dos veiculos oficiais nos feriados. sébados e domingos.

5.2 - Da Guarda dos Veiculos:
5.2.1 - Para a guarda dos veiculos devera ser observado os seguintes critérios:

I - Todos os veiculos devem ficar estacionados no patiolestacionamento da
Camara Municipal apos o expediente, com excecao dos que estiverem em
viagem.

5.2.2 - Fica vedada a guarda do veiculo em residencia propria do condutor que
for utilizar o veiculo no dia seguinte sem prévia autorizacao do Presidente da
Camara.
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5.3 - Do Abastecimento dos Veiculos:
5.3.1 ~ Os precedimentos a serem ebsewades quanto ae abastecirnente do

veiculo:

1- Os abastecirnentes dos veiculos so sera feito no pesto credenciade, mediante
processe de licitatorio e do licitante vencedor. Sempre que e veiculo for
abastecido devera ser entregue ae Pesto a Requisicae devidamente assinada
pelo Diretor Geral eu pelo Presidente da Camara Municipal;

ll — Todo abastecimento sera registrado no boletim de centrele de abastecimente

do veiculo cenferme Anexe ll desta lnstrucao Normativa;
III — Estando e veiculo em viagem, o abastecimento podera ecorrer em qualquer
pesto de services. onde o meterista devera selicitar a Neta Fiscal eu Cupom
Fiscal. em nome da Camara Municipal de Jaguaré, com e respective CNPJ
31.787922/0001-14, Rua Censtante Casagrande, 299, Centre, Jaguare-ES.
CEP. 29.950-000, a qual devera especifiear es quantitatives em litres e e numere

da placa do veiculo.

5.3.2 - Fica estritamente proibicle ultrapassar e limite mensal de cembustivel
centratade pela Camara mediante processe licitaterie sob pena de
respensabilidade.

5.4 - Das lnfragoes de Transito:
5.4.1 - Das respensabilidades pelas multas advindas de infracoes de transito
cemetidas per servidores e dos procedimentes a serem ebservades:
l — O pagamento cle multas aclvindas de infraeoes de transito cometidas per

servideres, quando da cenducae de veiculos de propriedade do Municipie, e de
inteira responsabilidade do Cenduter, todavia, se por ventura a administracae
poblica for obrigada a promever e seu pagamento, compete a esta adetar as
medidas necessaries visande e ressarcimento da despesa ao erarie, per parte
do respensavel pela infracae; Sendo que, estas multas deverae ser pagas pela
rnunicipalidade juntamente com e licenciamento do veiculo e pesteriermente
encaminhar-se-a e processe a Geréncia de Recursos Humanes, afim deque seja

descontado do metorista em felha de pagamente;
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ll - O condutor que dispensar a Defesa Prévia e assumir diretamente a
respensabilidade da infracae e e anus da mesma, efetuara e ressarcimento da
multa atraves de pagamente de forma Unica eu parcelada, mediante instrumente
legal cabivel, salvo em forca maior que a multa tenha side cancelada;

Ill - O condutor que se recusar a pagar o Auto de lnfracao, apes ter se utilizade

de tedas as garantias dos principles do contraditorie e da ampla defesa, tiver
contra si a caracterizacae da infracao e a responsabilidade pelo pagamente da
multa, respendera a processe administrative.

Vl - DAS CONSIDERAQOES FINAIS

1 - Os veiculos da Camara Municipal de Jaguare terao identificacae propria e
personalizada, devende ser utilizades apenas em service, e pederae ser
conduzides excepcienalmente per servideres devidamente autorizados pela

Auteridade cempetente.

2 - As chefias imediatas que autorizarem indevidamente e servider a utilizar
veiculo eficial, estarae sujeitas as sancdes disciplinares cabiveis.
3 - lntegram-se esta lnstrucao Nermativa:

DJ ) Anexe l - Mapa Diarie do \/eicule;
b) Anexe ll - Centrele de Abastecimento;
c) Anexe lll — Requisicae para utilizacae do Veicule.

4 ~ Os cases emisses nesta Instrucao Nermativa serae reselvidos pela Direcae
Geral, conjuntamente com a Unidade Central de Contrele lnterne e a
Presidéncia.

5 - Esta lnstrucao Nermativa entra em vigor a partir de sua data de publicacao.
revogande as disposicoes a ela centrarias.

Camara Municipal de Jaguaré, em 17 de maio de 2018.

_ _ __-- P“ '

Joao _§;lane.$-'d'os Santos--"
Presidente da Camera Municipal
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ANEXO Ill — REQUISIQAO PARA UTILIZACAU DO VElCULO

10" 5' *REou'is|cAo*PARA UTlLlZA(;AO no VElCULO it
'| Qgetlor geralj. A
| Solicitantei W
| Motive da Selioitacao:
|

1_ ldentificacae do Veicule:Lr~ l
lAb_a_s_t_e_cimente pela Camera: (_) sim ( ) nae 7

l Pefiodo:
Saida:

l Dia; r 1 Herario:
.Chegada:

i Ola; l ll Herario:

d

!

1
A l_ H W Assginatura do Solicitante A

1
!| [ Data: A

Assinatura do Diretor |
_ _ Geral j Meterista

1
l

Y Pede deferimento
| . L L .

l
l

| Presidente: l {Data
L ,_ _., ___

_._l_
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