
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21 / 2014

Dispõe sobre as atividades a serem executadas pelo Departamento
de Manutenção e Controle da Prefeitura Municipal de Castelo

 

Art. 1º. A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castelo, sem
prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do Município, na
lei de plano de cargos e salários, recomenda ao Departamento de Manutenção e Controle
os procedimentos constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

Art.  2º.  Esta Instrução Normativa visa efetivar o gerenciamento e controle da frota de
máquinas, caminhões e equipamentos em geral, sob responsabilidade das Secretarias
Municipais, cujo objetivo é padronizar, uniformizar, controlar e disciplinar a identificação,
guarda, conservação e utilização dos equipamentos.

Art.  3º.  Para  fins  desta  Instrução  Normativa  consideram-se  máquinas,  caminhões  e
equipamentos em geral: retro escavadeiras, pá carregadeiras, patrolas, tratores, tobatas,
escavadeiras hidráulicas e todos os demais instrumentos necessários para a execução de
obras e serviços municipais, além de veículos usados para estes fins, tais como: ônibus,
automóveis e outros.

Art. 4º. Qualquer manutenção e/ou compra de peça, equipamento ou acessório deverá
ser  obrigatoriamente  requisitada  ao  Departamento  de  Manutenção  e  Controle  da
Prefeitura de Castelo.

Art.  5º.  Todas as máquinas, caminhões e equipamentos que pertencem ao patrimônio
público  somente  poderáo  ser  utilizados  para  a  execução  do  serviço  público,  sendo
terminantemente proibida a utilização para outras finalidades e/ou interesses particulares.
Parágrafo único. O uso indevido destes equipamentos públicos é passível de aplicação de
penas disciplinares e sanções civis e administrativas aos responsáveis e/ou envolvidos,
conforme cada caso.

Art. 6º Constitui obrigação do responsável pelo Departamento de Manutenção e Controle
a prática das atividades constantes dessa Instrução Normativa. 

I- Apuração das responsabilidades das infrações cometidas no trânsito; 

II-  Cópia  de  todos  os  documentos  dos  veículos  em  pasta  separada  com  seguros
obrigatórios; 

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

IV- Confeccionar fichas individuais de veículos com informações capazes de permitir a
comparação de desempenho e análise de desvios; 

V- Não permitir que os veículos circulem sem os acessórios e ferramentas obrigatórias,



bem como qualquer equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de
trânsito; 

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

VII- Providenciar o licenciamento dos veículos, arquivando o original em pasta própria e
providenciando cópia autenticada para o uso diário do veículo;

VIII- Conferir as peças substituídas nos veículos e máquinas, devendo os condutores /
operadores dos veículos e máquinas verificar a substituição das peças, apresentando-as
imediatamente ao Departamento de Manutenção e Controle.

IX- Relacionar todos os motoristas da Prefeitura, que estão devidamente autorizados à
condução de veículos da mesma; 

X- Controlar e informar ao Departamento De Pessoal  de todos dados pertinentes aos
servidores lotados no Setor, inclusive o ponto mensal; 

XI-  Emitir  solicitação  de  materiais  e  ou  serviços  pertinentes  ao  setor  para  serem
encaminhados ao Departamento de Compras,  primeiramente  com o conhecimento  do
Secretário da pasta; 

XII- Entregar na Secretaria à qual está vinculado as Notas Fiscais de abastecimentos que
forem realizadas nos veículos fora do município, assim que o veículo retornar da viagem. 

XIV-  Manter  a  Unidade  Central  de  Controle  Interno  informada  de  toda  e  qualquer
irregularidade verificada no setor; 

Art. 7º - O Departamento de Manutenção e Controle emitirá, quando solicitado, relatórios
de custo operacional de veículos e máquinas devidamente assinados pelo responsável
pelo preenchimento, devendo nele constar: 

I- Placa, tipo e ano de fabricação; 

II- Consumo de combustíveis por veículo; 

III- Quilômetros percorridos por veículos; 

IV- Quantidade de litros consumidos por veículos; 

V- Média de quilômetros por litro, por veículos; 

VI- Detectada qualquer irregularidade na média de quilômetro/litro, informar o nome do
motorista responsável, para que a Secretaria à qual o veículo atende tome as medidas
cabíveis; 

Art.  8º - Com a finalidade de facilitar a elaboração do custo operacional, fica criado o
Controle de Combustível das Bombas da Prefeitura Municipal de Castelo e o Controle de
Itinerário dos Veículos.



Parágrafo Único: Os controles acima mencionados deverão ser arquivados em boa ordem
e ficarão à disposição do Controle Interno para fins de fiscalização. 

Art.  9º  -  As  normas  acima  discriminadas  ficarão  adstritas  ao  acompanhamento  e
fiscalização  do  Controle  Interno  e  o  descumprimento  do  disposto  nesta  Instrução
Normativa  constará  de  um  relatório  a  ser  encaminhado  a  Prefeito  Municipal  para
providências cabíveis.

Art.  10.  –  Os  motoristas  de  veículos,  caminhões,  ônibus,  máquinas  e  equipamentos
deverão  estar  rigorosamente  uniformizados,  bem  como  deverão  fazer  uso  de
equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessário.

Art.  11. – Os ROVE (Registro de Operação de Veículos e Equipamentos) deverão ser
recolhidos pela a Secretaria responsável pelo veículo e enviado via oficio até o quinto dia
útil do mês seguinte para esse Departamento, devendo constar a marca do veículo, placa,
frota e motorista. O ROVE deverá ser preenchido corretamente com caneta esferográfica
azul ou preta, se possível,em letra de forma para melhor interpretação das informações.

Art.12. – Os veículos, caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos deverão pernoitar no
Pátio  da  Prefeitura  Municipal  de  Castelo  situado  na  Rod.  Nicanor  Marques  (Antiga
exposição).

Parágrafo  Único:  Só  serão  autorizados  veículos,  ônibus,  máquinas  e  equipamentos
pernoitar em local diverso ao estabelecido no caput deste artigo, quando estiverem de
Plantão ou áreas rurais executando trabalho nas mesmas. 

Art. 13. – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Castelo, .... de .......... de ............... 

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DAS BOMBAS DA PMC

Bomba Gasolina

Responsável: __________________________________________ Data: ___/ ___/ _____

Veículo Hodômetro
ou Horímetro

Quantidade
(litros)

Condutor responsável

Número Placa



Carro: _________________________ Secretaria: ____________________________ Mês/Ano: __________________

Dia Hod. Inicial Local de
Destino

Motivo Hora de
saída

Hod. Final Hora de
chegada

Assinatura


