
 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO

Entidades envolvidas:  

Todas as Secretarias Municipais.

Finalidade: 

Manifestação para disciplinar a utilização e

Municipal de Domingos Martins, no âmbito das Secretarias Municipais, de forma a estabelecer 

maior controle sobre o emprego do patrimônio público.

Origem: 

Necessidade de disciplinar e regulamentar os procedi

veículos municipais, fortalecendo os mecanismos de controle interno.

 

 

Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, Seção I, 

tópico 12.12, cabe a equipe de auditoria: 

situações examinadas apoiando

convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.”

destas funções emitimos a recomendação a seguir:

 

Considerando o Decreto Normativo nº 2.622/2014 que aprova a Instrução 

STR nº 01/2014, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o 

controle do uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados do município de Domingos 

Martins, e dá outras providências.

 

Considerando a Auditoria nº 001/2019

conformidade e a eficiência dos mecanismos de abastecimento dos veículos da frota municipal 

de Domingos Martins.  

 

Recomendamos que seja observada a correta utilização e guarda dos veículos oficiais 

de competência de sua Secretaria, em especial, sob dois aspectos:

 Utilização apenas para fins de interesse público;

 Guarda dos veículos na garagem oficial ou no pátio das Secretarias;

 

Reforçarmos que estas condutas estão previstas na Instrução Normativa STR nº 

001/2014, e, portanto, devem ser cumpridas:

 
“Art. 5º 

Transporte, como unidade responsável pela Instrução Normativa, que 

deverá:
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Todas as Secretarias Municipais. 

 

Manifestação para disciplinar a utilização e o controle de veículos oficiais da Prefeitura 

Municipal de Domingos Martins, no âmbito das Secretarias Municipais, de forma a estabelecer 

maior controle sobre o emprego do patrimônio público. 

 

ecessidade de disciplinar e regulamentar os procedimentos de uso e guarda da frota de 

veículos municipais, fortalecendo os mecanismos de controle interno. 

Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, Seção I, 

tópico 12.12, cabe a equipe de auditoria: “Emitir opiniões sobre documentos ou 

inadas apoiando-se em fatos e evidências que permitam o 

convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.”

destas funções emitimos a recomendação a seguir: 

 

Considerando o Decreto Normativo nº 2.622/2014 que aprova a Instrução 

STR nº 01/2014, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o 

controle do uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados do município de Domingos 

Martins, e dá outras providências. 

Considerando a Auditoria nº 001/2019 (Processo PMDM nº 0516/2019) que avaliou a 

conformidade e a eficiência dos mecanismos de abastecimento dos veículos da frota municipal 

que seja observada a correta utilização e guarda dos veículos oficiais 

a de sua Secretaria, em especial, sob dois aspectos: 

Utilização apenas para fins de interesse público; 

Guarda dos veículos na garagem oficial ou no pátio das Secretarias;

Reforçarmos que estas condutas estão previstas na Instrução Normativa STR nº 

4, e, portanto, devem ser cumpridas: 

“Art. 5º É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Interior e 

Transporte, como unidade responsável pela Instrução Normativa, que 

deverá: 

 

Nº 001/2020 

Data: 

27/01/2020 

o controle de veículos oficiais da Prefeitura 

Municipal de Domingos Martins, no âmbito das Secretarias Municipais, de forma a estabelecer 

mentos de uso e guarda da frota de 

Tendo em vista as competências do Controle Interno, previstas no Manual de 

Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, Seção I, 

“Emitir opiniões sobre documentos ou 

se em fatos e evidências que permitam o 

convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.” Apropriando-se 

  

Considerando o Decreto Normativo nº 2.622/2014 que aprova a Instrução Normativa 

STR nº 01/2014, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o 

controle do uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados do município de Domingos 

(Processo PMDM nº 0516/2019) que avaliou a 

conformidade e a eficiência dos mecanismos de abastecimento dos veículos da frota municipal 

que seja observada a correta utilização e guarda dos veículos oficiais 

Guarda dos veículos na garagem oficial ou no pátio das Secretarias; 

Reforçarmos que estas condutas estão previstas na Instrução Normativa STR nº 

de responsabilidade da Secretaria Municipal de Interior e 

Transporte, como unidade responsável pela Instrução Normativa, que 
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III – Manter a guarda e gerenciamento dos veículos, máquinas, 

caminhões e equipamentos pesados da Prefeitura Municipal de 

Domingos Martins; 

 

Art. 6º São de responsabilidades das Unidades Executoras da Instrução 

normativa: 

IV – Autorizar a utilização dos veículos e máquinas somente no 

interesse do serviço público, fiscalizando o fiel cumprimento das 

autorizações; 

V – Assegurar que todos os veículos estejam recolhidos ao final do 

expediente, registrando ou justificando as possíveis ausências; 

 

Art. 10 O uso dos veículos oficiais só será permitido a quem tenha 

obrigação constante de representação oficial pela natureza do cargo ou 

função, ou necessidade imperiosa de afastar-se repetidamente para 

fiscalizar, inspecionar, executar ou dirigir atividades, que exijam o 

máximo de aproveitamento de tempo. 

 

Art. 14 Para a realização da guarda dos veículos deverão ser 

observados os seguintes procedimentos: 

I - Todos os veículos e máquinas/equipamentos pesados devem ser 

recolhidos à garagem ou em locais determinado pela Chefia, após o 

atendimento autorizado, ficando expressamente proibido ao Motorista 

ou Operador conduzir o veículo para sua casa ou outro local não 

autorizado, exceto: 

a) ambulâncias que estiveram de plantão que ficam sob a 

responsabilidade da Secretaria de Saúde; 

b) veiculo do gabinete do Executivo;  

c) ônibus e vans escolares, que ficam sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação; 

d) máquinas/equipamentos pesados, quando em serviço em locais 

distantes da sede do Município, cujo deslocamento seja muito oneroso, 

ficando sob responsabilidade da Secretaria de Interior e Transportes. 

 

Dessa forma, considerando o contexto em que hoje se insere a Administração Pública, 

de intenso controle social, em que inúmeras ferramentas de manifestação são colocadas à 

disposição dos cidadãos, é de fundamental importância que as Secretarias ajustem a 

utilização dos veículos oficiais, pois os mesmos são objetos constantes de fiscalização, de 

modo que seja averiguado continuamente a utilização dos mesmos para fins particulares dos 

servidores. 

 

Ressaltamos ainda, que os veículos oficiais devem ser guardados na garagem da 

Prefeitura ou nas dependências dos órgãos oficiais, aos quais estão subordinados, e que 

apenas em casos excepcionais e devidamente justificados e autorizados pelos Secretários os 

veículos poderão permanecer na residência dos servidores.  

 

Ainda que seja autorizada e justificada a permanência dos veículos oficiais na 

residência dos servidores, é importante destacar os riscos inerentes a esta conduta, os quais 

serão assumidos pelo Secretário responsável e pelo servidor que dispõe do veículo, devendo, 

portanto, serem de fato casos raros e excepcionais. 

 

Com o intuito de fortalecer este controle, a Controladoria disponibiliza em anexo um 
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modelo, para formalizar a permissão da Secretaria para a guarda dos veículos oficiais de sua 

competência na residência do servidor responsável pela utilização do mesmo, sendo 

obrigatória sua utilização. 

 

Informamos também, que está em processo de elaboração a nova versão da Instrução 

Normativa supramencionada sobre procedimentos para controle e utilização da frota 

municipal, para incluir essas e outras mudanças. 

 

Por fim, informamos que uma cópia desta Recomendação será simultaneamente 

encaminhada ao Prefeito, para adotar a postura de proibição a estas práticas impróprias, 

auxiliando-nos no controle e incentivo a atuação legítima da Administração. 

 

 

 

 
Márcia d’Assumpção 

Controladora Interna 

 

 

Renata Peterle Ronchi                          Franciele Luzia Holz 

                           Auditora Pública Interna                                       Auditora Pública Interna 
 

 


