
 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO Nº 007/2018 

 Entidades envolvidas:  
Todas as Secretarias 

Data: 
26/11/2018  

 
Finalidade: 
Manifestação quanto à observância aos princípios da Eficiência, Eficácia e Economicidade 
no tocante à elaboração, preenchimento e avaliação dos Mapas Diários de controle dos 
veículos da frota do Município de Domingos Martins. 

 
Origem: 
Ausência de adequado preenchimento dos Mapas Diários dos Veículos integrantes da Frota 
do Município de Domingos Martins. 
 

 
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 
situações examinadas apoiando-se em fatos e evidências que permitam o 
convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos.” Apropriando-se 
destas funções emitimos a recomendação a seguir: 
 
Entende-se que gerenciar frotas é uma função complexa, dado que envolve uma série de 
variáveis, tais como, manutenções, combustível, rotas, multas, condutores, disponibilidade 
de veículos, entre outras. Dessa forma, estabelecer mecanismos de controle dos veículos 
torna-se fundamental para a adequada aplicação dos recursos públicos. 
 
O primeiro procedimento e o mais simples para instrumentalizar o controle de frotas é 
mapear a sua operação, englobando as variáveis supramencionadas e organizar uma 
metodologia de análise deste mapeamento. 
 
No âmbito municipal, este procedimento foi implantado por meio da elaboração, 
preenchimento e avaliação dos Mapas Diários de Movimento dos Veículos. Este mapa 
consiste em um documento presente em todos os veículos, e que congrega informações 
objetivas, prévias (antes do deslocamento do veículo) e posteriores (após a movimentação 
do veículo), que são de fácil preenchimento e fundamentais para a constituição de 
indicadores que irão direcionar o planejamento financeiro e administrativo do setor de 
transportes, tais como: 

• Multas – valor das multas, quantidade de multas, multas por veículos, condutores 



 
 

 

responsáveis pelas multas; 
• Manutenção – custo da manutenção por veículo, manutenção por quilômetro 

rodado; 
• Combustível – número de abastecimentos por veículo, valor dos abastecimentos, 

abastecimentos por quilômetro rodado; 
• Data e período de utilização do veículo; 
• Comprovação de horas extras efetivamente trabalhadas pelos motoristas; 
• Entre outros; 

 
Estes indicadores de desempenho permitirão que o gestor avalie a eficácia, a eficiência e a 
economicidade das ações do setor de transportes, podendo criar mecanismos que 
aperfeiçoem a aplicação dos recursos públicos quanto ao atendimento dos interesses da 
sociedade. 
 
Apesar de sua relevância para o controle da frota, observou-se que frequentemente estes 
Mapas Diários não são preenchidos pelos condutores dos veículos, disponibilizando 
informações incompletas e confusas, o que descaracteriza significativamente as funções 
dos Mapas Diários dos veículos. 
 
Neste contexto, a Controladoria emite esta recomendação com o intuito de orientar as 
secretarias e reforçar sobre a obrigatoriedade de se preencher e avaliar estes Mapas 
Diários a cada deslocamento do veículo, sendo rígidas na cobrança para que este 
procedimento seja fielmente executado. 
 
Os condutores que atuam diretamente no preenchimento dos Mapas são essenciais no 
processo, e, portanto, devem ser assistidos e treinados rotineiramente para se alcançar 
uma padronização no uso da frota. 
 
Por fim, solicitamos a colaboração de todos para auxiliar na fiscalização destes atos 
administrativos, resguardando a Municipalidade de irregularidades e tornando a gestão 
mais transparente e eficaz. 
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