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NOTA ORIENTATIVA N°.007/2017 
 
Dispõe sobre responsabilização acerca 
do uso irregular de veículos da frota 
municipal no que tange a utilização de 
diário de bordo 

 
O AUDITOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, no uso de 
suas atribuições legais previstas na Lei Municipal n°.834/2012, 
 
O R I E N T A:  
 
1. Toda movimentação de veículos da frota municipal seja registrada em diário de 
bordo. 
 
2. O diário de bordo do veículo deve conter no mínimo: 
 
2.1 Data do deslocamento; 
 
2.2 Horário de saída e horário de retorno ao pátio municipal; 
 
2.3 Percurso realizado; 
 
2.4 Finalidade do deslocamento; 
 
2.5 Assinatura legível do condutor, vedado uso de rubricas; 
 
2.6 Matrícula do condutor. 
 
2. Todo acontecimento imprevisto, que venha alterar o percurso da viagem deve ser 
registrado no diário no campo de observações relevantes. 
 
3. A verificação de diferenças na quilometragem do veículo e os registros no diário 
de bordo ou, ainda, deslocamentos registrados mas que não se verificar finalidade 
de interesse público,  poderá ensejar em responsabilização funcional do dirigente da 
pasta ou responsável formalmente designado, e abertura de procedimento interno 
que vise  ressarcimento ao erário. 
 
4. Para efeito do ressarcimento constante ao item 3, relacionado ao deslocamento 
irregular dos veículos da frota oficial, serão considerados: 
 
4.1 O valor total aproximado do consumo de combustível, com base o consumo 
histórico do veículo em questão; 
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4.2 O valor total aproximado do custo do desgaste do veículo (óleo, pneu, dentre 
outros); 
 
4.3 Todos os danos que incorrerem ao veículo; 
 
4.4 Multas referentes à infrações de trânsito. 
 
5. Seja designado servidor para realizar informatização dos dados dos diários de 
bordo dos veículos, por meio de planilhas eletrônicas ou software específico, para 
que haja otimização no controle dos deslocamentos realizados. 
 
5.1 A digitalização dos dados não substituirá o original, devendo este ser arquivado 
para posteriores conferências. 
 
6. É dever do dirigente da pasta, ou de servidor formalmente designado, controlar, 
orientar e cobrar os condutores acerca da obrigação do correto preenchimento do 
diário de bordo e do uso responsável dos veículos pertencentes ao município, assim 
como solicitar abertura de sindicância, em desfavor de servidores, caso verificar 
condutas danosas ao erário. 
 
Fundão, 23 de agosto de 2017. 

 

 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 

 

 

 


