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INSTRUÇÃO NORMATIVA  STR  N° 01 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014 

 

DISPÕE SOBRE GERENCIAMENTO E  

CONTROLE DO USO DA FROTA DE VEÍCULOS  

E DOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS  

AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PODER 

EXECUTIVO 

Versão: 01  

Aprovação em: 17 de setembro de 2014. 

Ato de aprovação: Decreto nº 082/2014. 

 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de 

Educação e Esportes, Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura.   

 

CAPÍTULO I  

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer a política e diretrizes na gestão 

da frota de veículos e na execução dos serviços  de transportes no âmbito da Prefeitura de Marechal 

Floriano; disciplinar a classificação, a utilização, a especificação e a identificação dos veículos, 

estabelecer procedimentos e definir responsabilidades.  

Art. 2°. Estabelecer procedimentos a serem adotados para abastecimento, manutenção corretiva e 

preventiva dos veículos próprios, locados ou em comodato, equipamentos e máquinas da Prefeitura 

de Marechal Floriano.  

Art. 3°. Regulamentar o gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos do Sistema 

de Transporte Municipal do Poder Executivo do Município de Marechal Floriano. 

 

CAPÍTULO II  

       DA ABRANGÊNCIA 

Art. 4º Abrange a todas as Unidades Administrativas do Município de Marechal Floriano, em 

especial a Gerência de Veículos e Equipamentos Motorizados vinculada a Secretaria Municipal de 

Administração,  Departamento de Máquinas e Produtos Agrícolas da Secretaria de Agricultura, 
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Departamento de Veículos Motorizados da Secretaria de Saúde e Gerência de Veículos 

Motorizados da Secretaria de Educação e Esportes. 
 

 

CAPÍTULO III  

DOS CONCEITOS 

 

 

Art. 5º  Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:  

 

I - AGENTE PÚBLICO: todo aquele que exerce, na Administração Pública Municipal,  autarquias 

e fundações, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação,  designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,  função ou qualquer 

espécie de atividade, inclusive de prestação de serviço por empresa  contratada;  

II - ESPÉCIE DE VEÍCULO: caracterização mais abrangente do veículo, conforme  regulação 

dos órgãos de trânsito, tais como: passageiro, carga, misto, tração, entre outros;  

III - MODELO DE VEÍCULO: nome do veículo, conforme a marca ou o fabricante;  

IV - TIPO DE VEÍCULO: caracterização mais específica do veículo, conforme regulação  dos 

órgãos de trânsito, sem identificação de modelo ou marca, tais como: ciclomotor, motoneta,  

motocicleta, automóvel, entre outros;  

VI - UNIDADE GESTORA: Secretaria responsável pela administração de um  conjunto de 

veículos, máquinas e equipamentos, contemplando a utilização, o abastecimento e a  manutenção 

preventiva e corretiva. 

VII - UNIDADE GERENCIADORA – Unidade administrativa responsável pelos  procedimentos 

operacionais relacionados à utilização e manutenção de um conjunto de  veículos. 

VIII - UNIDADE USUÁRIA – Unidade administrativa que apenas utiliza os serviços de  

transporte, sem nenhuma gerência sobre a utilização, abastecimento ou manutenção de  veículos. Os 

veículos colocados à disposição da Unidade Usuária terão sua frota gerenciada pela Unidade 

Gestora das Secretarias Municipais de  Administração, Educação,  Saúde  e Agricultura.  

IX - CONDUTOR – Motorista habilitado e autorizada a dirigir veículos da Prefeitura. 

 X - OPERADOR - Motorista habilitado e autorizado a operar máquinas pesadas da Prefeitura.  
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CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

Art. 6°. O Sistema de Gerenciamento de Frotas com cartão magnético é uma solução integrada, que 

propicia maior eficiência na administração de despesas, através do monitoramento constante dos  

níveis de utilização e do desempenho dos veículos, por meio de ferramentas específicas da 

tecnologia  da informação. 

 § 1º  O sistema contempla: 

  I -  Veículos próprios 

  II - Veículos em comodato; 

  III -  Veículos locados, e 

  IV- Máquinas agrícolas; 

 § 2º Serviços incluídos no Sistema de Gerenciamento: 

  I -  Abastecimento de combustível: gasolina, etanol e diesel; 

  II - Manutenção preventiva;  

  III - Manutenção corretiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

Art.7°. A Secretaria Municipal de Administração é a Unidade Gestora dos veículos utilizados pelas 

seguintes Secretarias: 

 a) Gabinete do Prefeito; 

 b) Secretaria Municipal de Finanças; 

 c) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 

 d) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos  

 e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  

 f) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano 
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Art 8°.  A  Gerência de Veículos Motorizados da  Secretária Municipal de Educação e Esportes  é a 

Unidade Gestora dos veículos lotados nessa pasta.  (e-mail: educação@marechalfloriano.es.gov.br); 

Art 9°. O Departamento de Veículos e Equipamentos Motorizados da Secretaria Municipal de 

Saúde – é a Unidade Gestora dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pela SEMUS (e-

mail: saude@marechalfloriano.gov.br). 

Art. 10º. Departamento de Veículos Motorizados da Secretaria de Agricultura  será a unidade 

responsável pela gestão dos carros lotados nessa Secretaria 

(agricultura@marechalfloriano.es.gov.br) .  

Art. 11º. Gerência de Veículos Motorizados da Secretaria de Educação e Esportes é a Unidade 

Gerenciadora dos veículos  da  SEMEE. 
 

CAPÍTULO IV  

                                                            DA BASE LEGAL 

 

Art. 12. A presente Instrução Normativa tem como base legal a seguinte legislação: Lei 4.320/64, Lei 

8.666/93, Lei Complementar 101/2000 - LRF, Lei Municipal nº 1.102/2011 e ,  Resolução TCCES Nº 

257/2011. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

Art 13. Os abastecimentos dos veículos que compõe a frota da Prefeitura serão executados 

exclusivamente na rede de postos privados credenciados pela empresa contratada, através de cartão 

magnético.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E 

REPOSIÇÃO DE ÓLEO 

Art. 14. Cada veículo disporá de um Cartão Magnético individual, contendo as seguintes 

informações: 

 I - Número do Cartão  

mailto:saude@marechalfloriano.gov.br
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 II - Placa;  

 III - Tipo de combustível;  

 IV – Modelo/Tipo  do veículo/ano;  

 V - Centro de Custo (informação da Unidade/Secretaria);  

Art. 15. O crédito mensal disponibilizado no primeiro dia do mês em cada cartão será utilizado 

exclusivamente para abastecimento dos veículos, gravados no cartão.  

Art. 16. Para o abastecimento dos equipamentos será disponibilizado cartão avulso para o 

responsável pela Unidade Gerenciadora. 

Art. 17.  Cada veículo e  máquina  possui um cartão para abastecimento  e  cada  condutor  terá uma 

matrícula,  senha pessoal e intransferível, que  deverá ser utilizada  para o abastecimento do veículo 

sob sua responsabilidade.  

 Parágrafo Único: A utilização da senha é de inteira e exclusiva responsabilidade de seu 

detentor, que responderá por sua inadequada utilização. 

Art. 18. A cada abastecimento será fornecido ao condutor do veículo o cupom fiscal e o 

comprovante de débito de utilização do cartão magnético. Este comprovante trará informações 

referentes ao abastecimento realizado e o saldo  disponível. 

Art. 19. A partir da 3º tentativa de abastecimento com dados divergentes ou inconsistentes, o 

sistema provocará o cancelamento da operação e o bloqueio do cartão. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E GUINCHAMENTO DE VEÍCULOS 

 

Art. 20. O Sistema contempla os seguintes serviços:  

 § 1º Manutenção Preventiva: 

  I - A manutenção preventiva é caracterizada pelos serviços que devem ser executados 

periodicamente, conforme recomendações e orientações dos fabricantes, objetivando a conservação 

das características funcionais, de segurança, higiene e de desempenho dos  veículos, máquinas e 

equipamentos. 
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  II -  Os procedimentos de manutenção preventiva serão planejados, anualmente,  

pelas unidades gerenciadoras, de acordo com as especificações técnicas dos  fabricantes, e da 

especificidade e condições de utilização de cada veículo, máquinas e  equipamentos. 

  III -  São serviços de manutenção preventiva: 

   a. Rodízio, calibragem e substituição de pneus; 

   b. Alinhamento de direção e balanceamento de rodas;  

   c. Cambagem, cáster e convergência; 

   d. Troca de óleo de motor, câmbio, diferencial e freio. 

   e. Verificação e reposição de líquido de arrefecimento; 

   f. Lubrificação de veículos 

   g. Lavagem simples e completa em automóveis leves, utilitários e caminhão 

de pequeno  porte; 

   h. Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação em automóveis 

leves, utilitários e caminhão de pequeno porte; 

   i. Substituição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc; 

   j.Substituição de itens do motor; 

   k.Limpeza de motor e bicos injetores; 

   l.Regulagens de bombas e bicos injetores; 

   m.Troca do extintor de incêndio; e  

   n. Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos. 

 § 2º Manutenção Corretiva: 

 I - A manutenção corretiva compreende os serviços necessários à correção de defeitos 

diversos, resultantes de desgastes ou avarias. 

 II - São serviços da manutenção corretiva: 

  a) Retífica de motor; 

  b) Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 
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  c) Instalação e reparos elétricos;  

  d) Reparos ou substituição de elementos nos sistemas de injeção eletrônica; 

arrefecimento; condicionamento de ar; suspensão; exaustão; eletrônicos; câmbio; direção; 

transmissão; capotaria; tapeçaria; funilaria e pintura e reboque de veículos. 

 § 3º O serviço de guincho será solicitado pelo condutor do veículo às empresas 

credenciadas. 

 Parágrafo Único: O credenciamento das empresas será efetuado por meio de  processos 

licitatórios, realizados  anualmente a partir das solicitações das Unidades Gerenciadoras.  

 § 4º Todos os serviços de manutenção serão administrados pelas Unidades Gerenciadoras.  

 § 5º Para manutenção corretiva e preventiva, só poderão ser utilizados peças, materiais e 

acessórios novos e genuínos ou similares.  

 § 6º No recebimento do serviço de manutenção corretiva e preventiva, será exigida a  

garantia para as peças/serviços, observando a garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias, 

excetuando-se  aquelas peças que tenham garantia especificada pelo fabricante; 

 § 7º Manutenções cujo custo extrapolar a 40% do valor do veículo, de acordo com a tabela 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE só poderão ser realizadas após autorização 

expressa da Unidade Gestora. Neste caso, deverá ser avaliada a viabilidade de alienação do veículo. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES GERENCIADORAS 

 

Art 21. As Unidades Gerenciadoras serão responsáveis por:  

 § 1º Administrar a utilização dos veículos, buscando a racionalização dos serviços, redução 

de custos e melhoria dos serviços prestados e gerenciar os procedimentos de abastecimento e 

manutenção. 

 § 2º Orientar os condutores de veículos sobre os procedimentos para utilização do sistema de 

abastecimento por cartão magnético, principalmente quanto aos estabelecimentos credenciados pela 

Contratada.  
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 § 3º Elaborar o Plano de Manutenção Preventiva dos veículos sob sua responsabilidade, 

submetendo à deliberação pela Unidade Gestora e adotar, no prazo máximo de 12 horas, as 

providências necessárias à realização de manutenção corretiva. 

 § 4º Adotar as providências necessárias para realização dos procedimentos de manutenção e 

limpeza dos veículos conforme o Plano de Manutenção Preventiva.  

 § 5º Agendar o serviço com as empresas credenciadas que apresentarem as propostas de  

menor preço ( lavagem de veículo, Guincho, borracharia, etc.) 

 § 6º. Encaminhar o veículo para a empresa realizar o serviço.  

 § 7º. Autorizar a execução do serviço, de valor inferior a 40% do valor do veículo.  

 § 8º. Acompanhar, retirar e conferir a execução do serviço e aquisição de peças. 

 § 9º. Fazer o recebimento dos serviços e\ou das peças adquiridas, atestando a conformidade  

das notas fiscais de acordo com serviço ou compra realizados. 

 § 10. Proceder à vistoria antes e depois da manutenção a fim de identificar possíveis  

irregularidades, tais como avarias não comunicada e o estado de conservação do veículo etc.  

 § 11. Enviar informações para a empresa Contratada com os dados necessários para emissão 

dos cartões.  

 § 12. Inserir créditos em reais em cada cartão, mediante autorização da Unidade Gestora.  

 § 13. Receber as faturas, conferir com os dados dos abastecimentos efetuados, através do 

sistema de gerenciamento e atestar sua conformidade, submetendo à ratificação da Unidade 

Gestora. 

 § 14. Fazer o lançamento no Sistema de Informações Municipais - SGI  das despesas, por  

veículo, com combustível e manutenção.  

 § 15. Controlar os lançamentos das corridas  nos Boletins de  Diária. 

 § 16. Providenciar o cadastramento e fornecimento de senhas.  

 § 17. Emitir relatórios mensais relativos às despesas com combustível e manutenção  dos 

veículos de cada Unidade/Secretaria, encaminhando, via e-mail, para as respectivas Unidades  

Gestoras.  

 § 18. Solicitar, à empresa contratada, a emissão de cartão avulso.  
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 § 19. Efetuar o cancelamento de cartão perdido, roubado, furtado ou extraviado. 

 § 20. Solicitar a emissão de novo cartão em substituição dos cancelados, quando for o caso. 

 § 21. Controlar a quantidade de cartão magnético perdido, roubado, furtado ou extraviado.  

 § 22. Disponibilizar relação dos postos de combustíveis credenciados a abastecer veículos  

da frota.  

 § 23. Propor a padronização de horários e roteiros específicos para as demandas mais  

frequentes e usuais, de forma a otimizar a utilização dos veículos e reduzir as despesas.  

 § 24. Manter cadastro dos veículos sob sua responsabilidade. 

 § 25. Emitir as autorizações para condutores e manter cadastro dos motoristas autorizados a  

conduzir os veículos sob sua responsabilidade. 

 § 26. Providenciar o abastecimento de máquinas e equipamentos por meio dos cartões  

específicos. 

 § 27. Promover, ao final do expediente, o recolhimento dos veículos sob sua  

responsabilidade e manter a guarda nos locais previstos e registrados no cadastro do veículo. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES GESTORAS 

Art 22.  As Unidades Gestoras serão responsáveis por: 

 § 1º Analisar e autorizar a implantação do Plano de Manutenção Preventiva dos veículos sob 

sua responsabilidade, proposto pela Unidade Gerenciadora; 

 § 2º Analisar e aprovar as propostas, elaboradas pela Unidade Gerenciadora, de 

padronização de horários e roteiros específicos para as demandas mais frequentes e usuais, de forma 

a aperfeiçoar a utilização dos veículos e reduzir as despesas. 

 § 3º Avaliar e, excepcionalmente, autorizar a utilização de peças, materiais e acessórios  

recondicionados.  
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 § 4º Autorizar o abastecimento de créditos nos cartões, mediante proposta da Unidade  

Gerenciadora.  

 § 5º Conferir e ratificar os relatórios de faturamento elaborados pela Unidade Gerenciadora. 

 § 6º Adotar as providências necessárias à consecução do pagamento à empresa contratada, 

respeitando a data prevista no contrato. 

 § 7º Analisar os relatórios mensais relativos às despesas com combustível e manutenção,  

elaborados pela Unidade Gerenciadora.  

 § 8º Notificar a empresa sobre as eventuais divergências existentes entre a informação  

contida na fatura e o comprovante fornecido pelo estabelecimento comercial onde foi realizado o  

abastecimento, no prazo máximo de 02 dias úteis.  

 § 9º. Providenciar a renovação do licenciamento anual de veículos automotores em tempo  

hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo  Departamento Estadual de Trânsito ( DETRAN) 

e o  pagamento dos  demais tributos, taxas, multas que se fizerem necessárias. 

 § 10º. Instaurar processo administrativo para buscar o ressarcimento de importância  

despendida no pagamento de multas de trânsito. 

 § 11º. Providenciar a identificação visual da Gestão/Secretaria nos veículos e maquinários. 

 § 12º. Formalizar a indicação do servidor responsável pela Unidade Gerenciadora. 

 § 13º. Autorizar transporte que tenha como origem ou destino a residência do usuário. 

 § 14º. Autorizar transporte nos sábados, domingos e feriados. 

 § 15º. Autorizar a guarda veículos em garagem residencial. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONDUTOR DO VEÍCULO 

Art. 22. A condução dos veículos a serviço da Prefeitura somente poderá ser realizada por pessoa, 

devidamente autorizada pela Unidade Gestora, com Carteira Nacional de Habilitação na categoria 

correspondente ao veículo, no exclusivo interesse do serviço. 
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Art. 23. Todo condutor que estiver na posse do veículo, deverá: 

 

 § 1º Proceder à inspeção de recebimento e de devolução do veículo sob sua 

responsabilidade, de acordo com lista de verificação, elaborada pela Unidade Gerenciadora, 

contemplando, dentre outros, os seguintes aspectos: 

1. Estado geral do veículo (lataria, pintura, pneus, limpeza); 

 

2. Condições de utilização do veículo (combustível e níveis de óleo e de água); 

 

3. Disponibilidade e funcionalidade de itens de segurança (retrovisores, faróis, 

lanternas, sinalizadores, extintor, cintos de segurança, freios, direção e 

suspensão, macaco, triângulo, chave de roda, limpadores de para brisa); 

 

4. Disponibilidade de funcionalidade de itens de conforto (bancos, ar condicionado, 

equipamentos de sonorização); 

 

5. Disponibilidade de funcionalidade de dispositivos de controle (velocímetro, 

marcadores de combustível, de temperatura, etc); 

 

  6.   Outros (Documentação, chaves). 

 § 2º Comunicar a Unidade Gerenciadora sobre quaisquer falhas ou defeitos verificados nos 

veículos sob sua direção ou responsabilidade, visando providenciar em tempo hábil, o imediato 

ajuste/ou conserto. 

 § 3º Certificar-se da posse do cartão de abastecimento do respectivo veículo, garantindo a 

conferência das informações contidas no referido cartão, confrontando com as informações do 

veículo. 

 § 4º Comunicar imediatamente a Unidade Gestora, a perda, extravio, furto ou roubo do 

cartão de abastecimento. 

 §5º Verificar junto a Unidade Gerenciadora a existência de saldo suficiente para 

abastecimento do veículo. 

 § 6º Certificar se o estabelecimento está operando com aquele cartão, antes de efetuar o 

abastecimento. 
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 § 7º Requisitar ao estabelecimento onde efetuou o abastecimento, o comprovante de débito e 

o cupom fiscal correspondente. Os dados financeiros entre o cupom fiscal e o comprovante de 

débito deverão ser exatamente iguais. 

 § 8º. Anotar diariamente os percursos executados e respectivos horários  de  saída e chegada 

no formulário "Boletim de Diárias", bem como eventuais problemas verificados nas condições do 

veículo. 

 § 9º. Conduzir o veículo de forma adequada, observando as normas de trânsito, as 

orientações da Prefeitura, as origens, destinos e roteiros definidos pelos gestores das pastas. 

 § 10º. Tratar os passageiros com urbanidade e respeito. 

 § 11º. Portar, permanentemente e manter atualizados seus documentos de habilitação 

compatível com o veículo conduzido. 

 § 12º. Cumprir os horários estabelecidos para o atendimento dos serviços aos usuários. 

Art. 24.  É de inteira responsabilidade do condutor as eventuais infrações de trânsito cometidas na 

condução de veículos da Prefeitura, incluindo o pagamento das respectivas multas e outras 

penalidades cabíveis, mediante competente processo administrativo e, se necessário, judicial. 

 

CAPÍTULO XII 

DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS 

Art.25.  Todo veículo oficial do Poder Público Municipal deverá conter a identificação, mediante 

inscrição externa e visível, da respectiva Secretaria, com o logotipo da Prefeitura de Marechal 

Floriano, número da frota e telefone da Secretaria a qual se vincula o veículo. 

Art. 26.  É vedado o uso de placas comuns em veículos oficiais. 

 

 CAPÍTULO XIII 

DO PROCEDIMENTO EM CASOS DE ACIDENTES 

Art. 27. O condutor do veículo e demais usuários que se envolverem em  acidentes  de trânsito ou 

sinistro deverão  observar os seguintes procedimentos:  
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 I - Solicitar o comparecimento de autoridade policial para lavrar o Boletim de Ocorrência; 

 II - Comunicar o fato imediatamente a Gerência de Transporte ou Secretário da pasta a qual 

o veículo está lotado; 

 III - Acionar a seguradora, para fazer o sinistro. Essa obrigação ficará a cargo do condutor, 

principalmente nos casos em que não foi possível a comunicação com o gestor da pasta, ou quando 

a ocorrência exigir que tal providência seja realizada com urgência. 

 IV - Em caso de acidentes com vítimas, prestar-lhe prioritariamente socorro, acionando o 

resgate (SAMU 192) caso necessite. 

 V- Caso haja remoção de vítimas para atendimento médico, utilizar, dentro do possível, 

veículo que não esteja envolvido no acidente, apresentando-se a autoridade policial dando-lhe 

ciência do fato. 

 VI - È vedado ao condutor qualquer declaração de culpa, firmar acordo ou admitir 

responsabilidade pelo ocorrido. 

 VII - A remoção do veículo do local do acidente somente poderá ser efetuada depois de 

liberação da autoridade policial e acionada a seguradora, exceto se em local que mesmo sinalizado 

possa ocasionar outros acidentes. 

 VIII - Solicitar a autoridade policial, comprovantes que possibilite a retirada de cópia de 

Boletim de Ocorrência, relativo ao acidente. 

 IX - Em caso de fuga do outro veículo anotar, se possível, a placa de identificação do 

veículo e nome das testemunhas, fornecendo estes dados para a autoridade policial mais próxima; 

 X - Na hipótese do condutor do outro assumir a culpa pelo acidente, fazer constar tal 

informação no Boletim de Ocorrência. 

 XI- Arrolar o maior número possível de testemunhas, de preferência não envolvidas no 

acidente, anotando nome completo, profissão, identidade, endereço e local de trabalho, solicitando  

sua permanência até a chegada da autoridade policial. 

 XII - Em caso de impossibilidade do comparecimento da autoridade policial e/ou pericia 

técnica no local do acidente, providenciar o registro da ocorrência no órgão competente, bem como, 

encaminhar o veículo para vistoria. 
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CAPÍTULO XIII 

DAS PROIBIÇÕES  

Art. 28 - É terminantemente proibido conduzir qualquer pessoa a título de carona, exceto nas 

seguintes hipóteses: 

 I - Em que o veículo e seu condutor sejam requisitados por autoridades policiais, 

devidamente identificadas para atender casos de emergência e outros previstos no Código de 

Trânsito  Brasileiro; 

 II - Prestar socorro a vítimas de acidentes de transito, sempre que para isso for solicitado, 

obtendo o compromisso da autoridade policial presente, a fim de atestar o desvio itinerário; 

 III - funcionários da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano; 

 IV - Prestadores de serviço ou colaboradores eventuais devidamente autorizados  por 

portaria, quando em viagem. 

Art. 29 - É proibido conduzir veiculo ou substituir o condutor, sem estar devidamente autorizado, 

exceto em situações emergenciais, com risco de morte, devidamente comprovada e justificada. 

Art. 30 - É proibido o uso de bebidas alcoólicas, cigarros e outros no interior dos veículos oficiais. 

Art. 31 - É proibido o uso dos veículos oficiais aos sábados, domingos, feriado, pontos facultativos 

e recessos ou em horários fora do expediente das secretarias e da administração pública municipal, 

exceto para serviços de plantão, atendimento assistenciais, eventos promovidos e/ou apoiados  pela 

municipalidade  e  inaugurações públicas. 

 

 

Marechal Floriano, ES, 17 de setembro de 2014. 
 

 

 

 

Antonio Lidiney Gobbi                                               Maria Aparecida Trarbach 

    Prefeito Municipal                                                                     Controlador Interno 
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Anexo 02    -   TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

         Nome do Servidor, Naturalidade, Estado Civil, portadora do RG nº, CNH nº.  categoria 

(identificar) - e inscrito no CPF sob o nº. , residente a Rua (Nome), Centro, Marechal Floriano-ES, 

ocupante do cargo de (especificar) da Secretaria Municipal ( Nome) , através deste termo, 

comprometo-me e declaro estar ciente das minhas responsabilidades (Civil, Criminal e 

Administrativa), decorrentes do Estatuto dos Servidores Municipais de Marechal Floriano/ES - Lei 

Municipal nº. 003, de 04 de janeiro de 1993 e Lei Municipal nº. 567, de 07 de novembro de 2005, 

nos seguintes termos: 

I - ela guarda e conservação do veículo colocado a minha disposição, dos seus 

acessórios e equipamentos, assim como do respectivo documento original de porte obrigatório; 

II - pela utilização do veículo única e exclusivamente a serviço da Administração 

Municipal, mantendo-o permanentemente identificado com adesivo próprio nele contido, não o 

utilizando em benefício próprio; 

III - pelo pagamento de todas as multas que porventura venham a ser aplicadas, 

quando caracterizadas como infração decorrente da condução do veículo ou da habilitação;  

IV - pelo conhecimento e obediência às normas de trânsito e disciplinares, 

respondendo, civil e criminalmente, por infração a essas normas; 

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 

 

ASSINATURA DO SERVIDOR/MOTORISTA: 

 

ASSINATURA DO(A) SECRETÁRIO(A): 

 

ASSINATURA DO PREFEITO: 
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Anexo 03 -  NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA  DE MULTAS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 

Servidor (a): _________________________________________________________________ 

Matrícula:______________________________ 

Secretaria de localização: ______________________________________________________ 

Horário de Trabalho: Entrada: __________________  Saída: __________________________ 

 

Deseja impetrar recurso?   (     ) Sim   (     ) Não  

Em caso afirmativo, justifique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Em caso negativo,  

Declaro estar ciente  que assumirei a responsabilidade pela infração cometida. 

 

Marechal Floriano, ______ de ________________________________ de 20_______ 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) /CPF  

 


