
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

TRANSPORTES E VIAÇ Ã O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS 

CAPÍTULO II - FINALIDADE 

CAPÍTULO III – ABRANGÊNCIA 

CAPÍTULO IV – COMPETÊNCIA 

CAPÍTULO V – RESPONSABI LIDADES 

Seção 1 - Do condutor de veículo 

Seção 2 - Do motorista oficial 

Seção 3 - Do Departamento de Transporte e Viação 

Seção 4 - Do Departamento de Manutenção Mecânica 

Seção 5 – Do Departamento de Conservação de Estradas 

Seção 6 - Do usuário 

CAPÍTULO VI – PROIBIÇ ÕES 

CAPÍTULO VII - AUTORIZAÇ ÃO PARA CONDUÇ ÃO DE VEÍCULOS 

CAPÍTULO VIII – PROCEDIMENTOS 

Seção 1 – Procedimentos em situações de acidentes 

Seção 2 – Procedimentos de solicitação de transporte 

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇ ÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRETO Nº ...../2010 

Dispõe a respeito dos procedimentos, rotinas e 

funcionamento da Divisão de Transportes 

Rodoviário do Município de Guanhães/MG 

 

 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS 

 

Art. 1º - Estas normas orientam-se pelos princípios básicos da responsabilidade individual 

com a coisa pública, da maior racionalidade e da redução de custos na condução, utilização e 

conservação dos veículos oficiais do Município de Guanhães/MG.  

Parágrafo único - Todo o serviço que necessite do uso dos veículos deverá ser previamente 

programado. 

 

CAPÍTULO II – FINALIDADE 

 

Art. 2º - Estas normas têm por finalidade a regulamentação da condução, utilização e 

conservação dos veículos oficiais do Município de Guanhães e também objetivam firmar as 

orientações gerais sobre os deveres e obrigações dos condutores, oficiais ou autorizados, dos 

usuários e dos órgãos e setores gerenciadores e de manutenção destes veículos. 

 

CAPÍTULO III – ABRANGÊNCIA 

 

Art. 3º - As determinações e orientações contidas nestas normas referem-se a todos os 

veículos de uso comum e os especiais de propriedade do Município de Guanhães/MG. 

 

CAPÍTULO IV – COMPETÊNCIA 

 

Art. 4º - Compete ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito a implantação, a 

fiscalização e o zelo pelo cumprimento das determinações contidas neste conjunto de normas, 

em sua respectiva área de atuação. 



 

CAPÍTULO V – RESPONSABI LIDADES 

Seção 1 - Do condutor de veículo 

 

Art. 5º - Os veículos do Município de Guanhães deverão ser conduzidos, prioritariamente, por 

servidor ocupante do cargo de motorista. 

Parágrafo único - Somente será permitida sua condução por pessoas não-ocupantes deste 

cargo, e em condições excepcionais, através de prévia autorização formal do Chefe do 

Departamento de Transporte e Trânsito, nas situações em que o motorista oficial não estiver 

disponível para a realização da atividade. 

 

Art. 6º - O condutor do veículo deverá preencher o formulário Controle de Circulação de 

Veículos – CCV em todas as conduções de veículo que efetuar. 

 

Art. 7º - Caberá ao condutor observar e atentar para que a utilização do veículo seja feita 

sempre segundo suas características técnicas e boas condições mecânicas e de conservação, 

inclusive com relação à existência da documentação regular e a presença dos equipamentos de 

segurança obrigatórios, sempre antes da realização de qualquer atividade. 

 

Art. 8º - O condutor deverá comunicar prontamente à chefia imediata ou ao Chefe do 

Departamento de Transporte e Trânsito os defeitos mecânicos observados no veículo 

utilizado, assim como deverá acatar as orientações e procedimentos repassados para estas 

situações. 

 

Art. 9º - Nas situações de pane, acidentes ou colisões, o condutor deverá prontamente colocar 

o triângulo de segurança e acionar as luzes de advertência, bem como utilizar de outros 

recursos de sinalização de modo a alertar outros veículos sobre a situação ocorrida e evitar 

novos acidentes. 

 

Art. 10 - Nas situações de acidentes ou colisões, cabe ao condutor solicitar o comparecimento 

da autoridade de trânsito ou da perícia, se for o caso, para lavrar o correspondente Boletim de 

Ocorrência. 



Parágrafo único - O comparecimento da autoridade de trânsito deverá ser solicitado mesmo 

que o outro veículo envolvido tenha cobertura de seguro de responsabilidade civil facultativo 

ou que seu condutor se declare culpado pelo acidente. 

 

Art. 11 - Se, nas situações de acidentes ou colisões, a autoridade de trânsito determinar a 

retirada do veículo do local, o condutor deverá solicitar o registro de tal situação no boletim 

de ocorrência. 

 

Art. 12 - Se incorrer em infrações de trânsito, caberá ao condutor infrator assumir os encargos 

decorrentes, tanto os de natureza financeira como os legais, incluindo a interposição de 

recursos, se assim os julgar cabíveis. 

Parágrafo único - Não serão admissíveis justificativas que atribuam o cometimento da 

infração à indução do usuário. 

 

Art. 13 - O condutor infrator deverá informar prontamente à Divisão de Transporte 

Rodoviário os pagamentos das multas e/ ou as interposições de recursos que efetuar, bem 

como suas respectivas decisões. 

Parágrafo único - A não informação dessas ações acarretará no pagamento da multa pelo 

Município e correspondente processo de ressarcimento do valor pago, pelo condutor infrator. 

 

Art. 14 - Os condutores respondem administrativamente pelas faltas que porventura venham a 

praticar e sujeitam-se ao ressarcimento ao Município e/ ou a terceiros pelos prejuízos 

causados pela condução negligente, imperita ou imprudente, sem prejuízo de outras 

responsabilizações. 

 

Art. 15 - O condutor deverá observar com rigor as normas determinadas pelo Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 16 – Os condutores de veículos do Município, ocupantes do cargo de motorista ou não, 

deverão na prática de suas atividades, observar as seguintes normas: 

I – proceder à inspeção periódica dos veículos e máquinas, verificando o estado de 

conservação, e solicitar os reparos que se fizerem necessários; 



II – conferir a existência dos acessórios, ferramentas e equipamentos de porte obrigatório no 

veículo (macaco, chave de rodas, triângulo, extintor), antes de movimentar o veículo, 

notificando a chefia responsável sobre qualquer ausência dos mesmos ou sobre quaisquer 

problemas que possam causar multas de trânsito ou situação irregular do veículo; 

III – verificar níveis de água, combustível, óleo e pressão dos pneus, antes de movimentar o 

veículo ou máquina; 

IV – preencher quilometragem de saída e de retorno registrada no hodômetro do veículo (ou 

hora inicial e final das máquinas), no formulário de Controle de Circulação de Veículos; 

V – respeitar as leis de trânsito e providenciar o imediato pagamento de multas a que der 

causa; 

VI - recolher o veículo à garagem no final do expediente, providenciando para que seja limpo 

e esteja pronto para ser utilizado a qualquer momento; 

VII – usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros também o 

usem; 

VIII – somente conduzir os veículos ou máquinas após autorização; 

IX – tratar os colegas e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade; 

X – nunca exceder o número de passageiros permitido para o veículo, salvo emergência ou 

autorização superior. 

 

Seção 2 - Do motorista oficial 

 

Art. 17 – Os servidores ocupantes do cargo de motorista são responsáveis pela condução, uso 

e conservação dos veículos oficiais, e deverão fazê-los em conformidade com a legislação em 

vigor, em especial o Código de Trânsito Brasileiro, e com as normas internas estabelecidas 

pelo Município. 

 

Art. 18 - São deveres do motorista oficial, além daqueles exigidos ao condutor autorizado e 

previstos no tópico anterior, os seguintes: 

I) a pronta comunicação à chefia imediata de quaisquer ocorrências verificadas durante a 

utilização do veículo, as quais deverão ser sempre anotadas no verso do CCV - Controle de 

Circulação de Veículo; 



II) a devida comunicação à chefia imediata, acompanhada de justificativa consistente e prévia 

a qualquer condução, dos períodos em que estiver sob efeito de medicação sedativa ou 

estimulante, em especial se o seu uso foi feito nas 12 horas antecedentes; 

III) a obtenção de comprovante específico da autoridade de trânsito, a fim de atestar desvios 

de itinerário descrito nos CCV, nas situações de prestação de socorro às vítimas de acidentes; 

IV) o agendamento, junto a Divisão de Controle e Manutenção de Máquinas, veículos e 

equipamentos, da manutenção preventiva do veículo sob sua responsabilidade, aqui entendida 

como o conjunto de atividades técnicas realizadas com o objetivo de manter o veículo em 

perfeitas condições de funcionamento; 

V) o acompanhamento de carregamentos, distribuições e amarras de carga e a conferência da 

relação do material a ser transportado; 

VI) a pronta comunicação à chefia imediata de situações em que o usuário provoque 

quaisquer danos em veículo oficial, para as providências cabíveis; 

VII) a comunicação à chefia imediata, acompanhada de justificativa, dos eventuais atrasos no 

cumprimento das tarefas; 

VIII) o estacionamento do veículo em local apropriado, para o embarque e o desembarque do 

usuário; e 

IX) o zelo pela conservação dos veículos sob sua responsabilidade, inclusive sua limpeza 

interna e externa. 

 

Art. 19 - Estando em atendimento, o motorista oficial não poderá passar a direção do veículo 

sob sua responsabilidade a outros condutores, mesmo oficiais ou autorizados. 

 

Art. 20 - O motorista oficial não poderá abandonar o veículo sob sua responsabilidade a 

menos que encontre um local adequado para estacionar e adote os procedimentos de 

sinalização necessários. 

 

 

Seção 3 – Da Divisão de Transporte Rodoviário 

Art. 21 - O órgão gerenciador da frota de veículos oficiais do Município de Guanhães é a 

Divisão de Transporte Rodoviário do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. 

 



Art. 22 - Compete à Divisão de Transportes as rotinas de acompanhamento e desembaraço, 

junto aos órgãos de trânsito, de todas as ocorrências envolvendo veículos oficiais do 

Município e de obtenção do correspondente Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de 

Polícia do local onde aconteceu o acidente. 

 

Art. 23 – A Divisão de Transportes deverá providenciar a renovação do licenciamento anual 

de veículos do Município em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo 

Conselho Nacional de Trânsito – Contran ou pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, 

bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres - DPVAT. 

§1º - Os documentos originais de cada veículo deverão ser arquivados em pasta própria, 

deverá ser providenciado cópia autenticada para o uso diário do veículo; 

§2º - A Divisão de Transportes deverá acompanhar o vencimento das apólices de seguro e 

solicitar a renovação, com a antecedência necessária; 

 

Art. 24 – A Divisão de Transportes deverá se incumbir da execução de todas as rotinas 

relativas ao recebimento de notificação e pagamento de infrações de trânsito. 

 

Art. 25 - Tão logo receba uma notificação de infração de trânsito, a Divisão de Transportes 

deverá promover a identificação do correspondente infrator, preenchendo o formulário 

próprio para estas situações, e providenciar a coleta de sua assinatura no auto da notificação, 

diretamente ou através do responsável pela unidade onde este estiver lotado, para a 

correspondente transferência de responsabilidade por seu pagamento. 

 

Art. 26 - A Divisão de Transportes deverá responsabilizar-se pelos encaminhamentos das 

identificações de infratores aos órgãos de trânsito competentes e, ao Departamento de 

Recursos Humanos, das solicitações dos procedimentos necessários ao ressarcimento das 

infrações de trânsito cometidas. 

 

Art. 27 - Se após o vencimento do prazo de pagamento da multa pela infração de trânsito a 

Divisão de Transportes não receber a comunicação do condutor infrator de que efetuou seu 

pagamento e/ ou interpôs recurso junto ao JARI - Junta Administrativa de Recursos e 



Infrações, o respectivo pagamento deverá ser efetuado e os procedimentos para o 

ressarcimento deverão ser iniciados. 

 

Art. 28 - Nos casos de acidentes em que o sinistro provoque dano ao veículo oficial, a Divisão 

de Transportes deverá coletar no mínimo três orçamentos, anteriores à realização dos reparos, 

para serem encaminhados à Comissão Permanente de Processo Disciplinar, juntamente com 

toda a documentação relativa à ocorrência, com vistas à abertura de processo administrativo e 

apuração das responsabilidades. 

 

Art. 29 - A Divisão de Transportes é responsável pela fiscalização da aplicação destas normas 

na sua respectiva área de atuação e pela implantação dos seguintes controles: 

I – Cadastro de todos os veículos pertencentes à Administração e suas respectivas afetações; 

II – Controle através de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustível e gastos 

com a reposição de peças e consertos dos veículos, apontando a periodicidade do fechamento 

do controle (semanal, quinzenal ou mensal). 

III – Controle através de fichas individuais de veículos, máquinas e equipamentos, que 

permitam a comparação de desempenho e análise de desvios; 

IV – Determinar que as chaves dos veículos e máquinas sejam guardadas em local seguro e de 

acesso restrito; 

V – Realizar programação de manutenção periódica dos veículos; 

VI – Determinar que o s veículos sejam recolhidos à garagem ao final do expediente; 

VII – Atestar o perfeito funcionamento de peças e da prestação de serviços; 

VIII – Realizar controle da habilitação dos motoristas, observando se os motoristas são 

devidamente habilitados na categoria dos veículos que conduzem e a data de validade da 

habilitação; 

IX – Conservar, controlar e distribuir os veículos e equipamentos aos diversos órgãos da 

Prefeitura, de acordo com as necessidades de cada unidade e as disponibilidades da frota 

municipal; 

X – Realizar levantamento mensal do quadro demonstrativo, por veículo, máquina e órgão 

dos gastos com combustível, lubrificantes e peças utilizadas para apreciação do rendimento da 

frota; 



XI – Não permitir que os veículos circulem sem os acessórios, equipamentos e ferramentas 

obrigatórias – macaco, chave de rodas, triângulo e extintor de incêndio – bem como qualquer 

equipamento ou peça danificada que possa ser objeto de multa de trânsito ou acidente; 

XII – Consolidar mensalmente os gastos com veículos e máquinas, emitindo relatórios 

detalhados por unidade administrativa; 

 

Art. 30 - Compete ao Chefe da Divisão de Transportes o acompanhamento de todas as rotinas 

envolvendo os veículos oficiais do Município na sua área de atuação e a comunicação ao 

Chefe do Departamento de Transporte e Trânsito: 

I ) dos fatos e ocorrências havidas com os veículos e que necessitem de registro; e 

I I ) das intervenções feitas nos veículos fora da Oficina Mecânica do Município, tais como 

manutenções, abastecimentos, lavagens e lubrificações. 

 

Art. 31 - O Chefe da Divisão de Transportes deverá providenciar prontamente a identificação 

do condutor do veículo em caso de notificação de infração de trânsito, bem como a coleta de 

sua assinatura no auto da notificação e a devolução do processo, em tempo hábil, para os 

trâmites necessários. 

 

Seção 4 - Do Setor de Manutenção 

 

Art. 32 – O Setor de Manutenção é o responsável pelas intervenções de manutenção 

preventivas ou corretivas nos veículos oficiais do Município. 

 

Art. 33 – O Setor de Manutenção é também responsável pelas rotinas de abastecimento, 

lavagem e lubrificação dos veículos de propriedade do Município. 

 

Art. 34 - O Setor de Manutenção atenderá prontamente às demandas de manutenção corretiva, 

executando os serviços necessários e efetuando a reposição de peças de modo a sanar os 

defeitos apontados. 

Parágrafo único – O Setor de Manutenção deverá planejar as aquisições de peças e 

encaminhar a requisição para o Setor de Compras. 

 



Art. 35 - Compete ao Setor de Manutenção: 

I) a realização dos programas de manutenção preventiva e periódica dos veículos oficiais, 

bem como seu acompanhamento e o controle de sua aplicação; 

II) as providências de socorro aos veículos que estiverem em serviço e apresentarem defeito 

mecânico; 

III) o acompanhamento das avaliações feitas pelos usuários, relativamente aos seus serviços 

prestados, promovendo os ajustes necessários; 

 

Art. 36 - O Setor de Manutenção deverá promover a reposição de peças, acessórios e 

ferramentas danificadas ou extraviadas, providenciando a recomposição de seu ferramental e 

apurando e/ ou adotando os procedimentos necessários à apuração de possíveis 

responsabilidades. 

 

Seção 5 – Da Divisão da Manutenção das Estradas Vicinais 

 

Art. 37 – Compete à Divisão da Manutenção das Estradas Vicinais: 

I – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e levantamentos que forneçam subsídios à 

formulação de políticas, diretrizes e planos de ação necessários à implantação e manutenção 

de rodovias e vias urbanas; 

II – executar ou solicitar a execução de serviços topográficos e sondagens viabilizando a 

construção de novas estradas; 

III – controlar a qualidade dos materiais utilizados nas obras em estradas vicinais e vias 

urbanas, inspecionando e testando os mesmos; 

IV – executar vistorias técnicas objetivando o cumprimento das especificações e zelar pela 

manutenção das vias urbanas; 

V – controlar os trabalhos relativos às operações de máquinas e equipamentos; 

VI – responsabilizar-se pela execução ou acompanhamento de obras e da conservação e vias 

urbanas, emitindo relatórios semestrais sobre o estado de conservação e as necessidades de 

obras e reparos, encaminhando-os ao Secretário Municipal de Infra-estrutura Urbana; 

VII – observar e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho e as normas contidas no 

presente manual. 

 



Seção 6 - Do usuário 

Art. 38 - São usuários dos veículos oficiais do Município os servidores ou membros da 

comunidade que utilizam os veículos para o cumprimento de atividade de interesse público. 

 

Art. 39 - São deveres dos usuários: 

I) a obediência aos horários estabelecidos para o atendimento de sua demanda; 

II) a comunicação, com a antecedência necessária, de eventuais atrasos ou cancelamentos do 

serviço programado; 

III) a utilização do veículo com a compostura esperada, evitando tumultos ou desordens que 

possam causar qualquer dano, seja no veículo do Município ou no de terceiros; 

IV) a não-indução ou concordância com o uso indevido do veículo; e 

V) o respeito e trato com cordialidade e gentileza ao condutor, visto ser este o responsável 

pelo veículo. 

 

Art. 41 - O usuário deverá comunicar, prontamente, a seu superior – caso seja servidor - ou ao 

Chefe da Divisão de Transporte Rodoviário, quaisquer irregularidades cometidas pelo 

condutor. 

 

CAPÍTULO VI – PROIBIÇ ÕES 

Art. 42 - É proibido o transporte de pessoas (carona) ou objetos nos veículos oficiais, exceto 

quando expressamente indicado no Controle de Circulação de Veículos ou autorizado por 

autoridade competente, ou então para atender dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro 

nos casos de emergências ou para evitar alguma fuga, quando requisitado por autoridade 

policial, devidamente identificada. 

 

Art. 43 - É proibido o uso de veículo oficial para o atendimento de interesses particulares, sob 

quaisquer pretextos. 

 

Art. 44 - É proibido aos condutores o uso do veículo em marcha neutra (banguela) quando 

transitar em declives e, nas conduções de veículos de transporte coletivo, transitar com portas 

abertas. 

 



Art. 45 - É proibido ao condutor ou usuário fumar no interior dos veículos do Município. 

 

Art. 46 - É expressamente proibido o uso de bebida alcoólica no interior dos veículos do 

Município. 

 

CAPÍTULO VI I - AUTORIZAÇ ÃO PARA CONDUÇ ÃO DE VEÍCULOS 

 

Art. 47 - As autorizações para a condução de veículos oficiais por servidores não ocupantes 

do cargo de motorista oficial só poderão contemplar a condução de veículos de transporte 

individual, sendo vetada a direção de veículos de transporte coletivo, de cargas ou máquinas 

pesadas, exceto em casos de emergências. 

 

Art. 48 - A autorização só poderá ser concedida a servidores ou pessoas contratadas com 

atribuição de motorista que disponham de habilitação em vigor para a condução de veículos. 

 

Art. 49 - Todo o servidor ou pessoa autorizada deverá preencher uma ficha cadastral e assinar 

um termo de compromisso, de acordo com modelo a ser fornecido pela Divisão de 

Transportes, através do qual se responsabiliza por todos os seus atos na condução de veículo 

do Município. 

 

CAPÍTULO VIII – PROCEDIMENTOS 

 

Seção 1 – Procedimentos em situações de acidentes 

 

Art. 50 - Os condutores de veículos do Município, quando envolvidos em acidentes de 

trânsito, devem adotar os seguintes procedimentos: 

I) Comunicar imediatamente a ocorrência do sinistro à chefia imediata ou, caso não a localize 

nas situações com vítimas, ao responsável pelo órgão administrativo a que pertence o veículo 

envolvido; 

II) solicitar o comparecimento da autoridade de trânsito competente para lavrar o 

correspondente boletim de ocorrência, bem como obter deste agente o comprovante que 

possibilite a retirada de cópia desse documento junto à Delegacia de Polícia local; 



III) fazer constar no boletim de ocorrência a admissão de culpa do condutor do outro veículo, 

caso isso ocorra; 

IV) abster-se de assinar qualquer acordo, limitando-se a fazer constar no boletim o ocorrido; 

V) anotar nomes, endereços, números de carteira de identidade e do CPF e o depoimento das 

testemunhas, dados importantes para o processo do acidente, podendo, para isto, ser utilizado 

o verso do Controle de Circulação de Veículos; 

VI) em caso de acidente com vítima, proceder de acordo com o treinamento recebido para os 

primeiros socorros e com o Código de Trânsito Brasileiro, e acionar o resgate imediatamente; 

VII) em caso de acidente com vítima, solicitar o comparecimento ao local de perícia; 

VIII) em caso de fuga do condutor do outro veículo, dirigir-se à Delegacia de Polícia mais 

próxima e relatar o ocorrido, fornecendo, se possível, a placa do veículo em fuga e indicar as 

testemunhas arroladas. 

 

Art. 51 - Os condutores de veículos do Município, motoristas oficiais, contratados ou 

autorizados, estão sujeitos às penalidades previstas na legislação em vigor e, quando 

considerados culpados por danos causados aos veículos oficiais, devem ressarcir ao 

Município todas as despesas advindas de sua reparação. 

 

Art. 52 - O comparecimento de autoridade de trânsito para lavrar o boletim de ocorrência 

deve ser solicitado mesmo que o condutor do outro veículo tenha cobertura do seguro ou que 

se declare culpado. 

 

Art. 53 - Não havendo comparecimento da autoridade de trânsito no local do acidente sem 

vítima, as partes deverão deslocar-se à Delegacia de Polícia ou ao Batalhão de Polícia de 

Trânsito mais próximo para que seja lavrado o boletim de ocorrência. 

 

Art. 54 - Caso a autoridade de trânsito declare não ser necessária a presença da perícia, o 

condutor deverá solicitar que o fato seja relatado no boletim de ocorrência. 

 

Art. 55 - Havendo necessidade da remoção das vítimas para o hospital, se possível utilizar 

outro veículo que não esteja envolvido no acidente, evitando, assim, retirar do local o veículo 

acidentado. 



 

Art. 56 - Nas situações de pane, acidente ou colisão, o condutor deverá evitar o abandono do 

veículo oficial, a menos que sua ausência seja imperiosa. 

 

Seção 2 – Procedimentos de solicitação de transporte 

 

Art. 57 – As solicitações de transporte deverão ser assinadas por Chefe de Departamento e 

encaminhadas à Divisão de Transportes. As solicitações classificam-se em: 

I – Ordinárias – Assim consideradas as realizadas rotineiramente como, por exemplo, o 

transporte escolar e o transporte de pacientes; 

II – Extraordinárias – Assim consideradas as realizadas de forma não rotineira. 

§1º - As solicitações ordinárias deverão constar de planilha mensal de transporte encaminhada 

pelo setor solicitante à Divisão de Transportes, especificando as previsões de rota, dia, 

número de passageiros, destinação e horário do atendimento. 

§2º - As solicitações extraordinárias deverão ser realizadas diretamente à Divisão de 

Transportes, com antecedência mínima de 24 horas, salvo as emergências da área da saúde, 

especificando rota, dia, número de passageiros, destinação e horário do atendimento. 

 

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇ ÕES FINAIS 

 

Art. 58 - Nas viagens com percurso direto acima de 500 km ou com duração ininterrupta 

superior a 6 horas que envolver veículos de transporte coletivo ou de cargas deverão ser 

designados dois condutores – motoristas oficiais – que se revezarão no percurso, a fim de 

evitar acidentes ocasionados por desgaste físico. 

 

Art. 59 - Viagens longas envolvendo veículos de passeio devem ser realizadas com a 

utilização de dois condutores. Na impossibilidade, devem ser planejadas de modo a não exigir 

muito do condutor e respeitar sua jornada de trabalho, a fim de evitar acidentes ocasionados 

por desgaste físico. 

 

Art. 60 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 



 

Art. 61 – Fazem parte integrante do presente Decreto, os seguintes anexos: 

Anexo I – Modelo de Formulário Controle de Circulação de Veículos – CCV 

Anexo II – Modelo de Ficha individual de veículo, máquinas e equipamentos; 

Anexo III – Modelo de Formulário de Acompanhamento de manutenções periódicas; 

Anexo IV – Modelo de Mapa de controle mensal de consumo de combustível e despesas de 

manutenção; 

Anexo V – Modelo de Planilha Mensal de Transporte Ordinário; 

Anexo VI – Modelo de Solicitação de Transporte Extraordinário. 

 

Guanhães, ... de julho de 2010. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – FORMULÁRIO CONTROLE DE CIRCULAÇ ÃO DE VEÍCULOS – CCV 

DATA: 

VEÍCULO DESTINO FINALIDADE HORÁ RIO MOTORISTA AUTORIZAÇ Ã O 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Assinatura do Chefe da Divisão de Transportes: ______________________________ 



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 

FICHA INDIVIDUAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS, MÁ QUINAS E  EQUIPAMENTOS 

Marca do Veículo/ Ano Fabricação:_____________________________________                Placa: __________________ 

Mês:__________/2010    Assinatura do Chefe da Divisão de Transportes ________________________ 
 

DIA MOTORISTA 
HORA 

SAÍDA 

KM 

INICIAL 

LOCAL DE 

PARTIDA 

HORA 

CHEGADA 

KM 

FINAL 
DESTINO 

TOTAL 

KM 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



  

DATA CUPOM KM LITROS KM/LITRO VALOR MOTORISTA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Assinatura do Chefe da Divisão de Transportes:__________________________



ANEXO III – FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE MANUTENÇ ÕES PERIÓDICAS 

Marca do Veículo/ Ano Fabricação:_____________________________________                Placa: __________________ 

Assinatura do Chefe da Divisão de Transportes ________________________ 
 

DATA 

MANUTENÇ Ã O 
KM PEÇ AS TROCADAS SERVIÇ OS REALIZADOS AUTORIZAÇ Ã O 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ANEXO IV – MAPA DE CONTROLE MENSAL DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DESPESAS DE MANUTENÇ ÃO; 



VEÍCULO/PLACA 
KM 

INICIAL 
KM FINAL PEÇ AS SERVIÇ OS 

LITROS 

COMBUSTÍVEL 

KM/LITROS 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Assinatura do Chefe da Divisão de Transportes: ___________________________________



ANEXO V – PLANILHA MENSAL DE TRANSPORTE ORDINÁRIO; 

 

Secretaria solicitante: _________________________________ 

Planejamento do Mês ____________/2010 

DATA DESTINO 
TIPO DE 

TRANSPORTE 

NÚMERO DE 

PASSAGEIROS 

HORÁRIO 

PREVISTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Assinatura do Chefe do Departamento Transporte e Trânsito:  

______________________________ 

 

 



 

ANEXO VI – MODELO DE SOLICITAÇ ÃO DE TRANSPORTE 

EXTRAORDINÁRIO. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUANHÃ ES/MG 

Solicitação de Transporte 

Extraordinário Nº 

Motorista: 

Destino: 

Km saída:                      Km chegada:                     Km rodados: 

Data Saída: Data retorno: 

Solicitante: 

Veículo/Placa 

Finalidade: 

Obs: 

Ciência do Motorista: 

Data: 

Assinatura Chefe da Divisão de Transportes: 

 



ANEXO VII – MODELO DE AUTORIZAÇ ÃO DE  

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃ ES 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

AUTORIZAÇ Ã O DE ABASTECIMENTO 

DATA: Bloco nº 

Requisição nº 

KM: Placa: 

Veículo: 

COMBUSTÍVEL LITROS VALOR: 

Gasolina   

Á lcool   

Diesel   

Óleo Lubrificante   

Assinatura Motorista: 

Frentista: 

Visto Chefe do Departamento Transportes: 

 

A autorização deverá ser realizada, em gráfica, com o número do bloco e da requisição 

impressos. Deverão ser realizado em blocos de 50 requisições em 2 vias carbonadas (50x2). 

 


