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NORMATIVA C.I Nº 001/2017 
 
 

Versão: 01 

Aprovação em: 06/07/2017 

Ato de aprovação: Portaria  

Unidade Responsável: Secretarias Municipais 

 

I – FINALIDADE 

 

Normatizar e regulamentar as ações e procedimentos quanto as infrações à 

Legislação de Trânsito. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange as Secretarias Municipais, setores de transportes, gabinete do Prefeito e 

demais repartições que utilizam da frota Municipal.  

 

III – CONCEITOS 

 

O condutor do veiculo devera dirigir de acordo com as normas de trânsito 

vigentes, responsabilizando-se ainda pelas infrações decorrentes de atos praticados 

na direção do veículo, conforme dispõe o § 3º do Art. 257 da Lei 9.503/97 (Código 

de Trânsito Brasileiro – CTB). 

 

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Nacional); 

Lei Orgânica do Município de Januária 

Decreto nº 3.963, de 17 de Maio de 2017 
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As Instrução Normativa - que dispõe sobre o Gerenciamento e Controle do uso da 

frota e dos equipamentos, além de outras normas que venham assegurar o 

cumprimento dos princípios inerentes, como Legislação Municipal e disposições do 

Tribunal de Contas do Estado. 

 

V – RESPONSABILIDADES 

 

Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 

Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

 

Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão. 

 

Unidades Executoras: 

 

Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 

 

Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e 

o aumento da eficiência operacional; 

 

Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 

velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
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Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 

 

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 

controles. 

 

VI – PROCEDIMENTOS 

 

Caberá a cada Secretaria; 

Implantar os controles estabelecidos nas Instruções Normativas do Controle Interno 

para o Sistema de Transportes, que regulamenta o Transporte e a Frota Municipal 

no que couber aos veículos e seus condutores, tais como: 

 

• Manter os veículos sempre limpos e em condições de uso; 

• Verificar periodicamente as condições externas dos veículos quanto à lataria, 

vidros, escapamentos, pneus, hodômetros e outros; 

• Programar e acompanhar as manutenções periódicas dos veículos; 

• Verificar níveis de água, óleo e pressão dos pneus periodicamente; 

• Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabilizando pelo pagamento imediato de 

multas à que der causa; 

• Usar sempre o cinto de segurança, exigindo que todos os demais passageiros 

também o usem; 
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• Tratar os colegas e usuários dos veículos sempre com respeito e cordialidade; 

• Apresentar-se para o trabalho sempre bem trajado, preferencialmente com 

uniforme personalizado da Prefeitura; 

• Preencher quilometragem de saída e retorno, registrada no hodômetro do 

veículo, nas autorizações de saída. 

• Não permitir que os veículos circulem sem os acessórios e ferramentas 

obrigatórias, tais como: macaco, chave de rodas, triângulo, bem como, qualquer 

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

• Não fumar e não permitir que outros fumem no interior do 

veículo;  

 

Fica expressamente proibido o transporte de pessoas ou mercadorias estranhas à 

finalidade da locomoção de veículo. 

 

Cada gestor deverá, no âmbito de suas responsabilidades, adotar as medidas 

administrativas voltadas a: 

 

I - fazer levantamento mensal junto aos órgãos de trânsito com a 

 

finalidade de verificar a existência de lançamentos de multas de trânsito em veículos 

da frota sob sua responsabilidade, e adotar, se ainda não foi feito, as providências 

disciplinadas na presente Instrução Normatiza; 

II - zelar para que os prazos de recursos administrativos em face de 

 

aplicação de autuações e/ou penalidades de multa de trânsito sejam utilizados com 

oportunidade, nas hipóteses em que os documentos sejam entregues 

tempestivamente nas repartições sob sua responsabilidade, evitando assim a perda 

do desconto previsto no caput do Art. 284 do CTB; 
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III - identificar o condutor do veículo no momento da prática da infração de 

trânsito e juntar cópia reprográfica legível de sua habilitação, informando-o, 

desde logo, da possibilidade deste interpor Defesa da Autuação, ou mesmos os 

recursos em 1ª e 2ª instância contra eventual imposição de penalidade de multa de 

trânsito, tudo em conformidade com o § 3º do Art. 3º da Resolução Nº 

404/CONTRAN/2012, e as regras da Resolução 299/CONTRAN/2008; 

 

IV – apurar se quando da infração de trânsito o veículo estava ou não em 

serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivos 

regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, os quais 

asseguram não apenas a prioridade, mas também a livre circulação, estacionamento 

e parada; 

 

V – providenciar para que o “Formulário de Identificação do Condutor 

Infrator” seja devidamente preenchido e encaminhado ao órgão autuador no prazo 

legal, conforme prevê o Art. 4º da Resolução Nº 404/CONTRAN/2012;  

 

Uma vez comprovada a responsabilidade do servidor pela prática da infração de 

trânsito, deverão ser adotadas as medidas voltadas à: 
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 I - Responsabilizar disciplinarmente a conduta do servidor se for o caso; 

 

Promover e/ou provocar, pelas vias legais, eventual reparação de dano causado ao 

erário público em decorrência da aplicação de multas de trânsito; 

 

                           II – Encaminhar ao órgão de Controle Interno as Multas a serem 

descontadas em folha para que seja encaminhadas ao Rh e posteriormente a 

tesouraria. 

                           

                           III - Encaminhar ao Órgão de Controle Interno as Multas quitada 

pelo infrator para fim de acompanhamento , baixa e arquivamento do processo. 

                           

                           VI - Não sendo possível a identificação do condutor, e 

verificando-se que tal hipótese decorreu da falta da ação de controle e 

fiscalização do gestor responsável pelo setor ao qual o veículo se encontra 

distribuído e em utilização, recairá sob este gestor a responsabilidade pelo 

pagamento dos valores imputados à administração. 

                          VII - O Município poderá efetuar o recolhimento da multa aplicada 

ao veículo oficial para regularizar a documentação, devendo a Procuradoria 

Geral do Município, providenciar, de imediato, processo administrativo para o 

ressarcimento dos valores aos cofres municipais. 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever 

funcional e será punida na forma prevista em lei. 
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Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa as demais legislações pertinentes. 

 

O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua Carteira Nacional de 

Habilitação suspensa pela primeira vez, poderá, a critério do Poder Executivo ser 

aproveitado em função correlata, enquanto durar a suspensão. 

 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto à Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, 

através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria 

interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 

unidades da estrutura organizacional. 

 

 

Januária – MG, 06 de Julho de 2017. 

 

 

 

Marcelo Félix Alves de Araújo 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Aday Juneo Mendonça Machado 

Controlador Interno Municipal 
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