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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 005/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e Manutenção/ Secretaria de 

Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos referentes a uso, guarda, 

conservação e manutenção dos veículos da Câmara Municipal 

de Cuiabá 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Condutor: ocupante do cargo de Motorista Oficial, ou servidores de outras categorias ou 

contratados, devidamente autorizados pelo Secretário de Patrimônio e Manutenção, que 

dirijam veículos oficiais da Câmara Municipal; 

2. Frota: todos os veículos automotores (ônibus, caminhões, automóveis, motocicletas e outros), 

alugados ou sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Cuiabá para fins de execução de 

serviços e trabalhos relacionados à Câmara Municipal; 

3. Manutenção: conjunto de ações ou tarefas técnicas para manter os veículos da frota em 

condições adequadas de uso; 

4. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração das Instruções Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

5.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam. 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar os procedimentos relacionados ao uso, guarda, conservação e manutenção dos 

veículos da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Esta Instrução Normativa abrange o servidor condutor, a Secretaria de Patrimônio e 

Manutenção.  

 

IV. BASE LEGAL  
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Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal em se tratando de uso, 

guarda, conservação e manutenção de veículos oficiais.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. O chefe do Núcleo de Patrimônio deverá enviar até o dia 31 de maio de cada ano ao 

Secretário de Patrimônio e Manutenção as programações de aquisições de combustíveis, 

pneus, assim como das contratações de serviços de manutenções com o objetivo de subsidiar 

a elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte; 

2. As aquisições de veículos, combustíveis, pneus e a contratação de serviços de manutenção 

serão realizadas pela Secretaria de Patrimônio e Manutenção, de acordo com as normas e 

procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas do Sistema de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. É atribuição do chefe de cada setor requerer o uso dos veículos; 

2. São atribuições do motorista conduzir defensivamente o veículo; exigir dos passageiros o uso 

do cinto de segurança; entregar ao chefe do |Núcleo de Patrimônio as notificações que, 

porventura, receber; comunicar ao chefe do Núcleo de Patrimônio os casos de falta de 

equipamentos e acessórios obrigatórios, a ocorrência de sinistros bem como as anormalidades 

referentes a nível de água, bateria, radiador, óleo do motor etc; 

3. São atribuições do chefe do Núcleo de Patrimônio: 

 manter cópia e controle das datas de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação - 

CNH dos Motoristas Oficiais; 

 manter a Ficha de Controle de veículo, contemplando todas as informações 

necessárias ao acompanhamento das condições mecânicas, com registro das revisões 

preventivas ou corretivas e equipamentos de uso obrigatório; 

 manter controle da saída de cada veículo, com registros de: deslocamento, data/hora, 

quilometragem de saída e chegada, nome do motorista, serviço a ser realizado e 

Unidade solicitante; 

 manter controle, por meio de planilhas, do abastecimento dos veículos e das médias de 

quilometragem por veículo; 

 encaminhar à Secretaria de Controle Interno as informações constantes da Ficha de 

Controle de Veículos(gastos mensais com abastecimento, manutenção e média de 

consumo de combustível por quilômetro rodado); 

 tomar as providências cabíveis e informar à Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

todos os acontecimentos envolvendo sinistro de veículo; 

 supervisionar uso, guarda, manutenção e conservação dos veículos oficiais; 

 manter a guarda de toda documentação obrigatória dos veículos oficiais, comunicando 

o respectivo vencimento do licenciamento e seguro obrigatório à Secretaria de 

Patrimônio e Manutenção; 
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VII. DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. As aquisições de veículos, combustíveis, pneus e a contratação de serviços de manutenção 

serão realizadas pela Secretaria de Patrimônio e Manutenção, de acordo com as normas e 

procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas da Coordenadoria de Compras, 

Licitações e Contratos; 

2. O licenciamento e as apólices de seguros dos veículos serão centralizados na Coordenadoria 

de Administração, que manterá registro cronológico das datas de vencimentos e controle 

sistemático sobre tais registros; 

3. A solicitação de veículos para deslocamento local deverá ser encaminhada pelo chefe de cada 

setor ao Secretário de Patrimônio e Manutenção; 

4.  Todos os deslocamentos dos veículos deverão ser registrados pelos condutores na Ficha de 

Controle de Veículos, na qual constará os seguintes apontamentos: o tipo do veículo, a placa, 

o nome do condutor, o solicitante do veículo, a data e a hora de saída e chegada, o servi - ço 

realizado, o local e a quilometragem de saída e chegada; 

5. Encerrado o expediente, todos os veículos serão recolhidos na garagem da Câmara Municipal 

de Cuiabá, com exceção das situações decorrentes de viagem ou de necessidade de serviço 

fora do expediente normal, devidamente justificadas; 

6. Caberá ao condutor do veículo a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos 

praticados por ele na direção do veículo, nos termos do Código Nacional de Trânsito, 

garantido o direito de ampla defesa e do contraditório 

 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES  

 

1. A apuração das denúncias de uso irregular de veículos ou o descumprimento aos ditames 

contidos nesta Instrução Normativa, bem como os casos omissos, serão apurados por 

determinação da Secretaria de Patrimônio e Manutenção, com acompanhamento da 

Secretaria de Controle Interno, sujeitando o infrator e o seu superior imediato, quando for 

o caso, às penalidades administrativas cabíveis. 

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma; 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  


