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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 002/2022 

 

Dispõe sobre as Normas e Procedimentos referentes ao 

uso, guarda, conservação, manutenção dos veículos da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT. 

 

Versão: I 

Aprovada em: 21/03/2022 

Unidades Executoras: Todos as Unidades Administrativas 

Unidade Responsável: Sistema de Controle Patrimonial, Sistema de Contabilidade, 

Diretoria Geral e Presidência da Câmara. 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer as normas e 

procedimentos para o gerenciamento e o controle dos veículos oficiais da Câmara 

Municipal de Alto Araguaia/MT. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades Administrativas 

da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Sistema de Transportes – STR: Conjunto de atividades desenvolvidas em 

todas as unidades da organização quando da utilização de veículos oficiais. 
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Art. 4º Veículo oficial: Para fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” 

abrange o veículo de apoio administrativo, integrantes do patrimônio público da 

Câmara Municipal e colocados a serviço da estrutura administrativa. 

 

Art. 5º Processo Administrativo: Pasta contendo todos os documentos gerados no 

transcurso da apuração de qualquer situação decorrente da utilização de veículos, 

para fins de documentação e/ou apuração de responsabilidade. 

 

Art. 6º Condutor/Motorista: Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, 

seja ou não ocupante do cargo de motorista profissional. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 7º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo, no sentido de atendimento aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. Amparado na Lei Federal nº 9.503 

de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Federal nº 8.429 

de 02 de junho de 1992, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nos 

artigos 31, 70 e 74 da CF, e, Resolução 01/2021 (Câmara Municipal), além de 

outras normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem 

como a Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 8º É de competência da Unidade Responsável:  

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-

a atualizada; 
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II - Orientar as unidades executoras a supervisionar sua aplicação; 

III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela Unidade de Controle Interno, caso haja necessidade, para definir 

as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser 

objeto de alteração, atualização ou expansão; 

 

Art. 9º Das Unidades Executoras:  

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho; 

III - Manter a Resolução Normativa à disposição de todos os servidores, zelando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV - Cumprir fielmente as determinações da Resolução Normativa. 

 

Art. 10º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno:  

I - 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; 

II - Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos, 

propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11º Das disposições iniciais: 

I - Os veículos da Câmara Municipal de Alto Araguaia somente poderão ser 

conduzidos por vereador(es) ou servidor(es) devidamente habilitado, portando a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e compatível com o tipo de categoria 

necessária para condução do veículo. 
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II - Os veículos da Câmara Municipal, terão identificação própria e personalizada, 

devendo ser utilizados apenas em serviço, e poderão ser conduzidos por servidores 

e vereadores devidamente autorizados; 

III - Aos condutores de veículos fica atribuído a responsabilidade pela fiel 

observância da Lei nº 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro), de 23 de setembro de 

1997 e, nos que lhes couber, às disposições desta Instrução Normativa; 

IV - O uso do veículo oficial para deslocamento no âmbito do Município, só será  

permitido, sob autorização e à serviço da Câmara Municipal. 

V - O uso do veículo oficial será permitido ao(s) vereador(es) e/ou servidor(es) da 

Câmara para deslocamento fora da sede do Município a serviço, em missão oficial 

de representação, ou com a finalidade de participação em eventos de 

aperfeiçoamento profissional ou de capacitação ao exercício da função pública, 

dentre outras atividades do ente; 

VI - O uso indevido do veículo é passível de punição, por decisão do Legislativo 

Municipal, após análise de sindicância, se for o caso. 

 

Art. 12º Da guarda dos veículos: 

I - Os veículos da frota da Câmara Municipal de Alto Araguaia serão mantidos sob 

a guarda e responsabilidade da Diretoria Geral, cabendo a esta o controle e 

gerenciamento; 

II - Os veículos somente serão retirados do estacionamento da Câmara mediante 

autorização e registro de controles de entradas e saídas mantidos pela Diretoria 

Geral; 

III - Encerrada a circulação diária, o veículo deverá ser recolhido ao estacionamento 

do edifício da Câmara Municipal de Alto Araguaia obedecendo ao horário de 

expediente; 

IV - Em situações decorrentes de viagem ou de necessidade que extrapolem o 

horário do expediente normal, o motorista deverá recolher o veículo em local 

seguro, devendo na primeira hora do dia posterior levar o carro até o 

estacionamento do edifício da Câmara Municipal; 
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V - Nos casos de viagem no qual o veículo encontra-se em outro município, é de 

responsabilidade exclusiva do condutor a guarda do veículo em lugar seguro. 

 

Art. 13º Dos critérios para requisição dos veículos: 

I - O uso dos veículos é restrito ao atendimento dos serviços da Câmara Municipal 

de Alto Araguaia; 

II - A requisição para o uso do veículo oficial será feita por meio da solicitação 

(ANEXO I) a Presidência da Câmara com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas uteis da data prevista para utilização dos serviços; 

III - Nos casos excepcionais de necessidade ou interesse do Município serão 

resolvidos por despacho do(a) presidente da Câmara Municipal, a quem compete 

promulgar a permissão do uso do veículo oficial, devidamente justificado; 

IV - Durante finais de semana feriados e períodos de recesso os veículos deverão 

permanecer no estacionamento do edifício da Câmara Municipal, excetuando os 

deslocamentos a eventos oficiais e serviços institucionais inadiáveis; com a 

expressa autorização da autoridade superior; 

IV - É expressamente proibido o uso de veículos da frota da Câmara Municipal para 

fins particulares. 

 

Art. 14º Do Gerenciamento e do Controle do Uso da Frota: 

I - O gerenciamento e controle do uso da frota de veículos da Câmara Municipal de 

Alto Araguaia ficará sob a responsabilidade da Diretoria Geral, que deverá: 

a) Manter todos os documentos do veículo atualizado em pasta junto com o seguro 

obrigatório, entre outros documentos que achar necessário; 

b) Efetuar controle sobre a movimentação dos veículos através do Diário de Bordo, 

com informações relativas ao motivo do deslocamento, quilometragem e itinerários 

percorridos, data, horários de saída/chegada, nome e visto de quem utilizou;  

c) Efetuar controle de consumo de combustível por veículo; 

d) Autorizar os abastecimentos, bem como os procedimentos necessários a 

conservação e limpeza dos veículos; 
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e) Programar e acompanhar as manutenções periódicas e preventivas. Os 

problemas esporádicos, fora do período de revisão, deverão ser imediatamente 

solucionados após a constatação e notificação do motorista, ficando proibido o uso 

de veículo, caso o problema apresente risco de segurança; 

f) À exceção das manutenções efetuadas em veículos que estiverem em viagem, 

devidamente autorizadas, todas as demais ficam condicionadas a expedição de 

requisição com especificação dos detalhes necessários à correta realização dos 

serviços e acompanhados pela Diretoria Geral; 

 

Art. 15º Das Responsabilidades do Motorista: 

I - Manter a Carteira Nacional de Habilitação - CNH atualizada e compatível com o 

tipo de veículo que o condutor irá utilizar; 

II - Averiguar as condições gerais do veículo (combustível, equipamentos, 

acessórios obrigatórios e documentação) assim que recebê-lo, principalmente, 

antes de viagens, comunicando assim qualquer irregularidade; 

III - Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver em serviço; 

IV - Não entregar a direção do veículo que esteja sob sua responsabilidade, a outra 

pessoa que não esteja autorizado a dirigir; 

V - Não conduzir familiares, pessoas estranhas ao serviço público (caronas), salvo 

quanto se tratar de casos de vulnerabilidade, emergência ou calamidade pública. 

VI - Utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, sob pena de ser 

responsabilizado administrativamente, devendo também comunicar qualquer uso 

indevido que seja do seu conhecimento, sob pena de ser responsabilizado por 

omissão ou conivência; 

VII - Usar sempre o cinto de segurança e exigindo que os demais passageiros 

também o usem; 

VIII - Preencher corretamente o Diário de bordo, que estará disponível junto a 

Diretoria Geral, principalmente no que tange ao horário de saída/chegada e 

quilometragem inicial e final do veículo, além de registrar, no campo destinado ao 

relatório do motorista, qualquer alteração no itinerário pré-definido e autorizado.  
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Art. 16º Das Multas de Trânsito: 

I - Caberá ao condutor do veículo, seja ele vereador ou servidor devidamente 

autorizado, a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados por 

ele na direção do veículo, nos termos do artigo 209 do Código Nacional de Trânsito, 

garantido o direito de ampla defesa; 

II - Todos os Autos de Infrações aplicados aos veículos da Câmara Municipal de  

Alto Araguaia deverão ser encaminhados primeiramente a Diretoria Geral, que 

identificará o condutor e encaminhará para o presidente da Câmara; 

II - O Presidente da Câmara, tem a responsabilidade de comunicar e encaminhar  

o Auto de Infração ao condutor, recolhendo a assinatura do condutor em uma via 

ou cópia, para que este, caso queira, apresente Defesa Prévia e Recurso à Junta  

Administrativa de Recursos de Infração (Jari); 

III - O pagamento de multas de trânsito cometidas por servidores e vereadores é 

de responsabilidade da Câmara Municipal de Alto Araguaia, à qual também 

compete adotar as medidas necessárias visando ao ressarcimento da despesa ao 

erário, por parte do responsável pela infração; 

IV - O condutor que se recusar a pagar o Auto de Infração, após uso dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa e tiver contra si a caracterização da infração e 

a responsabilidade pelo pagamento da multa, responderá a processo administrativo 

disciplinar. 

 

Art. 17º Dos Acidentes com Veículos: 

I - Os condutores do veículo ficam sujeitos à responsabilização, através de 

processo administrativo ou judicial, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, pelo ônus decorrente de acidentes em que, segundo as autoridades de 

trânsito e/ou policiais, forem considerados como causadores; 

II - Cabe ao condutor, após a ocorrência de acidente, acionar a autoridade policial 

competente para fazer o Boletim de ocorrência, comunicar a Diretoria Geral para 

que tome as devidas providências; 
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III - Quando o acidente resultar em dano (s) ao erário ou a terceiros, e o responsável 

não queira arcar com o dano (s), caberá a Diretoria Geral, adotar as providências 

com vistas à instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, com 

o fito de apurar a responsabilidade. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O não atendimento do disposto nesta Instrução Normativa constitui omissão 

de dever funcional e importará na aplicação de penalidades ao responsável na 

forma prevista em lei. 

Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional do 

Legislativo Municipal de Alto Araguaia se obrigam a velar pelo fiel cumprimento, por 

parte de seus subordinados, dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução 

Normativa, quando da utilização do veículo oficial, na qualidade de condutores. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Controladoria Interna, 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 unidades da estrutura organizacional. 

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Alto Araguaia/MT, 21 de março de 2022. 

 

 

___________________________                   ____________________________ 

              Clediane Gubiani          Odinéia Mariana de Souza 

           Controladora Interna                                                  Presidente 
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ANEXO I 

Solicitação de Veículo N.º 0XX/20XX 

 
Dados do Solicitante 

Nome do Vereador:  

 

Dados do Veículo 

Veículo:  Placa:  

 

Dados da Viagem 

Data da Viagem:  Requisição de Combustível – 

Saída:  Hora:   

 
 

Deferido: 

Indeferido: Retorno: Hora:  

 

Justificativa da Viagem 

(Descrever trajeto de viagem e justificativa) 

 

 

Alto Araguaia/MT, ___/___/20___. 

 

 

Diretora Geral 

 

 

Requerente 

 

Presidente 

 


