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INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 001/2022 

 

Dispõe sobre as Normas e Procedimentos referentes ao 

gerenciamento e controle do abastecimento dos veículos da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT. 

 

Versão: I  

Aprovada em: 25/03/2022 

Unidades Executoras: Todos as Unidades Administrativas 

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

Sistema Financeiro, 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 do abastecimento 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 
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Art. 3º 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. 4º 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. 5º 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 pela Lei Federal nº 4.320 

de 17 de março de 1964, 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 e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 6º É de competência da Unidade Responsável:  

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

atualizada; 

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; 
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Art. 7º 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. 8º 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 - Todos abastecimentos de veículos serão registrados no Diário de Bordo de uso dos 

veículos, deverão ser anotados a data do abastecimento, a quilometragem e a 

quantidade;  

II - Nenhum veículo deverá circular sem o Diário de Bordo; 

III - O Diário de Bordo será entregue ao motorista pela Diretoria Geral no início de 

cada mês, e será devolvido, todo final de mês preenchido para análise e registro no 

Sistema de Controle De Frotas. 

IV - Todos os veículos que apresentarem excesso de gastos (fora da normalidade) 

deverão ser analisados para identificar as causas. 
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Art. 12º Da Compra e Recebimento dos Combustíveis e Lubrificantes: 

I - O Setor de Compras fará a aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel 

e lubrificantes), obedecendo as modalidades de licitações estabelecida pela Lei 

8.666/93. O critério para cada nova compra será o consumo do ano anterior 

considerando o aumento ou a diminuição da frota; 

II - O responsável pelo abastecimento receberá os combustíveis ou lubrificantes e 

conferirá a quantidade recebida; 

III - As notas fiscais deverão ser fornecidas a cada serviço executado 

independentemente do valor cobrado; 

IV -  Após o recebimento e conferência da nota fiscal, o responsável pelo 

abastecimento atestara a nota fiscal, que será encaminhada para o setor de 

almoxarifado, e posterior ao setor de Contabilidade para as devidas providências; 

V - Nenhuma nota fiscal deve ser encaminhada à Câmara Municipal sem a ordem de 

abastecimento em anexo. 

 

Art. 13º Do abastecimento dos veículos: 

I - O abastecimento de combustível dos veículos será efetuado nos postos 

contratados, pela administração da Câmara Municipal, condicionado à expedição de 

autorização de fornecimento pelo setor de compras; 

II - Estando o veículo em viagem, o abastecimento poderá ocorrer em qualquer Posto 

de Serviços, onde o motorista deverá solicitar a Nota Fiscal em nome da Câmara 

Municipal de Alto Araguaia, com seu respectivo CNPJ (01.362.664/0001-63), 

endereço Rua Heronides Toledo de Oliveira, 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia – MT, 

CEP: 78.780-000, a qual deverá especificar: os quantitativos em litros, número da 

placa do veículo e a quilometragem; 

III – Em caso de viagens fora da localidade do município de Alto Araguaia-MT, os 

vereadores receberão o veículo com tanque cheio, o qual deverá ser devolvido nas 

mesmas condições; 
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IV – Para fins de controle do consumo de combustível do veículo e quilometragem, os 

vereadores deverão apresentar documento fiscal que comprove o abastecimento do 

veículo ao término da viagem.  

V - O condutor ao realizar o abastecimento anotará a data do abastecimento, a 

quilometragem e a quantidade no diário de bordo, para realizar o controle de gastos. 

 

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, 

revogando as disposições em contrário, em especial a Norma Interna 001-2011 

Sistema de transportes - Abastecimento de Veículos. 

 

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2022. 

 

___________________________                   ____________________________ 

              Clediane Gubiani          Odinéia Mariana de Souza 

           Controladora Interna                                                  Presidente 
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Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso CNPJ 01.362.664/0001-63 DIÁRIO DE BORDO E CONTROLE 
DE COMBUSTÍVEL 

 VEÍCULO  PLACA  MÊS/ANO  

 

DIÁRIO DE BORDO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 
Saída  Retorno 

Destino 
Condutor (nome por 
extenso) DATA HORÁRIO: Km DATA HORÁRIO: KM LITROS: KM: TIPO: VISTO DO 

RESPONSÁVEL: 

   
 

    
  ( ) DIESEL 

( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 
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          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 

( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

          ( ) DIESEL 
( ) GASOLINA 
( ) ALCOOL 

 

 

TOTAL 
 

KM INÍCIO 
 

KM FINAL 
 

MÉDIA DE CONSUMO  

 


