
DECRETO Nº 134, DE 24 DEAGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre a gestão e operacionalização da frota
de veículos oficiais do Município de Caruaru.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de gestão e controle de
uso dos veículos oficiais do Poder Executivo Municipal, bem como racionalizar as despesas
relativas a esses processos; e,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar e normatizar os processos relativos à
gestão da frota oficial do Poder Executivo Municipal,

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa que disciplina e regulamenta a utilização,
gestão e operacionalização da frota de veículos oficiais do Município de Caruaru, elaborada
pela Controladoria Geral do Município, órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo do Município de Caruaru.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa a que se refere este artigo é constante do
Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 24 de agosto de 2022.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito Constitucional do Município de Caruaru

ANGELO DIMITRI BEZERRA DE ALMEIDA
Procurador Geral do Município de Caruaru



DECRETO Nº 134, DE 24 DEAGOSTO DE 2022.

ANEXO ÚNICO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Versão: 01
Aprovação em: 24/08/2022
Ato de Aprovação: Decreto nº 134/2022
Unidade Responsável/Emissora: Controladoria Geral do Município.
Assunto: Regulamentar procedimentos relacionados à gestão e operacionalização da frota
de veículos oficiais do Município de Caruaru

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Regulamentar procedimentos relacionados à gestão e operacionalização da frota de
veículos oficiais do Município de Caruaru.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todos os órgãos e entidades vinculados à Administração Direta e Indireta da
Prefeitura de Caruaru, bem como os responsáveis diretos e indiretos.

Parágrafo Único. Considera-se veículo oficial, para fins desta Instrução Normativa, os
automóveis que se destinam ao atendimento das necessidades de serviço e sua utilização deve
observar os princípios que regem a Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins deste Instrução Normativa considera-se:
I – Agente público: todo aquele que exerce na Administração Pública Municipal, autarquias e
fundações, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação,
contratação ou qualquer ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
função ou qualquer espécie de atividade, inclusive de prestação de serviço por empresa
contratada.
II – Espécie de veículo: caracterização mais abrangente do veículo, conforme regulação dos
órgãos de trânsito, tais como: passageiro, carga, misto tração, entre outros.
III – Modelo de veículo: nome do veículo, conforme a marca ou o fabricante.
IV – Tipo de veículo: caracterização mais específica do veículo, conforme regulação dos
órgãos de trânsito, sem identificação de modelo ou marca, tais como: ciclomotor, motoneta,
motocicleta, automóvel, entre outros.



V – Unidade centralizadora: unidade administrativa responsável pelo contrato de Gestão de
frotas, pela formulação de política de transportes da Prefeitura e pela normatização das
atividades de transporte.
VI – Unidade gestora: unidade administrativa responsável pela administração de um conjunto
de veículos, máquinas e equipamentos, contemplando a utilização, o abastecimento e a
manutenção preventiva e corretiva.
VII – Unidade gerenciadora (facilitadores): unidade administrativa responsável pelos
procedimentos operacionais relacionados à utilização e manutenção de um conjunto de
veículos.
VIII – Condutor: motorista habilitado e autorizado a dirigir veículos da Prefeitura.

CAPÍTULO IV
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Art. 4º. Os fundamentos jurídicos desta Instrução Normativa encontram respaldo:
I - Arts. 5º, incisos XXXII, XXXIV, LXXII, 70 e 74, da Constituição Federal de 1988;
II - Lei Complementar nº 101/2000 (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências);
III - Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
IV – Lei Federal 8.666/93, e, Lei Federal nº 14.133/2021 – (Leis de Licitações e Contratos
Administrativos);
V - Lei Municipal nº 4.830/2009 (Institui o Sistema de Controle Interno - SCI);
VI - Art. 1º da Lei Municipal nº 6.635/2021 (Dispõe sobre a reestruturação administrativa e
organizacional do Poder Executivo Municipal e dá outras providências);
VII - Decreto Municipal nº 052/ 2018 (Autoriza a emissão de Instruções Normativas no
âmbito Municipal e aprova a Instrução Normativa nº 001/2018); e,
VIII - Instrução Normativa nº 001/2018 (Regulamentação das Instruções Normativas do
Município de Caruaru);
IX - Decreto Municipal nº 133, de 23 de agosto de 2022 (Dispõe sobre uso dos veículos
oficiais do Poder Executivo Municipal e dá outras providências).

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5º Estabelecer procedimentos a serem adotados para abastecimento, manutenção
corretiva e preventiva dos veículos próprios, locados ou em comodato, equipamentos e
máquinas da Prefeitura de Caruaru, através de Cartão Magnético, ou não, em ambos os casos,
integrados ao Sistema de Gestão de Frota - GVE.

Art. 6º Regulamentar o gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos do
Sistema de Transporte Municipal, objetivando:

§ 1º Proporcionar agilidade, transparência, eficiência, eficácia e efetividade na utilização do
transporte municipal por órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Caruaru.



§ 2º Otimizar os procedimentos da administração direta e indireta adotados na gestão das
atividades de transportes, por meio de normas gerais claras e objetivas.

CAPÍTULO VI
DO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA

Art. 7º A gestão e operacionalização da frota municipal, junto aos órgãos e entidades, caberá
a Secretaria de Administração - SAD, através da Gerência Geral de Transportes, à esta
competindo:
I - Cadastramento, Gerenciamento e atualização dos contratos ativos relativos à locação de
veículos e máquinas, Manutenção de veículos e máquinas, Abastecimento com Combustíveis
e Lubrificantes de veículos e máquinas, e demais contratos que englobem o custo operacional
da frota.
II - Controle de multas veiculares de seus respectivos órgãos e entidades.

Art. 8º Os gestores de Frota, de todos os órgãos e entidades, tratados no artigo 8º, do Decreto
Municipal nº 133, de 23 de agosto de 2022, deverão encaminhar mensalmente à Secretaria de
Administração - SAD:
I. Relação atualizada das CNHs referente aos condutores contratados, efetivos e/ou a
disposição da secretaria/entidade. (A Carteira Nacional de Habilitação deverá ser compatível
ao tipo de veículo que o condutor irá utilizar, conforme a Lei nº 9.503, de 23/09/97,
considerando suas posteriores alterações e revogações).
II. Controle de entrada e saída de veículos, em que constem, data, hora, local de saída,
itinerário completo, Km de saída e de retorno, nome e assinatura do motorista, dentre outras
informações.
III. Até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente o quantitativo de dias utilizados dos veículos
e máquinas oriundos de contrato de locação, devendo inclusive, informar se houve dias em
que o veículo ficou indisponível por motivos de manutenção, se houve disponibilidade de
veículo reserva, dentre outras informações.
IV. Quando houver registro de sinistros em que constem todas as informações do(s)
ocorrido(s) como: data, local, horário, envolvido(s), imagens do ocorrido, cópia do boletim de
ocorrência, bem como outras informações.

Art. 9º A Secretaria de Administração - SAD, a qualquer tempo, pode efetuar novas
solicitações aos gestores de frota do órgão ou entidade responsável, que deve responder no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do pleito.

§ 1º A renovação parcial ou total da frota de veículos poderá ser efetivada periodicamente, em
razão dos custos decorrentes do uso prolongado, desgaste prematuro e manutenção onerosa
(quando for superior a 40 por cento do valor do veículo, por ano) ou do obsoletismo
decorrente dos avanços tecnológicos, bem como em razão de se promover a padronização
com vistas à minimização dos custos de manutenção.

§ 2º A solicitação para a disponibilização de veículos conforme Parágrafo Primeiro do caput
fica condicionada às justificativas do Gestor de Frota da entidade à Secretaria de



Administração, da necessidade em face da demanda dos serviços, da dotação orçamentária
correspondente, do custo, do tipo e da característica do veículo a ser adquirido.

§ 3º No pedido de solicitação previsto no Parágrafo Segundo do caput, deverá constar a
discriminação do veículo a ser substituído, informações sobre os serviços que se presta e
estado de conservação.

§ 4º Após atender critérios do artigo 9º e parágrafos I, II e III, o titular da pasta, deverá
encaminhar todas as informações citadas ao(a) Secretário(a) de Administração. Após o
recebimento das informações com a solicitação, a Secretaria de Administração - SAD, deverá
avaliar a solicitação no prazo de até 30 dias, e com base no que for avaliado, remeter em
reposta a aprovação ou reprovação da solicitação.

Art. 10. Todos os veículos e equipamentos que possuam tanque de combustível pertencente à
frota do município de Caruaru deverão ser cadastrados no Sistema de Gestão de Frota (GVE),
constando Órgão, marca, modelo, ano de fabricação, características, tipo de combustível,
capacidade do tanque, valor de mercado e critérios que servirão para o controle e
gerenciamento dos gastos.

Art. 11. O monitoramento de todos os veículos e equipamentos serão efetuados por meio do
sistema de Gestão de frota (GVE), vinculado à Gerência de Patrimônio da Secretaria
Municipal de Administração.

§ 1º Toda manutenção deverá ser obrigatoriamente cadastrada no Sistema de Gestão de Frota
(GVE), e realizadas nas oficinas pré-estabelecidas por processo licitatório ou mesmo para os
itens não previstos no processo licitatório que deverá ser analisada a possibilidade e
necessidade da compra/despesa e deverá ser cadastrada manualmente no sistema GVE,
vinculada no respectivo veículo e/ou equipamento.

§ 2º A manutenção corretiva ou preventiva dos veículos oficiais, encaminhados à oficina
mecânica pré-estabelecida, somente ocorrerá após a devida autorização pela Unidade
Centralizadora.

§ 3º O servidor responsável pelo veículo e/ou que determinou a manutenção ou a realizou sem
a necessária autorização da Unidade Centralizadora poderá responder a procedimento
administrativo, para fins de apuração de responsabilidade e desrespeito ao estabelecido nesta
instrução, com a aplicação das penalidades legais.

Art. 12. A utilização e o deslocamento dos veículos serão obrigatoriamente efetuados
mediante autorização da chefia imediata, devendo constar no registro de movimentação dos
veículos - Diário de Bordo, o tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída
e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada.

Parágrafo Único. Os condutores deverão se limitar a executar o percurso preestabelecido no
registro de movimentação, sendo proibido o desvio para qualquer outro, exceto em casos
excepcionais, nos quais a mudança de itinerário ou de serviço deverá ser autorizada pelo



responsável pela coordenação e organização de serviços (facilitadores) com a devida anotação
no diário de bordo.

Art. 13. A autorização da saída das máquinas, caminhões e equipamentos, independentemente
do órgão solicitante, somente poderá se dar por ordem do Secretário da Pasta ou por
delegação do mesmo ao servidor autorizado.

Parágrafo Único. O não cumprimento do caput deste artigo configura imputação de
responsabilidade ao(s) servidor(es) nos termos do Estatuto do Servidor ou outra norma
pertinente ao caso.

Art. 14. Todos os abastecimentos serão obrigatoriamente efetuados através de cartão
magnético, em postos credenciados, determinado pela Administração Pública e em postos
vencedores do processo licitatório, para essa finalidade.

Parágrafo Único. No caso de veículos pesados e equipamentos a diesel, o abastecimento
também poderá ser realizado nos reservatórios de óleo diesel das Secretaria Municipais, e se
houver, registrado no cartão magnético do respectivo veículo, e quando não houver, cartão
magnético, deverá registrar em planilha de controle.

Art. 15. Diariamente, os condutores de veículos deverão preencher as devidas e corretas
informações no Diário de bordo, que deverá ficar no veículo para controle das entradas e
saídas, quilometragens, datas e horários, condutor e destino. o não cumprimento sujeitar-se-á
responder civil, criminal e administrativamente.

§ 1º Os condutores deverão também efetuar a verificação diária nos veículos sob sua direção
ou responsabilidade, no início e final do expediente, e comunicar quaisquer falhas ou defeitos
verificados, efetuando o registro de observação no Diário de Bordo, visando providenciar em
tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto, com supervisão e orientação do Facilitador
(servidor responsável pelo gerenciamento do sistema de frotas) da Secretaria da pasta onde o
veículo está vinculado.

§ 2º Mensalmente deverão ser encaminhadas à Secretaria de Administração – SAD, pelo
Gestor de Frota de cada entidade, cópias digitais dos Diários de Bordo dos veículos sob sua
responsabilidade.

Art. 16. A frota de veículos do Município de Caruaru é composta por veículos e máquinas
próprios, cedidos ou locados, devidamente identificados por meio de logomarca da Prefeitura
Municipal de Caruaru, afixados nas portas dianteiras dos dois lados do automóvel ou em local
visível, mesmo se tratando de motocicletas ou outros veículos.

Art. 17. Não é permitida a afixação de qualquer outro aparelho de som, equipamentos ou
acessórios que descaracterizem a aparência original do veículo ou comprometa o interesse da
Administração.



Parágrafo Único. O não cumprimento do caput deste artigo configura imputação de
responsabilidade ao(s) envolvido(s) nos termos da lei.

CAPÍTULO VII
DA POLÍTICA DISCIPLINAR PARA OS MOTORISTAS/CONDUTORES DE

VEÍCULOS

Art. 18. Os condutores dos veículos do Município de Caruaru devem obedecer à Lei 9.503 de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Art. 19. O uso cinto de segurança é obrigatório para todos, devendo o motorista exigir o uso
por parte dos passageiros, sob pena de responsabilidade.

Art. 20. A Prefeitura não poderá efetuar pagamento de nota fiscal de abastecimento de
veículos, bem como de manutenção, sem a mesma estar devidamente registrada no Sistema
de Gestão de Frota (GVE), e de acordo com o faturamento emitido pelo sistema GVE, salvo
em caso de viagens para fora do Município, com devida autorização da chefia, na qual poderá
a despesa ser ressarcida, desde que conste no cupom fiscal, placa, nome e matrícula do
Servidor, hodômetro, placa do veículo, data e hora do abastecimento, quantidade e valor do
abastecimento.

Parágrafo Único. Para o caso do caput parte final, deverá ser comprovada a viagem, com os
documentos necessários apresentados na apresentação de contas dela.

Art. 21. Compete ao condutor responsável ao início do turno de trabalho vistoriar o nível da
água e óleo do veículo e demais itens, a fim de verificar se eles possuem conduções de uso e
se atendem às normas de padronização, devendo providenciar a regularização deles se
necessário e, assim, fazer constar no Diário de Bordo.

Art. 22. A apuração das denúncias de uso irregular dos veículos ou o descumprimento aos
ditames contidos nesta Instrução Normativa serão apurados por determinação do Prefeito ou
do respectivo titular do Órgão/Pasta sujeitando o infrator e o seu superior imediato, quando
for o caso, às penalidades administrativas ou contratuais cabíveis, independentemente do
resultado alcançado no processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Secretários, Coordenadores, Diretores, Motoristas e Servidores Públicos em geral,
responsáveis pelos veículos das Secretarias, Fundos e Fundações da Administração no âmbito
do Poder Executivo, terão responsabilidade solidária no caso de negligência, imperícia e
imprudência dos condutores dos veículos, nos termos desta Instrução Normativa e desde que
devidamente comprovado.



Art. 24. A Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas respectivas competências,
supervisionará a edição das normas disciplinadoras desta Instrução Normativa, bem como,
poderá estabelecer outros procedimentos e pontos de controle a serem observados.

Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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