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DECRETO N° 021/2018 - GPM/PD 
	

Pau D'Arco, 22 de Março de 2018. 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS GERAIS 
REFERENTES AO USO, GUARDA E CONTROLE DA FROTA 
DE VEÍCULOS OFICIAIS, SOB A RESPONSABILIDADE E 
GERÊNCIA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAU D'ARCO. 

eito Municipal de Pau D'Arco, Estado do Pará, usando das atribuições legais e 
onais, e com fundamento no art. 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Pau 

D'Arco; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica criada a Coordenadoria de Transporte da Prefeitura Municipal de Pau D'arco, PA, 
vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal, que terá como finalidade criar procedimentos e rotinas 
de uso e controle da frota municipal para o funcionamento operacional do Setor de Transporte, com 
vistas à eficiência, eficácia e moderação das despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal de 
Pau D'arco, PA. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O responsável pela Coordenadoria de Transporte não receberá 
remuneração para exercício do cargo. 

Art. 2° - Este Decreto abrange as Secretarias e todas as unidades que são possuidoras de veículos e 
maquinário s. 

io 	Art. 3° - Considera-se frota de veículos, o conjunto de quaisquer veículos, máquinas pesadas, 
caminhões, motocicletas e congêneres, pertencentes à Administração Pública Municipal. 

Art. 4° - Este Decreto tem a seguinte base legal, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), 
a Lei Orgânica do Município de Pau D'arco e demais normais que dispõem sobre a criação, a 
implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos Poderes 
Municipais. 

Art. 5° — Para fins deste Decreto considera-se Coordenadoria de Transporte, a unidade que é 
responsável por fazer cumprir as normas deste Decreto. 

Art. 6° — A Unidade Responsável tem como responsabilidade fiscalizar o cumprimento de todas as 
normas instituídas neste Decreto. 

Art. 7° - São de responsabilidade da Coordenadoria de Transporte: 

I. 	Analisar, deferir ou indeferir as solicitações e escalar motoristas; 
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II. Controlar o uso e o custo operacional de cada veículo e da frota em geral sob sua 
responsabilidade; 

III. Recomendar a guarda de veículos ou máquinas em local previamente determinado; 
IV. Providenciar a manutenção e a limpeza geral dos veículos e maquinas; 
V. Manter atualizada a ficha cadastral do veículo e máquina, com registro dos consertos e 

revisões; 
VI. Solicitar orçamentos e autorizar reparos de acordo com as normas de serviço de manutenção; 
VII. Tomar as providências adequadas em caso de acidentes, roubo, multas e outros, produzindo 

relatório a respeito; 
VIII. Controlar e manter a regularidade do licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da 

frota; 
IX. Controlar os vencimentos das habilitações de todos os condutores autorizados, de forma que 

permita avisar antecipadamente sobre a data limite para a renovação; 

• X. 

	

	Consolidar as fichas de controle de abastecimento, junto com o Boletim de Controle de uso 
diário do veículo, em relatório mensal e realizar a alimentação do sistema informatizado; 

XI. Receber as notificações de trânsito e identificar o condutor quando as infrações forem 
decorrentes da direção do veículo; 

XII. Informar à Secretaria de lotação dos veículos novos as manutenções programadas, conforme 
Manual do Fabricante, evitando a perda da garantia do veículo; 

XIII. Zelar pelo estado de conservação dos veículos, informando a Secretaria de lotação do 
veículo, conforme a necessidade, as manutenções preventivas e corretivas dos veículos 
usados; 

XIV. Encaminhar ao Gabinete da Prefeitura, até 31 de janeiro de cada exercício, relatório anual 
das condições gerais de cada veículo (estado de conservação, consumo médio, necessidade 
de manutenção preventiva ou corretiva, equipamentos e acessórios obrigatórios, etc), 
referente ao exercício anterior. 

Art. 8° - São de responsabilidade das Secretarias: 

• 
I. 

	

	Auxiliar a Coordenadoria de Transporte, quanto ao preenchimento dos Boletins de Controle 
pelos motoristas e recolhimento a cada quinzena; 

II. Receber, quando necessário, as solicitações de uso da frota, encaminhar a Coordenadoria de 
Transporte e quando indeferida fazer o reexame das solicitações; 

III. Auxiliar a Coordenadoria de Transporte, quanto ao vencimento das Carteiras Nacional de 
Habilitação e Licenciamento dos motoristas e veículos da sua pasta; 

IV. Providenciar o encaminhamento dos veículos novos à concessionária autorizada para revisão 
programada, conforme Manual do Fabricante; 

V. Providenciar a renovação do licenciamento, do seguro obrigatório e das apólices de seguros 
anualmente. 

Art. 9° - São de responsabilidade do Motorista e Operador de Máquinas: 

I. Atender as solicitações do exercício de suas atribuições de acordo com a programação de 
horário, data e local pré-determinado; 

II. Preencher adequadamente o instrumento de controle (Boletim de controle de uso diário de 
veículos); 

III. Efetuar o transporte com segurança obedecendo às normas de trânsito, de conservação e 
economia do veículo; 
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IV. Manter a documentação do veículo e a sua habilitação profissional atualizada; 
V. É proibido conduzir pessoas estranhas aos quadros de servidores da Prefeitura de Pau D'arco-

Pa ("caronas"), exceto em caso de autorização expressa do chefe imediato ou termo de 
convênio ou cooperação entre entes; 

VI. Manter-se atualizado com as normas e regras do trânsito, acompanhando as modificações 
introduzidas; 

VII. Acompanhar o carregamento, distribuição e amarramento de carga, conferindo a relação do 
material transportado e pelo qual será responsável, conforme o caso; 

VIII. Prestar socorro às visitas de acidentes, sempre que para tanto seja solicitado ou quando 
presenciar o fato, procurando obter comprovante da autoridade policial, a fim de atestar o 
seu desvio do itinerário. A omissão de socorro, quando possível fazê-lo sem riscos ou deixar 
de pedir — desde que possível e oportuno — o socorro de autoridade pública, constitui crime 
contra a pessoa (art. 135 do Código Penal); 

IX. Na manutenção, consertos e reparos de veículos e máquinas o motorista ou operador devem 
permanecer no seu local de serviço, ficando a disposição no setor para pronto atendimento; 

X. Entregar ao Coordenador de Transporte as notificações decorrentes de multas; 
XI. Comunicar de imediato, ao Coordenador de Transporte, os casos de falta de equipamentos e 

acessórios obrigatórios, sinistro e qualquer outra situação que enseja o acionamento da 
Companhia Seguro. 
Parágrafo único: Compete ao condutor do veículo verificar, constantemente, se o veículo 
está em perfeitas condições técnicas, com equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo 
com o Código Nacional de Trânsito (extintor de incêndio, triângulo de segurança, macaco, 
chave de roda, pneu sobressalente e cinto de segurança), bem como, os níveis de água da 
bateria e do radiador, óleo do motor e dos freios, pneus, rodas, luzes, limpeza do veículo e 
a documentação em ordem, comunicando ao Líder do Serviço de Transporte, as 
anormalidades constatadas, para as providências cabíveis; 

Art. 10 - São de responsabilidade do Sistema do Controle Interno: 

• 
I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações deste Decreto Municipal, em especial no 

que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos 
de controle; 

II. Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes, propondo alterações neste Decreto Municipal para aprimoramento dos 
controles. 

Art. 11 - A solicitação de veículos deve ser encaminhada exclusivamente ao Coordenador de 
Transporte, por meio de formulário preenchido, quando necessário deverá ser analisado, 
primeiramente, pelo Secretário ou Coordenador setorial, contemplando no mínimo os seguintes 
dados: 

I. Data e horário da pretensão do uso da frota; 
II. Descrição do percurso de deslocamento; 
III. Tempo estimado de saída, permanência no local de destino e retorno; 
IV. Quantidade de pessoas e justificativa da solicitação do veículo, exceto para solicitação de 

máquinas. 
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Art. 12 — A solicitação de veículo para deslocamento locais, no limite do Município, deve ser 
efetuada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

Parágrafo Único — Para viagens intermunicipais e interestaduais a solicitação de veículo, 
deve ser realizada com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas ou 03 (três) dias. 

Art. 13 — O uso dos veículos é restrito ao atendimento dos serviços da Prefeitura Municipal de Pau 
D'arco-Pa, sendo expressamente proibido o uso de veículos da frota municipal para fins particulares. 

Art. 14 — O Coordenador, de posse da solicitação de uso da frota, verificará a possibilidade de 
atendimento e relevância do pedido. 

§ 1° - Havendo disponibilidade de frota e sendo relevante o pedido, deve-se atender ao pedido e 
escalar o motorista. 6 

• § 2° - Caso não haja disponibilidade de veículo e podendo o solicitante aguardar o pedido, deve-se 
colocá-lo em pendência e priorizar os serviços cujo não atendimento imediato poderá causar riscos 
ou prejuízos a população ou ao Executivo. 
§ 3° - Não havendo disponibilidade de veículo e não podendo o solicitante aguardar, deve-se cancelar 
o pedido. 
§ 4° - Havendo disponibilidade de frota e não sendo relevante a solicitação deve-se arquivar o pedido, 
encaminhar a decisão ao Secretário da pasta para reexame. 
§ 5° - O Coordenador de Transporte deve analisar a compatibilidade da habilitação do condutor com 
relação ao veículo disponibilizado. 

Art. 15 — O Secretário competente pela pasta reexaminará o pedido indeferido de uso da frota e os 
fundamentos e entendo irrelevante a solicitação, requisitará o arquivamento. 
Parágrafo Único — Entendendo relevante a solicitação, requisitará ao Coordenador para atender a 
solicitação, comunicando ao solicitante. Se mantiver a decisão anterior, comunicará a decisão à 
Gabinete da Prefeitura. 

• Art. 16 — O Coordenador de Transporte escalará o motorista para atender a demanda de uso da frota. 
Parágrafo Único — Caso os condutores dos veículos não sejam lotados na mesma Secretaria que o 
veículo a ser utilizado, o coordenador ou responsável pela frota daquela pasta, deverá verificar a 
compatibilidade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com o veículo solicitado. 

Art. 17 — Cada carro será identificado no abastecimento com a lotação, placa, número do patrimônio 
e o modelo do veiculo. 

§ 1° - Os veículos serão abastecidos somente nos postos autorizados pelo Executivo Municipal. 
§ 2° - No ato do abastecimento o condutor deverá informar a quilometragem do veiculo ao 
responsável pelo abastecimento. 

Art. 18 — O Diário de Bordo será entregue quinzenalmente, sempre no início da semana, devidamente 
preenchido por completo, ao responsável pelas máquinas e/ou veículos, e retirado outro em branco. 
Parágrafo Único — É obrigatório o preenchimento do Diário de Bordo, sendo que em todos os 
deslocamentos deve ser anotado o local, horário e quilometragem. 
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Art. 19 — Manter um cronograma de manutenção preventiva para todos os veículos e máquinas, onde 
a troca do componente é determinada pela vida útil do produto definido pelo fabricante, tendo como 
controle, para os veículos usados, a quilometragem: 

a) A troca de óleo do motor deverá ser realizada a cada 5.000 e 10.000 quilômetros rodados 
para os veículos flex (gasolina/álcool) e diesel, respectivamente, na Secretaria de 
Infraestrutura, em oficinas ou postos terceirizados; 

b) A troca dos filtros de óleo e de ar deverá ser realizada a cada 10.000 e 20.000 quilômetros 
rodados para os veículos flex (gasolina/álcool) e diesel, respectivamente, em oficinas ou 
postos terceirizados; 

§ 1° - Dependendo do local de utilização do veículo (cidade, estrada, campo etc) e dos hábitos 
dos condutores, entre outras variantes, a quilometragem pré- determinada para as trocas 
citadas poderá ser diferenciada, ficando sob a responsabilidade de cada setor, mediante 
justificativa, a observação de tais fatores. 
§ 2° - O Responsável de cada Secretaria pelo Transporte deverá monitorar semanalmente a 
quilometragem de cada veículo, com o objetivo de realizar a manutenção preventiva. 
§ 3° - Para veículos novos, a manutenção preventiva atenderá o Manual do Fabricante e 
realizar-se-á na concessionária autorizada. 

Art. 20 — Os problemas esporádicos, fora do período de revisão, serão imediatamente 
solucionados após a constatação e notificação do motorista, ficando proibido o uso de 
veículo, caso o problema apresente risco de segurança. 

Art. 21 — Cada veículo e cada máquina deverão possuir uma ficha contendo registros de todas 
as manutenções e consertos realizados, por um período de cinco anos, através de anotações 
regulares constituindo o banco de dados da frota. 
Parágrafo Único - Estes registros permitem identificar os principais problemas apresentados 
pelo veículo, facilitando determinar os períodos de manutenção e a depreciação do bem nos 
casos de inventário e de análise de economicidade. 

Art. 22 - Cada Motorista ou Operador responde pelo veículo/máquina que está sob a sua 
responsabilidade, inclusive nos casos de avarias, por uso inadequado ou acidentes, quando o 
mesmo for considerado responsável pela perícia. 

Art. 23 - A manutenção, consertos e reparos serão efetuados na oficina da Prefeitura 
Municipal ou em oficinas previamente autorizadas pela Secretaria responsável, exceto nos 
casos de carros novos que deverão ser executadas nas concessionárias autorizadas pelo 
fabricante. 
Parágrafo Único — Nos casos dos veículos em viagem, as manutenções corretivas necessárias, 
desde que devidamente autorizadas, poderão ocorrer em oficinas especializadas, em que o 
condutor deverá solicitar Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Pau D'arco, 
especificando-se os serviços realizados, as peças empregadas, o número da placa do veículo 
e a quilometragem. 

Art. 24 — Este Decreto não cria cargos nem despesas para o Poder Público Municipal e tem 
a finalidade precípua de regulamentar o bom uso do patrimônio público mencionado neste 
ato. 
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Art. 25 — A condução dos veículos oficiais, somente poderá ser realizada por motoristas com 
habilitações específicas, sendo terminantemente proibida a condução por pessoa estranha ao 
corpo funcional, servidores autorizados e que não estejam em serviço. 

§ 1° — Eventualmente, quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de 
Motorista, o Executivo Municipal poderá autorizar que servidores de outras categorias 
dirijam veículos oficiais, desde que possuem CNH compatível com o veiculo que irá 
conduzir, que essa esteja válida e devidamente registrado no Sistema Operacional do Frotas. 
§ 2° - Os veículos oficiais da Prefeitura terão, obrigatoriamente, identificação própria e 
personalizada devendo ser utilizadas única e exclusivamente em serviço. 

a) Identificação será realizada através de platonagem do Brasão do Município e 
numeração única. 

• Art. 26 — 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. 

§ 1° - Depois de tomar ciência da multa, o condutor deverá pagá-la ou contestá-la, se for o caso, 
junto ao órgão competente, comprovando as hipóteses defendidas junto a Coordenadoria de 
Transporte 
§ 2° - Esgotados os recursos administrativos apresentados para impugnar as multas, e sendo negado 
provimento, os valores deverão ser pagos pelo servidor com a comprovação da quitação junto ao 
Departamento de Transporte. 
§ 3° - O Condutor que dispensar a defesa previa e assumir diretamente a responsabilidade da infração 
e o seu ônus, efetuara o ressarcimento da multa por meio de pagamento em parcela única ou de 
forma parcelada, comprovando a quitação junto ao Departamento de Transporte. 
§ 4° - O infrator, quando optar pelo pagamento parcelado, deverá autorizar o desconto mensal em 
sua folha de pagamento, desde que respeitado o limite para desconto de acordo com a legislação. 
§ 5° - Caso o condutor não se manifeste ou em primeira vista não encontre o servidor responsável 

40 será aberto processo de sindicância e posterior processo administrativo afim de, salvaguarda o 
ressarcimento ao erário publico pelo pagamento da multa de trânsito. 
§ 6° - Os procedimentos citados nos parágrafos serão conduzidos pela Coordenadoria de Transporte 
e Coordenadoria de Recursos Humanos, conforme o caso, com supervisão da Secretaria de 
Administração. 

Artigo 27 — Quando a infração estiver relacionada à prévia regularização e condições exigidas para 
o trânsito de veículo em via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, 
componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores quando esta for exigida, 
assim como outras disposições constantes no Código Nacional de Trânsito, serão responsabilizados 
os Responsáveis pela Frota de cada Secretaria, juntamente com o Secretário da Pasta. 

Artigo 28 — A quitação da multa não exime o servidor de responder eventual sindicância ou processo 
administrativo disciplinar. 

Art. 29 — Todos os veículos e máquinas devem ser recolhidos à garagem ou em locais determinados 
pela Chefia Direta, após o atendimento autorizado, ficando expressamente proibido ao Condutor 
conduzir o veículo para sua casa ou outros locais não autorizados ressalvadas as situações especiais 
definidas pelo Executivo Municipal e em caso de prestação do serviço fora do perímetro urbano. 
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Art. 30 - O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nestas normas e atos complementares, 
pode acarretar a aplicação de penas disciplinares aos envolvidos: 

I — Advertência Verbal: cada vez que houver infração contra este decreto; 
II — Advertência Escrita: a cada 03 (três) infrações contra este decreto; 
III — Suspensão: após a aplicação da advertência escrita; 
IV — Processo Disciplinar: após a aplicação da suspensão e havendo reincidência. 

Art. 31 — O uso indevido do veículo/máquinas fora do serviço é passível de punição, por decisão do 
Executivo Municipal, após análise de sindicância, se for o caso. 

Art. 32 — As máquinas pesadas devem ser utilizadas em serviços de acordo com as recomendações 

• de fábrica. 

Art. 33 — É proibido carregar caminhão acima do peso permitido, bem como exagerar da velocidade. 

Art. 34 — Em caso de falta de informações em procedimentos, deve-se reportar à orientação da 
Legislação citada na base legal deste Decreto ou ao Controle Interno do Município de Pau D'arco. 

Art. 35 — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Pau D'Arco, PA, 22 de Março de 2018. 

• 	FREDSON PEREIRA DACLIMA 
Prefeito Municipal 
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