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DECRETO N.º 051/2017 

 

“APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA PGM/CGM/GP Nº 001/2017, QUE DISPÕE 

SOBRE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IÚNA” 

 

O Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, 

no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a necessidade de estabelecer normas e 

procedimentos para acompanhamento das infrações de trânsito 

cometidas pelos condutores de veículos da frota municipal;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O gerenciamento e acompanhamento de infrações de trânsito cometidas pelos servidores 

públicos da Administração Pública do Município de Iúna obedecerá aos critérios e rotinas 

definidos na Instrução Normativa PGM/CGM/GP Nº 001/2017, aprovada por este Decreto. 

Art. 2º Caberá à Controladoria-Geral do Município prestar os esclarecimentos e orientações a 

respeito da aplicação dos dispositivos da Instrução Normativa aprovada por este Decreto. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna-ES, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano 

de dois mil e dezessete (28/06/2017). 

 

WELITON VIRGÍLIO PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Publicado no saguão de entrada da 

Prefeitura Municipal de Iúna - ES, 

às 17 horas do dia 28/06/2017. 

  
    Faguiner Martins Salvador 

           Chefe de Gabinete 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA PGM/CGM/GP Nº 001/2017. 

Versão: 01 

Data da Aprovação: 28/06/2017 

Ato de Aprovação: Decreto n° 051/2017 

Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE FROTAS E 

DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

I – FINALIDADE 

Estabelecer rotinas e procedimentos de gerenciamento e acompanhamento de infrações de trânsito 

cometidas por servidores públicos da Administração Pública do Município de Iúna, Estado do Espírito 

Santo. 

 

II – ABRANGÊNCIA: 

Todas as unidades da estrutura organizacional do Município de Iúna/ES. 

 

III – CONCEITOS 

1. Instrução Normativa – IN. 

Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução 

de atividades e rotinas de trabalho. 

2. Sistema de Controle Interno 

Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados aos 

longo da estrutura organizacional sob a coordenação e orientação técnica da CGM. 

3. Infração de Trânsito 

Infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e em seu regulamento. 

4. Frota Municipal 

Todos os veículos e maquinários pertencentes ao patrimônio municipal e os veículos oriundos de 

contrato de locação. 

5. Processo Administrativo Disciplinar 

Instrumento que, respeitando o contraditório e a ampla defesa, permite a apuração e aplicação 

de penalidades disciplinares. 

 

IV – BASE LEGAL 
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A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações de responsabilidade do Chefe do Poder 

Executivo, no sentido da implementação do Sistema do controle Interno do Município, sobre o qual 

dispõem os art. 31, 37, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no. 101/2000 

(LRF) e Lei Orgânica Municipal. 

 

V – RESPONSABILIDADES 

1. Condutor do veículo:  

Responsável pelo cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro na direção do 

veículo da frota municipal. 

2. Secretaria Municipal de Gestão 

Encaminhar, no prazo estabelecido nesta IN, a notificação de infração de trânsito ao Coordenador de 

Frotas. 

3. Coordenador de Frotas 

a) Identificar o condutor do veículo da frota municipal responsável pela infração e analisar a 

procedência da infração; 

b) Lavrar termo de entrega e de recebimento de chaves dos veículos da frota municipal; 

c) Promover acompanhamento mensal da ficha veicular da frota municipal, junto aos órgãos de 

trânsito. 

4. Procuradoria Geral do Município 

Instaurar, quando for o caso, Processo Administrativo Disciplinar. 

 

VI – PROCEDIMENTOS E PRAZOS 

1. A Secretaria Municipal de Gestão providenciará para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar do recebimento pelo correio, seja entregue a notificação ao Coordenador de Frotas; 

2. O Coordenador de Frotas disporá de 5 (cinco) dias úteis, para promover:  

a) A identificação do condutor responsável pela infração;  

b) A análise da procedência da infração; 

b.1) Verificando tratar-se de irregularidade quanto ao estado de manutenção do veículo, e julgando 

improcedente, deverá encaminhar os autos à Procuradoria-Geral, com as respectivas provas ou 

evidências que permitam o recurso; 

b.2) Verificando tratar-se de irregularidade cometida pelo condutor, deverá este ser notificado a 

manifestar-se, por escrito, quanto ao exercício do seu direito de opor recurso junto ao órgão competente, 

ou pelo acatamento da autuação. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Realizada a identificação do condutor, e não havendo oposição, o servidor, mediante assinatura de 

termo circunstanciado administrativo, poderá autorizar, nos moldes estabelecidos pelo art. 104 da Lei 

2137/2008, o desconto em folha dos valores a serem pagos pelo município, o que desautorizará a 

abertura de quaisquer processos de sindicância ou administrativo disciplinar. 

2. Conhecida a autoria, deverá o Coordenador de Frota encaminhar o formulário de identificação do 

condutor, à sua Chefia Imediata, para que proceda ao atendimento do § 7º, do art. 257, do Código 

Brasileiro de Trânsito, devendo uma cópia permanecer em arquivo sob sua supervisão. 

3. Em casos de negativa de autoria, ou de que, mesmo tendo sido realizada identificação do condutor 

através do diário de bordo, este tenha se recusado à composição prevista no § 1º deste artigo, ou ainda, 

em casos em que haja indícios suficientes que motivem a abertura de processo administrativo disciplinar, 

deverão os autos serem encaminhados à Procuradoria-Geral do Município para providências.  

4. Instaurado o procedimento disciplinar, e concluído pela culpa do servidor, este arcará com a 

devolução dos valores inerentes à infração, devidamente atualizados, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

5. Fica criado de forma oficial, o formulário “diário de bordo” (conforme anexo I), o qual será de 

preenchimento obrigatório por todos os condutores de veículos da frota municipal. 

6. Observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, restando comprovada a intenção do 

servidor de esquivar-se de suas responsabilidades, notadamente pela recusa de subscrever o auto de 

infração, tal fato lhe será imputado como “má-fé”, produzindo efeitos de agravar eventual penalidade, 

nos termos do arts. 180 e 181 da Lei Municipal 2137/08. 

7. O Coordenador de Frota, ou, quando for o caso, o Responsável pela Gestão de Veículos junto a 

determinada Secretaria, deverá dispor de meios suficientes à identificação dos condutores de cada 

veículo da frota Municipal, devendo buscar informações em todos os órgãos pertinentes desta 

Administração Pública ou externos, com vistas à instrução do processo com os dados referidos nos itens 

VI, 2, “a” a “b.2”. 

8. Sem prejuízo de outros procedimentos, o Coordenador de Frotas deverá lavrar termo de entrega e de 

recebimento de chaves, em todas as situações em que as responsabilidades insculpidas nesta Instrução 

normativa forem assumidas e ou transferidas a outra Secretaria, devendo constar a assinatura do 

Secretário e do responsável pelo veículo na nova repartição. 

9. O coordenador de frotas deverá promover acompanhamento mensal da ficha veicular da frota 

municipal, junto aos órgãos de trânsito, com a finalidade de se adiantar ao conhecimento de eventuais 
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infrações cometidas, objetivando que o decurso do tempo não inviabilize eventual identificação de 

condutores. 

 

10. O Secretário Municipal que optar por ter sob sua guarda os veículos de sua pasta, assumirá o ônus 

pela fiscalização de tais veículos, assumindo, quanto a tais veículos, as responsabilidades previstas nesta 

IN. 

11. As motos e outros equipamentos de locomoção de propriedade do Município ou locados, não 

nominados especificamente nesta instrução, devem atender as mesmas exigências, considerando suas 

características específicas.  

 

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Iúna-ES, 28 de junho de 2017. 

 

ANTONIO GONÇALVES JÚNIOR  SAN MARTIN DONATO ROOSEVELT 

CONTROLADOR-GERAL   PROCURADOR-GERAL 

 

 

 

 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Anexo I 
 

 

DIÁRIO DE BORDO    VEÍCULO:    PLACA::      MÊS:   

                        

SAÍDA CHEGADA 
DESTINO MOTORISTA 

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E OU REGISTRO DE 
MANUTENÇÕES REALIZADAS OU NECESSÁRIAS Data Hora KM Data Hora KM 
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