
A Controladoria Geral do Município 

094 de dezenove de dezembro de d

 

 
Art. 1º - Esta Instrução Normativa

Infraestrutura e Serviços; 

 

 
Art. 2º - A secretaria Municipal de 
 
I – consolidar as estruturas básica
  
II - o atendimento amplo de seus ci
 
III – a responsabilidade pela execuç
 
IV - a manutenção e conservação d
 
V – a construção e conservação do
 
VI – a manutenção do cemitério mu
 
VII – o controle da frota de veículos
 
VIII - a supervisão da produção de a
 
IX - a construção e conservação da
 
X - fiscalizar as obras contratadas.
 

 

Art. 3º - Sob a coordenação da S

Transporte observar as orientaçõe

 
I - cuidar do emplacamento e prom
 
II - controlar o pagamento e apurar

 
Controladoria Geral do Município 

Instrução Normativa CGM Nº 011/2018 
 
 

pio de Itajubá – Minas Gerais, no uso das suas atribuições co

dois mil e dezessete, RESOLVE estabelecer as seguintes in

Capítulo I 
Da Finalidade 

iva tem por finalidade dispor sobre os procedimentos da S

Capítulo II 
Das Atribuições 

 de Obras, Infraestrutura e Serviços, têm por finalidade:  

icas de apoio ao desenvolvimento do Município de Itajubá;  

 cidadãos, em consonância com as diretrizes do plano diret

cução de obras públicas municipais;  

o do município;  

 dos parques, praças, ruas e logradouros públicos;  

 municipal;  

ulos, garagem e oficina;  

de artefatos de cimento e correlatos;  

 das estradas e caminhos municipais;  

as. 

Capítulo III 
Do Setor de Transporte 

 
a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços

ções constantes dessa Instrução Normativa na prática de su

omover o seguro obrigatório dos veículos; 

rar responsabilidade por multas e envolvimento em acident

 

s conferidas pela Lei Municipal nº 

s instruções: 

a Secretaria Municipal de Obras, 

 

retor de desenvolvimento;  

iços, recomenda-se ao Setor de 

 suas atividades, dentre elas: 

entes sofridos pelos condutores; 



 

III - gerenciar o Sistema de Transpo
 
IV - cumprir e fazer cumprir a legis
 
V - planejar, projetar, regulamen
desenvolvimento da circulação e d
Social – Departamento de Trânsito;
 
VI - promover e participar de proje
estabelecidas pelo Conselho Nacio
Departamento de Trânsito; 
 
 

Art. 4º - Todas as unidades adm

Normativa. 

Art. 5º - Sob coordenação do Se

observar o disposto nesta Instruçã

I - apurar responsabilidades em ca
 
II - providenciar o licenciamento do
uso diário do veículo;  
 
III - acompanhar o vencimento das 
 
IV - receber as notas fiscais 
execução/utilização e encaminhar 
 
V - aprovar os orçamentos prévios
trabalhos quanto à qualidade, prazo
 
VI - emitir solicitação de empen
respectivo orçamento; 
 
VII - conferir as peças substituídas
 
VIII - abastecer e controlar o consu
se faz necessário o uso; 
 

Das Rotin

Art. 6º - A Controladoria Geral do 

dos procedimentos constantes des

sporte do Município; 

gislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuiç

entar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e
 e da segurança de ciclistas, atuando como suporte à Se
ito; 

jetos e programas de educação e segurança de trânsito,
acional de Trânsito, atuando como suporte à Secretaria M

Subseção I 

Da Frota Municipal 

 

administrativas que possuírem veículos e máquinas deve

 Setor de Transporte recomenda ao responsável pela Fr

ução Normativa no desempenho de suas atividades, em espe

 caso de acidentes de trânsito; 

o dos veículos, arquivando cópia autenticada em pasta própr

as apólices de seguro e solicitar a renovação, com a antece

is de prestações de serviços e/ou peças utilizadas n
ar as notas fiscais à Contabilidade; 

ios, fornecidos pelo contratado para manutenção da frota e
azos, eficiência e garantia; 

enho, sempre que aprovar orçamento de reparos nos 

das nos veículos e máquinas; 

nsumo de combustíveis nos veículos oficiais, máquinas, bem

Subseção II 

otinas a Serem Observadas pelos Condutores e Operado
 

 do Município recomenda aos operadores e condutores de v

esta Instrução Normativa na prática de suas atividades: 

 

buições; 

s e de animais e promover o 
 Secretaria Municipal de Defesa 

ito, de acordo com as diretrizes 
ia Municipal de Defesa Social – 

everão observar esta Instrução 

 Frota da Secretaria de Obras, 

special: 

ópria e liberando o original para 

ecedência necessária; 

s na frota, atestar a correta 

ta e acompanhar a execução dos 

os veículos, anexando cópia do 

m como nos equipamentos que 

adores 

e veículos e máquinas, a adoção 



I - proceder à inspeção periódica d
que se fizerem necessários, lavran
 
II - conferir a existência dos ace
triângulo, extintor), antes de mov
mesmos ou sobre quaisquer proble
 
III - verificar níveis de água, óleo e 
 
IV - preencher quilometragem de s
no Diário de Bordo; 
 
V - levar o veículo para serviços 
entrada na oficina e a quilometrage
 
VI - respeitar as leis de trânsito e p
 
VII - cumprir as normas estabelecid
 
VIII - não fumar no interior dos veíc
 
IX - recolher o veículo à garagem 
utilizado a qualquer momento; 
 
X - usar sempre o cinto de seguran
 
XI - somente conduzir os veículos 
pelo chefe responsável; 
 
XII - tratar os colegas e usuários d
 
XIII - nunca exceder o número de pa

Art. 9º - A Controladoria Geral d

procedimentos na prática de suas a

I - realizar estudos, pesquisas, 
diretrizes e planos de ação necessá
 
II - controlar a qualidade dos ma
mesmos; 
 
III - executar vistorias técnicas, obj
 
IV - controlar os trabalhos relativos
 

a dos veículos e máquinas, verificando seu estado de conse
rando laudo por escrito para fins de isenção de responsabilid

acessórios e ferramentas de porte obrigatório no veícul
movimentar o veiculo, notificando à chefia responsável s
blemas que possam causar multas de trânsito; 

o e pressão dos pneus, antes de movimentar o veículo ou má

e saída e retorno, registrada no hodômetro do veículo, hor

os mecânicos, programados ou imprevistos, mediante auto
agem registrada no hodômetro, no Diário de Bordo;; 

 e providenciar o imediato pagamento de multas a que der c

ecidas pela Administração em especial a Instrução Normativ

veículos; 

em ao final do expediente, providenciando para que seja lim

rança, exigindo que todos os demais passageiros também o 

os ou máquinas com a devida autorização de saída, regular

s dos veículos sempre com respeito e cordialidade; 

e passageiros permitidos para o veiculo, salvo emergência o
 

Subseção III 

Das Estradas Vicinais 
 

al do Município recomenda ao Setor de Transporte e Trân

as atividades, no que diz respeito às estradas vicinais: 

s, diagnósticos e levantamentos que fornecem subsídios
ssários à implantação e manutenção de rodovias e vias urba

materiais utilizados nas obras em estradas vicinais e via

 objetivando o cumprimento das especificações e zelar pela 

ivos às operações de máquinas e equipamentos; 

 

nservação e solicitar os reparos 
bilidade; 

ículo (macaco, chave de rodas, 
l sobre qualquer ausência dos 

 máquina; 

hora inicial e final das máquinas, 

autorização, anotando a hora de 

r causa; 

ativa  

 limpo e esteja pronto para ser 

 o usem; 

larmente preenchida e assinada 

ia ou autorização superior. 

rânsito a adoção dos seguintes 

dios à formulação de políticas, 
rbanas; 

 vias urbanas, inspecionando os 

ela  manutenção da vias urbanas; 



V - responsabilizar-se pela execuç
conservação e as necessidades de 
 
VI - observar o cumprimento de nor
 
VII - fazer cumprir as normas estab
 
VIII - recomenda-se a utilização de 
 
Parágrafo único. A Controladoria 

trabalho bem como seja oferecid

Secretarias Municipais. 

Art. 10 – Os servidores designad

Secretário da pasta e as determina

 

Art. 11 – Os Secretários, Coorden

equipamentos públicos no âmbito

procedimentos desta Instrução Nor

 

Art. 12 – O não cumprimento do 

públicos, em geral, implicará em sa

 

Art. 12 – A presente Instrução Norm

 

Itajubá/Minas Gerais, 29 de agosto
 
 
 

cução das obras e conservação de vias urbanas, emitindo 
 de obras e reparos, encaminhando-os ao Prefeito; 

 normas de segurança do trabalho; 

stabelecidas para a frota municipal nos termos desta Instruç

 de uniformes, luvas, botas e coletes que possam destacar o

ria Geral do Município sugere que seja observada a legislaç

cido programas de treinamento e que o controle seja d

Capítulo IV 

Das Disposições Finais 

 

nados a exercerem atividades relacionadas nesta IN deve

inações desta Instrução Normativa e demais dispositivos le

denadores, Diretores, Motoristas e Servidores Públicos e

ito do Poder Executivo, terão responsabilidade solidária 

Normativa. 

do preceituado nesta Instrução Normativa pelos motorist

 sanções administrativas e civis, conforme dispositivos lega

ormativa entrará em vigor na data de sua aprovação por De

sto de 2018.  

Alberto Carlos da Silva 
Controlador Geral do Município 

 

do relatórios sobre o estado de 

trução Normativa; 

r os servidores no transito. 

lação pertinente à segurança do 

a de âmbito geral de todas as 

everão obedecer às ordens do 

 legais. 

s em geral, responsáveis pelos 

ria no caso de negligência dos 

ristas/condutores e servidores 

egais. 

r Decreto. 


