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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

DGA DGA DGA 

ÍNICIO 

Cumprir fielmente as 
determinações da Instrução 
Normativa, divulgando aos 

servidores desta Diretoria, velando 
pelo seu fiel cumprimento. 

Disponibilizar, mediante 
solicitação, todos os dados e 

informações registrados, para fins 
de auditoria e análise. 

Manter a guarda de documentação 
obrigatória dos veículos da CMV, 
comunicando o vencimento do 

licenciamento e do seguro 
obrigatório ao Chefe do Poder 

Legislativo. 

Manter o cadastro de todos os 
veículos pertencentes à Câmara 

Municipal, contendo suas 
respectivas características. 

Manter cópia  e controle da data 
de vencimento da Carteira 

Nacional de Habilitação dos 
condutores autorizados  da CMV. 

Manter a ficha de Controle dos 
Veículos, contemplando todas as 

informações necessárias ao 
acompanhamento das condições 

mecânicas, com registro de revisão 
preventiva ou corretivas. 

Efetuar o controle de consumo de 
combustível por veículo, através 

dos mapas de abastecimento 
fornecido pelo Departamento de 

Serviços Gerais, permitindo 
comparação de desempenho e 

análise de desvios. 

Manter arquivados todos os 
documentos dos veículos da frota 
do Legislativo Municipal em pastas 

individuais com as apólices dos 
seguros. 

Comunicar à DGE, sob pena de 
responsabilidade solidária, a 

ocorrência de atos ilegais, 
ilegítimos, irregulares ou 

antieconômicos que resultem, ou 
não, em dano ao erário. 
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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

DGA DGA DGA 

Confrontar mensalmente as 
autorizações de fornecimento de 
combustível com as quantidades 

apresentadas nas Notas Fiscais do 
fornecedor. 

Manter o abastecimento dos 
veículos por meio de planilhas com 

a média de quilometragem por 
veículo. 

Manter controle de saída de cada 
veículo, com registros de: 
deslocamento, data/hora, 

quilometragem de  saída/chegada, 
nome do condutor, o serviço a ser 
realizado e a unidade solicitante. 

A exceção dos abastecimentos 
necessários em viagens e/ou 

deslocamentos para distâncias 
mais longas, todos os demais 

abastecimentos serão efetuados no 
posto credenciado. 

Receber as solicitações de veículos 
para deslocamento e analisar a 

disponibilidade de atendimento. 

Efetuar controle individualizado 
para cada veículo, no qual fique 

demonstrado o seu custo de 
manutenção, compreendendo 

informações sobre serviços, peças 
e abastecimentos efetuados, de 
forma a mostrar seu custo total. 

Emitir mensalmente relatório de 
custo operacional, devidamente 

assinado pelo Chefe do 
Departamento de Serviços Gerais 

Entregar os veículos devidamente 
abastecidos aos condutores 
autorizados com todos os 

equipamentos e documentos 
exigidos na legislação. 

Tomar as providências cabíveis e 
informar à DGE sobre os 

acontecimentos em caso de furto, 
roubo, colisão, atropelamento ou 
qualquer outro tipo de acidente. 

ÍNICIO 

FIM 



TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

DGA DGA CONDUTOR 

Encaminhar à DGE todas as 
notificações de trânsito recebidas e 
identificar o condutor, quando as 
infrações forem decorrentes da 

direção do veículo. 

Conduzir conscientemente o 
veículo, sempre obedecendo as 
suas características  técnicas e 
observando rigorosamente as 

instruções contidas no Manual do 
Fabricante. 

Zelar pelo estado de conservação 
dos  veículos, informando à DGE, 

conforme a necessidade, as 
manutenções preventivas e 

corretivas dos veículos usados, que 
estão fora da garantia do 

fabricante. 

Dirigir o veículo de acordo  com as 
exigências do Código de Trânsito 

Brasileiro, sendo responsabilizado 
pelas infrações cometidas.  

Encerrada a circulação diária, os 
veículos deverão ser recolhidos à 
garagem da Câmara Municipal, 

obedecendo ao horário de 
expediente, podendo haver 

exceções.  

Informar à DGE as datas das 
manutenções programadas dos 

veículos novos, conforme Manual 
do Fabricante, evitando perda da 

garantia. 

Providenciar o encaminhamento 
dos veículos novos à concessionária 

autorizada para revisão 
programada, conforme Manual do 

Fabricante. 

No caso de viagem ou de 
necessidade imperiosa de serviço 
além do expediente normal, é de 

responsabilidade exclusiva do 
condutor a guarda do veículo em 

lugar seguro. 

Verificar periodicamente o nível de 
água, óleo, pressão dos pneus e 

estado de conservação do veículo, 
solicitando ao DGA os reparos que 

se fizerem necessários. 

ÍNICIO 
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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

CONDUTOR CONDUTOR CONDUTOR 

Não ingerir nenhuma espécie de 
bebida com teor alcoólico, quando 

estiver a serviço. 

Não fumar no interior do veículo. 

Utilizar o veículo para uso exclusivo 
em serviço, sob pena de ser 

responsabilizado 
administrativamente, devendo 

também comunicar ao DGA 
qualquer uso indevido. 

Comunicar ao Chefe do DGA, o uso 
de qualquer medicamento, com 

efeito sedativo ou estimulante, que 
possa interferir na condução do 

veículo. 

Não conduzir familiares, pessoas 
estranhas ao serviço público ou 

servidores sem prévia autorização 
superior. 

Entregar ao DGA as notificações 
decorrentes de multas de infrações 

de trânsito. 

Comunicar de imediato ao DGA, a 
falta de equipamentos e acessórios 
obrigatórios, sinistros ou quaisquer 

outras situações que ensejem o 
acionamento de empresa de 

seguro contratada. 

Verificar quando do recebimento 
do veículo, se o mesmo está em 

perfeita condições técnicas e com 
equipamentos e acessórios 

obrigatórios. 

Não entregar a direção do veículo 
sob sua responsabilidade. 

ÍNICIO 
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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

CONDUTOR 
CONTROLADORIA INTERNA E 

TRANSPARÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Preencher com correção o Diário 
de Tráfego, principalmente no que 
tange ao horário de saída/chegada 
e quilometragem inicial e final do 

veículo. 

Recolher o veículo à garagem da 
CMV, ao final do expediente, 

mantendo o mesmo limpo interna 
e externamente e em condições de 

uso a qualquer momento. 

Durante os finais de semana e 
feriados, os veículos deverão 

permanecer na garagem da CMV, a 
menos que tenha serviços 

programados com a expressa 
autorização do Presidente. 

Verificar o cumprimento das 
determinações da Instrução 
Normativa, promovendo sua 
divulgação, junto a todas as 
unidades administrativas da 

estrutura organizacional do Poder 
Legislativo Municipal de Vitória. 

Manifestar-se através de 
pronunciamentos voltados a 

identificar e sanar as possíveis 
irregularidades, avaliando a eficácia 

dos procedimentos de controle 
inerentes à Instrução Normativa. 

Todos os veículos de propriedade 
do Poder Legislativo Municipal 

serão objetos de contratação de 
seguro total. 

A contratação do seguro terá 
cobertura contra danos materiais 

resultante de sinistros, de furto ou 
roubo, colisão, incêndio e seguro 

de terceiros. 

O licenciamento, a execução e 
renovação das apólices de seguro 
de todos os veículos da CMV, são 

atividades centralizadas e de 
responsabilidade da Diretoria 

Administrativa, que deverá manter 
registro das datas  de vencimento. 

ÍNICIO 
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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONTRATAÇÃO DE SEGURO 

É de responsabilidade do condutor 
do veículo e do Diretor do DGA, 
diante de qualquer situação que 

enseje o acionamento da 
Companhia de Seguro, a imediata 

comunicação à DGE. 

O abastecimento dos veículos de 
propriedade do poder Legislativo 
Municipal, só será feito no posto 

credenciado, vencedor do processo 
licitatório. 

Para abastecimento dos veículos, o 
motorista deve apresentar a 
requisição de abastecimento 

assinada pela DGA, ou pelo Fiscal 
do contrato. 

Sempre que motorista for 
abastecer o mesmo deverá descer 
do veículo e verificar se o frentista 
do posto zerou a bomba antes de 

iniciar o abastecimento. 

Após abastecer o veículo, o 
motorista deverá conferir o cupom 
fiscal quanto ao produto, volume 

(litros), valor, placa, 
quilometragem, assinando o 

cupom fiscal após a conferência. 

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 Vitória. 

FIM 
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TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

CONTROLE DO SALDO DE COMBUSTÍVEL CONTROLE DO SALDO DE COMBUSTÍVEL MULTAS DE TRÂNSITO 

Responsabilidade do Fiscal do 
contrato, devidamente designado 
pelo Chefe do Poder Legislativo. 

Acompanhar, fiscalizar e gerenciar 
o contrato de fornecimento de 

combustível, devendo conferir e 
atestar a nota fiscal 

correspondente com observância 
ao cumprimento das normas. 

As notas fiscais de cobrança de 
combustível fornecido deverão ser 

apresentadas juntamente com a 
requisição de abastecimento e o 
respectivo cupom fiscal, para a 

conferência e confecção do 
relatório de controle. 

Com base nos controles realizados 
de gastos da frota e o saldo 

disponível, o fiscal deverá informar 
à DGE para procedimentos 

administrativos de licitação para 
compras de combustível. 

O controle de combustível deverá 
ser com base nas requisições e nos 
cupons fiscais, constando o veículo, 
o número da placa, quilometragem 

no momento do abastecimento, 
tipo de combustível, quantidade, e 

motorista. 

Após o pagamento, o processo será 
enviado para o DGA para 
lançamento no sistema 

informatizado. 

Caberá ao motorista oficial, a 
responsabilidade pelas infrações 

decorrentes de atos praticados por 
ele na direção. 

Todos os Autos de Infrações 
aplicados aos veículos da CMV 

deverão ser encaminhados à DGE, 
que deverá informar de imediato 

ao condutor. 

Após tomar ciência do ato de 
infração, o condutor deverá pagar 
a multa ou interpor recurso junto 
ao órgão de trânsito competente, 

comprovando qualquer das 
hipótese junto à DGE. 

ÍNICIO 
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FLUXOGRAMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEÍCULOS 

TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA: 

MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO SINISTROS COM VEÍCULOS 

O condutor terá direito à ampla 
defesa e ao contraditório junto aos 

Órgãos de Trânsito competentes 
podendo recorrer, se assim 

desejar. 

No caso do condutor recusar a 
pagar o auto de infração, após uso 

dos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, caberá ao Poder 

Legislativo Municipal arcar com os 
valores. 

A quitação da multa não exime o 
servidor de responder eventual 

sindicância ou processo 
administrativo disciplinar. 

Nos casos previstos na legislação 
de trânsito em que a Câmara 

Municipal for a responsável pela 
Infração, o processo será enviado à 
Procuradoria Geral para análise da 

procedência da multa, se for 
necessário, interpor recurso. 

Em caso de colisão, atropelamento 
ou qualquer outro tipo de acidente 
com veículo da CMV, o condutor, 

caso tenha condição física, tomará 
as seguintes providências. 

Cabe ao condutor, após a 
ocorrência de acidente, acionar a 
autoridade policial competente, 
comunicar ao Departamento de 
Serviços Gerais e permanecer no 
local até a realização da perícia. 

Evitar alterações e discussões de 
qualquer natureza com os demais 

implicados no acidente, 
procurando conduzir os 

acontecimentos com serenidade. 

ÍNICIO 
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TÍTULO: PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

SINISTROS COM VEÍCULOS SINISTROS COM VEÍCULOS SINISTROS COM VEÍCULOS 

Havendo vítima, prestar-lhe, 
prioritariamente, pronto e integral 

socorro, aguardando a sua 
remoção através do Corpo de 

Bombeiros ou pelo Samu. 

É vedado o condutor assinar 
qualquer declaração de culpa, 

firmar ou admitir responsabilidade 
pelo ocorrido. 

Arrolar, se possível, duas 
testemunhas, anotando nomes 

completos, identidades, endereços 
e locais de trabalho, solicitando se 
possível sua permanência no local 

até a chegada da autoridade 
policial.  

Em caso de fuga do outro veículo 
envolvido, anotar se possível, a 
placa e nome das testemunhas, 
fornecendo estes dados para a 

Autoridade Policial. 

Em caso de roubo ou furto de 
veículo oficial da Câmara 

Municipal, o motorista deverá, 
imediatamente, comunicar ao DGA 

e a Autoridade Policial visando a 
gerar o boletim de ocorrência. 

Nos casos em que seja necessário o 
acionamento da companhia de 

seguro, o contato será feito pela 
DGA. 

A responsabilidade administrativa 
do condutor de veículo envolvido 
em qualquer tipo de sinistro será 

apurada mediante processo 
administrativo disciplinar, sem 
prejuízo das demais medidas 

previstas em lei. 

O condutor é responsabilizado 
também pelas avarias geradas pelo 

uso indevido ou falta de cuidado 
com o veículo sob sua 
responsabilidade, após 

comprovação do ocorrido. 

O DGA, ao receber a comunicação 
do acidente, tomará as 

providencias segundo a Instrução 
Normativa. 

FIM 


