
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA STR N° 004/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre locação de veículos e
equipamentos, no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Barra de São Francisco - ES

Versão: 001
Aprovação em: 22/12/2015
Ato de aprovação: Decreto n° 295/2015
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no Decreto n°. 114, de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;

Considerando que a presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes
legislações: Lei Federal n° 9.503 de 23 de dezembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro,
na Lei Federal n° 8.249 de 02 de junho de 1992, na Lei Federal n°. 4.320 de 17 de março de
1964, Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica
Municipal, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos princípios
inerentes.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e
rotinas internas quanto a locação de veículos e equipamentos no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Barra de São Francisco - ES.
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RESOLVE:

CAPÍTULO I

Das Disposições Iniciais

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Município, a UCCI - Unidade Central de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal
de Interior e Transportes da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco que observe os
procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no desempenho das funções,

Art. 2° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar os procedimentos e rotinas
internas para locação de veículos e equipamentos, com vistas e eficiência e eficácia e
moderação das despesas no âmbito no município de Barra de São Francisco-ES

Art. 3° Esta Instrução Normativa abrange a Secretaria Municipal de Interior e Transportes,
Setor de Compras, Licitações e Contratos, bem como todas as Secretarias e Unidades Usuárias
da frota do Município de Barra de São Francisco - ES.

CAPÍTULO II

Dos Conceitos

Art. 4° - Para os fins desta Instrução Normativa, conceitua-se:
I - Locação: é o contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga pela outra, se
compromete a fornece-lhe, durante certo lapso de tempo, o uso e gozo de uma coisa
infungível, a prestação de um serviço apreciável economicamente ou a execução de alguma
obra determinada.
II - Locador: é a pessoa que em contrato de locação (tácito ou escrito) se obrigou a ceder
algo, (mediante pagamento) ou a prestar um serviço.
III - Locatário: é aquele que aluga, que se serve de um objeto, de um imóvel mediante o
pagamento de certa quantia estipulada em contrato escrito ou verbal.

CAPITULO III

Das Responsabilidades

Art. 5° São responsabííidades das Unidades Setoriais:
I - Apresentar propostas de locação de frota e/ou equipamentos;
II - Solicitar demanda de locação.

Art. 6° São responsabííidades da Secretaria Municipal de Interior e Transpqrte
I - realizar Plano de Estudo de-Viabílídãdêy
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II - estabelecer as condições, situações, prazo máximo, procedimentos e autorizações para a
locação de veículos ou equipamentos pesados;
III - adotar critérios, prazos e procedimentos para a programação anual das locações, com os
devidos encaminhamentos, para fins de programação orçamentaria e de desembolso financeiro,
assim como para o planejamento das licitações;
IV - adotar critérios para escolha do tipo e características dos veículos a serem locados,
segundo a sua finalidade;
V - desenvolver aspectos a serem considerados na elaboração das justificativas para a locação
de veículos e equipamentos pesados, ou para a renovação dos contratos vigentes, níveis de
aprovação e encaminhamentos;
VI - definir quais os procedimentos a serem observados nos casos de acidentes, furtos e outras
situações semelhantes com veículos e equipamentos locados;
VII - adotar procedimentos, prazos, autorizações e encaminhamentos para a solicitação de
aditivos e contratos de locação;
VIII - desenvolver procedimentos para o gerenciamento dos contratos de locação, incluindo as
inspeções periódicas visando assegurar a conservação ou manutenção do bem locado;
IX - definir a periodicidade e critérios para a elaboração, de estudo da relação custo x benefício
das locações em relação à aquisição.

Art. 7° São responsabilidades da Procuradoria Geral do Município, a análise da legalidade e
emissão de parecer jurídico sobre locação de frota e/ou equipamentos.

Art. 8° São responsabilidades da Controladoria Interna:
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e
respectivos procedimentos de controle;
II - Por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes a cada sistema administrativo, propondo alteração na Instrução Normativa para
aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em
base de dados, de forma que contenha sempre a versão de cada Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV

Dos Procedimentos

Art. 9° O Secretário da pasta, de posse do estudo de viabilidade e do levantamento da
demanda de locação de veículos e equipamentos, deve preencher o termo de referência e
solicitar por meio formal o pedido de locação.
Parágrafo Único: O estudo de viabilidade deverá conter análise sistemática dos registros
sobre os gastos com locação de veículos e equipamentos e elaboração do estudo^rtasr^lação
custo x beneficio em relação à aquisição, na periodicidade e conforme critérios
nesta Instrução Normativa.

Rua Desembargador Danton Bastos, oér^CÍníro - Eérra de SÉfo Francisco - ES, Fone: (27)3756-79



PREFEITURA MUNICiPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

Art. 10 Sendo relevante a solicitação de locação de veículos e/ou equipamentos, a Secretaria
Municipal de Interior e Transportes encaminhará o pedido e o estudo de viabilidade à
Procuradoria Geral do Município para análise jurídica.
Parágrafo Único: Não sendo relevante a solicitação da demanda, requisitar-se-á o seu
arquivamento.
Art. 11 Sendo favorável o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, encaminhará
o parecer jurídico e o termo de referência ao Setor de Compras, Licitações e Contratos, para
executar os procedimentos de contratação.
Parágrafo Único: Sendo desfavorável o parecer jurídico, requisitar-se-á o seu arquivamento
da solicitação da demanda.
Art. 12 A locação de veículos deverá ser realizada mediante autorização expressa do Chefe do
Poder Executivo Municipal.
Art. 13 Os contratos de locação de veículos automotores serão formulados pelo Setor de
Compras, Licitações e Contratos e fiscalizados por meio da atuação do fiscal do contrato a ser
designado, após assinatura do contrato.

CAPÍTULO V

Das Considerações Finais

Art. 14 - Compete à Controladoria Geral do Município dirimir quaisquer dúvidas ou
interpretações desta Instrução Normativa.
Art. 15 - A presente Instrução Normativa entrará em ví^ar na data de sua publicação.

Barra de São Francisco - ES, 22 de Dezembro d

LUCIANO HENRIQUE
Prefeito Munic
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o Município
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DECRETO NORMATIVO N° 295/2015

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO
SISTEMA DE TRANSPORTES - STR N° 004/2015,
QUE DISPÕE SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
E EQUIPAMENTOS, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO ES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas;

Considerando as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único
do artigo 54 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76, 77 da Constituição
Estadual;

Considerando a Lei Municipal N° 0496/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do
Município de Barra de São Francisco, e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, e a Resolução n° 227/2011 do TCE-ES;

DECRETA:
Artigo 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa de Controle Interno ~ STR n° 004/2015, que
segue anexa como parte integrante do presente decreto.

Parágrafo Único - A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre a produção de
Instruções Normativas das rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados pelas
diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e Legislativo Municipal de Barra
de São Francisco, no âmbito das administrações direta e indireta.

Artigo 2° - Todas as Instruções Normativas a serem produzidas e implementadas pelas diversas
Unidades Responsáveis por seus respectivos Sistemas Administrativos, seguirão obrigatoriamente a
padronização estabelecida na Instrução Normativa STR 004/2015.

Artigo 3° - Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e
orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Artigo 4° - Este Decreto enjp,
contrário.

Gabinete do/Pref<
22 de Dezembro de 2015.

LUCIANO HENRIQUE
Prefeito Municipal

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

icipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo,
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