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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Instrução Normativa n.º. 0001/2020, de 19 de Fevereiro de 2020. 

 

 
Dispõe sobre rotina a ser observada pela Direção da Gestão de 

Frota e pelos motoristas da Prefeitura Municipal de Brejinho-PE e 

dá outras providencias. 

 
 

O Secretário Municipal do Controle Interno da Prefeitura do Município de Brejinho, Estado de 

Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o artigo n° 87 da Lei Orgânica Municipal e o 

artigo n° 04 inciso I da Lei Ordinária n.º. 304/2009 e, 

 

Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros de análise de conformidade dos atos 
administrativos que são submetidos a exame no âmbito do Sistema de Controle Interno; 

 

Considerando que as instruções normativas se fundamentam na necessidade de padronização de 
procedimentos, tendo em vista as exigências legais ou regulamentares, as orientações do Tribunal de 
Contas do Estado e as constatações decorrentes de auditoria interna realizada no âmbito do Sistema de 
Controle Interno ou de qualquer outra atividade de rotina; 

 

Considerando a inderrogável necessidade de observância pelos gestores e agentes públicos dos princípios 
setoriais da legalidade, publicidade, impessoalidade, supremacia do interesse público e eficiência; 

 

Considerando uma necessidade de maior agilização, transparência, eficiência e eficácia quando do 
acompanhamento das ações do sistema de transporte municipal pela Secretaria Municipal do Controle 
Interno. 
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Faz saber que Resolve: 

 

Art. 1º O abastecimento dos veículos e máquinas utilizadas nos serviços do Poder Executivo do 

Município (PE), observará às normas previstas nesta Instrução Normativa para os fins de verificação e 

controle da execução contratual do fornecimento de combustíveis no âmbito das atribuições do Sistema de 

Controle Interno. 

 

Art. 2º O abastecimento dos veículos deverá ocorrer apenas nos postos credenciados pela empresa 

contratada para executar os serviços de gestão dos abastecimentos da frota, conforme exigências e 

condições previstas no respectivo contrato administrativo. 

 

Art. 3º Os abastecimentos deverão ser feitos com a emissão pelo posto credenciado de nota ou 

cupom fiscal que deverá ser nominal ao Município de Brejinho-PE, contendo: 

I – a data do abastecimento; 

II - a descrição do produto; 

III – a litragem do abastecimento; 

IV – o valor do abastecimento; 

V – a placa do veículo abastecido; 

VI – quilometragem do veículo; 

VII – nome, CPF e assinatura do motorista ou do responsável pelo abastecimento.  

 

Art. 4º A Diretoria de Gestão de Frota deverá enviar cópias ou a segunda via dos cupons ou notas 

fiscais para a Secretaria Municipal do Controle Interno, no dia posterior as datas de sua emissão. 

 

Art. 5º No final de cada mês a Diretoria de Gestão de Frota, responsável pelo lançamento dos dados 

no sistema eletrônico da empresa contratada, disponibilizará relatório de gasto por veículo para a Secretaria 

do Controle Interno efetuar a análise, onde deve constar: 

I – quantidade de abastecimentos realizados no veículo; 

II – litragem total e por abastecimento; 

III – valor unitário registrado em cada um dos abastecimentos; 

IV – total da despesa mensal. 
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Art. 6º A Secretaria do Controle Interno após ter analisado os relatórios de gasto da frota, 

encontrando alguma variação relevante, encaminhará relatório específico a Secretaria de Administração e 

Finanças a fim de discutir as providências necessárias a serem tomadas. 

 

 

 Art. 7º Esta Instrução Normativa revoga as disposições contrárias a sua aplicabilidade. 

 

 Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
 

Osmar Cleiton Rocha da Silva 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


