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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 01/2021 (rev. 1 em 11/08/2022) 
“Estabelece NORMA DE PROCEDIMENTO para as 
atividades a serem executadas pela Secretaria de 
Administração de Recursos Humanos da Prefei-
tura Municipal de Alto Rio Doce – MG, Departa-
mento de Transportes e demais setores, no âmbi-
to do que rege a Lei Municipal 715/2017, sobre 
as tratativas referente a pagamento de multas de-
correntes de infrações de trânsito, visando a ado-
ção dos procedimentos e rotinas constantes desta 
I.N. na prática de suas atividades.” 

 A Controladoria Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, sem prejuízo das atribui-

ções estabelecidas na Lei de Reestrutura Organizacional do Município,  

CONSIDERANDO, que o Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, artigo 31; nas normas gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal n.º 

4.320/64; Lei Complementar Federal n.º 101/00; Decisão Normativa n.º 02/2016 emitida 

pelo TCE-MG; Resolução n.º 07/2010 emitida pelo TCE-MG; art. 64 da Lei Orgânica Mu-

nicipal e demais legislação pertinente, 

CONSIDERANDO que em suas ações o Controle Interno utiliza-se de técnicas de trabalho, para 

consecução de suas finalidades, como a auditoria, 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados ge-

renciais, 

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno têm como enfoque 

principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados 

nas diversas áreas da administração, cujos resultados serão consignados em relatórios 

contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles, 

 RECOMENDA aos diversos Departamentos e Secretarias do Município de Alto Rio Doce a ado-

ção dos procedimentos e rotinas constantes desta Instrução Normativa na prática de suas atividades. 

CAPITULO I 

DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

SEÇÃO I 

Da Indicação do Condutor e da Defesa Prévia 

 Art. 1º. Para atender esta Instrução Normativa, deverão ser observadas as seguintes diretrizes e 

prazos:  

I- O responsável pelo recebimento de correspondências, no âmbito do Poder Executivo Municipal, 

providenciará tempestivamente, no prazo de um dia a contar da entrega pelo correio, o envio 

da notificação ao Departamento de Transportes, registrando o envio em planilha de controle. 

II- O Departamento de Transporte promoverá, no prazo de até cinco dias, os procedimentos de: 
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a. Identificação obrigatório do condutor infrator ou responsável pela infração, sob pena 

de responsabilização do Diretor do Departamento ou do auxiliar responsável por tal 

procedimento; 

b. Proceder à notificação pessoal e por escrito ao condutor infrator ou responsável pela 

infração, para que este assuma voluntariamente sua responsabilidade, autorizando o 

desconto do valor da multa em sua folha de pagamento; 

c. Comunicar ao Órgão de Trânsito autuador os dados do condutor infrator ou responsá-

vel, para identificação do responsável pela infração. 

Parágrafo único. A responsabilidade pela infração às normas de trânsito, aplicadas aos 

veículos da frota da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, caberá: 

a. Ao condutor, quando as infrações cometidas forem decorrentes de atos prati-

cados na direção do veículo; 

b. À administração, proprietária do veículo, quando a infração for inerente à pré-

via regularização do mesmo e preenchimento das formalidades e condições 

exigidas para o trânsito do veículo. 

 Art. 2º. Caso o condutor infrator ou responsável pela infração não assuma voluntariamente sua 

responsabilidade, mesmo depois de identificado, e nem autorize o desconto do valor da multa em sua folha 

de pagamento, deverá ser instaurado processo administrativo disciplinar contra o mesmo, a fim de averi-

guar os fatos e, se for o caso, aplicar as responsabilidades cabíveis. 

 Art. 3º. Depois de realizar os procedimentos do artigo anterior, o Departamento de Transporte 

deverá protocolar o pedido de pagamento da despesa com requerimento e toda documentação possível, 

inclusive com a manifestação por escrito do condutor infrator ou responsável pela infração, encaminhado 

diretamente ao Gabinete do Prefeito para conhecimento e autorização da despesa extra. 

 Art. 4º. O processo deverá seguir os seguintes ritos administrativos: 

I- Identificado o condutor infrator ou responsável pela infração, mas não tendo este assumido vo-

luntariamente sua responsabilidade e nem autorizado o desconto do valor da multa em sua fo-

lha de pagamento, o processo será encaminhado ao setor responsável pela Contabilidade e Te-

souraria para realizar a atualização do débito e proceder com o pagamento da despesa extra e, 

após, ao Gabinete do Prefeito para conhecimento e autorização de abertura de processo admi-

nistrativo disciplinar contra o condutor infrator ou responsável pela infração, a fim de averiguar 

os fatos e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis. 

II- Identificado o condutor infrator ou responsável e tendo este assumido voluntariamente sua res-

ponsabilidade e autorizado o desconto do valor da multa em sua folha de pagamento, o pro-

cesso será encaminhado ao setor responsável pela Contabilidade e Tesouraria para proceder 

com o pagamento da despesa extra e, após, a Secretaria de Planejamento, Administração e Fi-

nanças, setor de Recursos Humanos para promover o lançamento da autorização de desconto 

na folha de pagamento do servidor, conforme legislação municipal e monitorar a baixa de to-

das as parcelas. 

§1º. Se possível, deverá o processo ser instruído com os seguintes documentos: 

a. Auto de infração; 

b. Comprovante que a prefeitura efetuou o pagamento da despesa; 

c. Autorização de desconto em folha; 
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d. Cópia da Guia de Recolhimento paga pela Prefeitura; 

e. Comprovante de desconto em folha do funcionário. 

§2º. Para efeito de desconto, fica definido com base no parecer da Advocacia Geral do 

Município o limite de 30% do salário bruto do servidor. Em caso de o valor exceder o 

limite, a mesma será parcelada pelo número de vezes que for necessário, sempre res-

peitando o limite de 30%. 

§3º. No caso em que ficar demonstrado pelo servidor que o pagamento da multa reali-

zado diretamente por este resultará em maior desconto em relação ao desconto rece-

bido pelo Município, poderá, no prazo de 5 dias anterior ao vencimento da multa, reali-

zar o devido pagamento e envio de documentação comprobatória ao Departamento de 

Transporte, que realizará o acompanhamento da autuação até a devida baixa, de forma 

a garantir a finalização deste procedimento. 

§4º. Caso o servidor opte pela opção acima, deverá deixar claro no documento do ane-

xo IV - Autorização de Desconto em Folha sua decisão por esta, não deixando de obser-

var os preceitos expostos no parágrafo anterior. 

§5º. Caso o servidor não realize o pagamento da referida multa no prazo de 30 dias 

após o vencimento desta, fica autorizado o Município a proceder com o desconto em 

folha, seguindo os preceitos desta intrução. 

 Art. 5º. O processo de indicação do Condutor Infrator terá início no Departamento de Transpor-

te, sendo protocolizado depois de instruído da seguinte forma: 

I- Formulário para Indicação do Condutor Infrator - FICI (Anexo I); 

II- Auto de Infração emitido pelo Órgão Autuador; 

III- Comprovante de que o motorista estava no veículo no dia e hora da infração (Planilha de via-

gens, Planilha de Utilização do Veículo, etc.) 

IV- Cópia da ficha funcional do servidor; 

V- Certidão de Não Identificação do Condutor, se for o caso (Anexo II); 

VI- Pedido de Pagamento de Auto de Infração de Transito - PPAI (Anexo III); 

VII- Defesa prévia, elaborado pelo condutor; 

VIII- Termo de Autorização de Desconto em Folha de Pagamento (Anexo IV). 

§1º. O condutor identificado como infrator será notificado a apresentar Defesa Prévia 

junto ao Órgão Autuador. 

§2º. Identificado o condutor, o Diretor do Departamento de Transporte aguardará a en-

trega dos documentos dos itens VI e VII acima, até dois dias antes do prazo máximo es-

tipulado na Notificação. Entregues ou não os documentos, o procedimento seguirá sua 

instrução conforme esta I.N. 

 Art. 6º. O Departamento de Transporte aguardará o resultado da Defesa Prévia (se houver) e/ou 

a chegada da penalidade para nova defesa e/ou pagamento da multa. 

CAPITULO II 

DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE TRÂNSITO 

SEÇÃO I 

Do Pagamento da Multa 
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 Art. 7º. Em caso de indeferimento da Defesa Prévia, conforme previsto na Lei Federal 9.503/97, 

o Recurso é de responsabilidade do condutor infrator identificado. 

 Art. 8º. Mediante Notificação de Penalidade do Órgão Autuador para pagamento da multa e/ou 

apresentação de recursos, o Diretor de Transporte formalizará o Pedido de Pagamento de Auto de Infração 

ao setor responsável pela Contabilidade e Tesouraria, observando os prazos legais. 

§1º. Existindo ou não o procedimento que identifica o condutor, o pedido de pagamen-

to de multa se formalizará com os seguintes documentos: 

I. Existindo o procedimento de identificação do infrator: 

a. Requerimento de formulário padrão preenchido corretamente confor-

me modelo padrão; 

b. Guia de Recolhimento Oficial; 

c. Notificação de Penalidade emitida pelo Órgão Autuador. 

II. Inexistindo procedimento de Identificação do condutor, será juntada: 

a. Planilha de viagens, planilha de utilização do veículo ou qualquer outro 

comprovante que mostre o deslocamento do veículo no dia da infração; 

b. Certidão de Não Identificação do Condutor; 

 Art. 9º. Formalizado, o processo será encaminhado ao Gabinete do Prefeito para Autorização 

para Pagamento de Auto de Infração (anexo V), que autorizada, será encaminhado ao setor responsável 

pela Contabilidade e Tesouraria para providencias quanto a despesa extra. 

SEÇÃO II 

Do Ressarcimento ao Erário 

 Art. 10. Concluído o procedimento com o pagamento da multa, o setor responsável pela Conta-

bilidade e Tesouraria encaminhará o procedimento: 

I- Para a Secretaria de Administração de Recursos Humanos, se houver autorização do Condutor 

Infrator para o desconto em folha; 

II- Para a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, se NÃO houver identificação do Condu-

tor Infrator ou, havendo a identificação do Condutor Infrator e o mesmo não reconhecendo 

e/ou não autorizando o desconto em folha. 

§1º. Havendo a identificação do real condutor e que este concorda com o desconto em 

folha, a Secretaria de Administração de Recursos Humanos fará o lançamento do des-

conto e acompanhará o desconto deste. Findado as parcelas, o processo será anexado a 

pasta do servidor e copias deste serão enviados ao Departamento de Transporte, para 

arquivamento, e ao setor responsável pela Contabilidade e Tesouraria, para verificação 

dos devidos lançamentos contáveis e o arquivamento. 

§2º. Não havendo a indicação do real condutor, a Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar procederá com a apuração para identificar o Condutor do Veículo, ou res-

ponsável, na data e hora descrita no lançamento do Auto de Infração. Concluído, com 

identificação do responsável, o processo deverá retornar do Departamento de Trans-

porte para providencias de acordo com esta I.N. Não identificado, o processo será en-

caminhado a Controladoria Geral do Município. Findo, o processo será anexado a pasta 
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do servidor identificado e copias deste serão enviados ao Departamento de Transporte, 

para arquivamento, e ao setor responsável pela Contabilidade e Tesouraria, para verifi-

cação dos devidos lançamentos contáveis e o arquivamento. 

§3º. Havendo a indicação do real condutor e o mesmo não reconhecendo e/ou não au-

torizado o desconto em folha, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, con-

junto a Advocacia Geral do Município, avaliarão a situação e ajuizarão a competente 

ação para fins de ressarcimento ao erário do valor dispendido com o pagamento da 

Multa. Findo, o processo será anexado a pasta do servidor e copias deste serão envia-

dos ao Departamento de Transporte, para arquivamento, e ao setor responsável pela 

Contabilidade e Tesouraria, para verificação dos devidos lançamentos contáveis e o ar-

quivamento. 

 

CAPITULO III 

DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

 Art. 11. Caberá ao responsável pelo recebimento de correspondências: 

I- Receber as notificações de infrações de transito e as intimações de penalidades por infrações de 

transito, com inserção de data e horário; 

II- Enviar as notificações, tempestivamente, no prazo de um dia, ao Departamento de Transporte. 

 Art. 12. O Departamento de Transporte manterá em seu arquivo cópias das CNHs de todos os 

servidores municipais que forem designados para dirigirem os veículos do município, devendo tal remessa 

ser feita sempre que for designado novo servidor para a função de motorista, ainda que por tempo deter-

minado. 

Parágrafo único. Na falta da CNH do motorista, responderá o responsável pelo Depar-

tamento. 

 Art. 13. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais 

normas competentes, que devem ser respeitadas. 

 Art. 14. As normas acima discriminadas ficarão sujeitas ao acompanhamento e fiscalização da 

Controladoria Geral do Município, e o descumprimento do disposto nesta Norma de Procedimentos consta-

rá de um relatório a ser encaminhado ao Prefeito Municipal, para providências cabíveis. 

 Art. 15. Esta Instrução deverá ser amplamente divulgada e mantida à disposição de todos os 

servidores dos diversos Departamentos e Secretarias do Município, aos quais cabe zelar pelo seu fiel cum-

primento. 

Parágrafo único. Qualquer alteração nas rotinas de trabalho deverá ser informada pre-

viamente à Controladoria Geral do Município, objetivando sua otimização, tendo em 

vista o aprimoramento dos procedimentos de controle. 

 Art. 16. A Controladoria Geral estará à disposição para a elucidação de quaisquer dúvidas quan-

to ao cumprimento do disposto nesta Instrução. 
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 Art. 17. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, 

legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como para manter o processo de melhoria contínua dos serviços 

públicos municipais. É política da Auditoria Interna manter esta instrução normativa atualizada, de acordo 

com a legislação vigente. 

 Art. 18. Esta Norma de Procedimentos entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Alto Rio Doce – Minas Gerais, 05 de abril de 2021. 

Revisão 1 em 11 de agosto 2022 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Douglas Frankley dos Santos Pereira 

Controlador Interno 
Controladoria Geral do Município – CGM 
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ANEXO I  
FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR – FICI  

(Arquivar no Departamento) 
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ANEXO II  
CERTIDÃO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 

(Arquivar no Departamento e entregar cópia junto ao anexo V) 
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ANEXO III  
PEDIDO DE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO – PPAI 

(Arquivar no Departamento e entregar cópia a Contabilidade junto do ane-
xo V) 
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ANEXO IV  
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA 

(Arquivar no Departamento e entregar cópia ao RH quando houver o efeti-
vo desconto em folha; quando optado por servidor pagar, apenas arquivar) 
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ANEXO V  
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 

(Arquivar no Departamento e, após assinado pelo prefeito, entregar cópia 
a Contabilidade) 

 

 


