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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para o controle das atividades relacionadas à manutenção da frota de 

veículos do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Apoio Administrativo – Área de Serviços Auxiliares 

 Motorista 

 SEMAD 

 Todas as áreas do IPSM 

 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM - Diretoria de Administração e Finanças 

 GERADM - Gerência de Apoio Administrativo 

 SEMAD - Secretária Municipal de Administração 

 SECGER - Secretaria Geral 

 CHEGAB - Chefia de Gabinete 

 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 
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Atividade Descrição da atividade 

Solicitação de entrega de documentos. 

1 – Gerar protocolo no 

Sistema COMPLETE e 

anexar ao documento a 

ser enviado.  

 

A área do IPSM que necessita solicitar aos motoristas a entrega de documentos 

fora do Instituto, deverá gerar no Sistema COMPLETE o protocolo de 

encaminhamento e anexar ao documento a ser enviado.  

 

 

2 - Enviar documento 

com protocolo para 

GERADM. 

O documento a ser enviado, geralmente processo ou dossiê, poderá ser 

encaminhado à GERADM juntamente com o protocolo gerado no Sistema 

COMPLETE.  

3 - Encaminhar ao 

motorista os documentos 

a serem entregues.  

Após receber a solicitação e os documentos a serem enviados a outros órgãos, a 

GERADM deverá encaminhar ao motorista o documento com o protocolo e repassar 

informações / orientações caso haja necessidade. 

4 - Preencher 

informações da saída 

"controle dos carros". 

Antes da saída do motorista, a equipe da GERADM deverá registrar no caderno 

“Controle dos Carros” as seguintes informações: data, horário de saída, nome do 

motorista e o destino. As  informações deverão ser registradas para rastreabilidade 

em casos de multas ou notificações.   

5 - Levar documentos ao 

destino solicitado. 

O motorista deverá levar os documentos ao destino conforme registro no protocolo 

de encaminhamento.  

6 - Solicitar assinatura do 

recebedor no protocolo 

de recebimento.  

Ao entregar o documento, o motorista deverá solicitar a assinatura do recebedor no 

protocolo de encaminhamento com a finalidade de comprovar a entrega do 

documento no destinatário solicitado.. 

7 - Entregar protocolo de 

recebimento ao 

solicitante. 

Ao retornar ao IPSM, o motorista deverá entregar o protocolo de 

encaminhamento à área solicitante para que o mesmo seja arquivado para 

rastreabilidade. 

8 - Registrar horário de 

chegada no caderno de 

controle de carros. 

O motorista deverá informar à equipe da GERADM o horário de chegada para 

registro no caderno “Controle de Carros”. 

9 - Arquivar o protocolo 

de recebimento na área 

que solicitou a entrega. 

A área solicitante da entrega dos documentos fora do IPSM, deverá arquivar o 

protocolo de encaminhamento assinado para posterior rastreabilidade, caso 

necessário. 

Solicitação de veículos para visitas / reuniões externas 

10 - Solicitar o uso 
Todas áreas do IPSM podem solicitar à GERADM a utilização do veículo para finalidades 

de visitas / reuniões externas. A solicitação deverá ser realizada presencialmente ou via 
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do veículo telefone. 

11 - Verificar a 

disponibilidade de 

carros e motoristas 

A equipe da GERADM deverá verificar a disponibilidade de carro e motorista para 

atendimento da demanda. A equipe da GERADM busca, sempre que possível, otimizar 

as saídas a fim de evitar várias idas ao mesmo lugar  

12 - Agendar a 

saída  conforme 

urgência e 

disponibilidade e 

informar ao 

solicitante 

A equipe da GERADM deverá informar ao solicitante a disponibilidade de carro, 

motorista e horário. No caso de visitas sociais e outras demandas não corriqueiras, a 

utilização do carro deverá ser previamente agendada. 

13 – Registrar a 

saída no caderno 

A equipe da GERADM deverá registrar no caderno “Controle dos Carros” o horário de 

saída, destino e horário de retorno para posterior rastreabilidade, caso necessário. 

Manutenção dos veículos 

14 – Identificar a 

necessidade de 

reparos / 

manutenção e 

informar à GERADM 

O motorista deverá identificar a necessidade de reparos e/ou manutenção preventiva ou 

corretiva nos veículos do IPSM e informar à GERADM. 

15 – Consultar 

oficina autorizada 

junto à SEMAD 

TRANSPORTE 

A equipe da GERADM deverá consultar junto à SEMAD TRANSPORTE a oficina 

autorizada que consta na ata de registro de preço. Após obter o(s) nome(s) da(s) 

oficina(s) autorizada(s), a equipe GERADM deverá providenciar os orçamentos e a 

contratação do serviço de acordo com o processo de Aquisição de Bens e Serviços 

(Fluxo nº 80 ou 88). 

16 - Encaminhar 

veículo para 

realização da 

manutenção 

Com o processo de Aquisição de Bens e Servivos em andamento, na etapa adequada, a 

equipe da GERADM deverá autorizar o motorista a encaminhar o veículo para 

manutenção junto à oficina contratada. 

Abastecimento 

17 – Identificar a 

necessidade de 

abastecimento 

O motorista deverá identificar a necessidade de abastecimento do veículo e informar à 

equipe da GERADM. 

18 – Verificar junto à 

SEMAD o melhor 

preço para o 

abastecimento 

A equipe da GERADM deverá verificar junto à SEMAD Combustível quais os postos 

estão com melhores preços para abastecimento. A comunicação acontece via WhatsApp, 

e-mail ou telefone. Ao ser informada, a equipe da GERADM deverá comunicar ao 

motorista o local que o veículo deverá ser abastecido. 

19 – Abastecer 

O motorista deverá abastecer o veículo no posto indicado pela SEMAD Combustível. 

Convém apresentar o cartão Vale Card, que é vinculado ao veículo, ao frentista antes de 

realizar o abastecimento para confirmar o convênio com o posto. 

20 – Realizar o Após o abastecimento, o motorista deverá realizar o pagamento com o cartão do carro. 
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pagamento com 

cartão 

Deverá ser informada, ao frentista, a matrícula do motorista e a quilometragem do 

veículo. Para finalizar o pagamento, o motorista deverá digitar a senha do cartão Vale 

Card. 

21 – Pegar o ticket 

comprovando o 

abastecimento 

Após realizar o pagamento com cartão, o motorista deverá solicitar o ticket para 

comprovação do abastecimento e respectivo pagamento. 

22 – Entregar o 

ticket na GERADM. 
Com o ticket em mãos, o motorista deverá entregá-lo à equipe da GERADM. 

23 – Receber o 

ticket do 

abastecimento, tirar 

cópia e arquivar 

A equipe da GERADM deverá receber o ticket e conferir os dados do abastecimento. 

Em seguida, deverá tirar cópia do ticket e arquivar na GERADM. 

24 - Acessar o 

sistema do SIAG 

Vale Card e imprimir 

duas vias  da 

"Análise de 

Consumo de 

Combustível de 

Frota por Veículo - 

Analítico". 

No início de cada mês, o gerente de apoio administrativo deverá acessar o 

Sistema SIAG Vale Card e imprime duas vias da "Análise de Consumo de Combustível 

de Frota por Veículo - Analítico" referente ao mês anterior. 

 

NOTA: A análise assinada deve ser encaminhada à SEMAD Combustível até o dia 05 de 

cada mês. 

25 - Analisar e 

assinar   "Análise de 

Consumo de 

Combustível de 

Frota por Veículo - 

Analítico". 

Encaminhar para 

análise da DIRADM 

O gerente de apoio administrativo deverá analisar e assinar o documento "Análise 

de Consumo de Combustível de Frota por Veículo - Analítico". Após assinado, o 

documento deverá ser encaminhado à DIRADM para conferência e aprovação por 

meio de assinatura. 

26 - Conferir e 

assinar  "Análise de 

Consumo de 

Combustível de 

Frota por Veículo - 

Analítico" e 

encaminhar à chefia 

de gabinete 

A Diretoria de Administração e Finanças deverá receber a "Análise de Consumo de 

Combustível de Frota por Veículo - Analítico" e deverá conferir e assinar o documento. 

Então, o documento é encaminhado à chefia de gabinete. 

27 - Analisar e 

assinar  "Análise de 

Consumo de 

Combustível de 

Frota por Veículo - 

Analítico". 

A chefia de gabinete deverá receber e também analisar e aprovar por meio de 

assinatura a "Análise de Consumo de Combustível de Frota por Veículo - Analítico". 

Após a oficialização pela SECGER, o documento deverá ser encaminhado à GERADM 

para encaminhamento à SEMAD Combustível. 
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Encamihar à 

GERADM 

28 – Encaminhar 

para SEMAD 

combustível. 

O gerente de apoio administrativo deverá receber a "Análise de Consumo de 

Combustível de Frota por Veículo - Analítico" com as devidas assinaturas e deverá 

encaminhar à SEMAD Combustível até o dia 05 de cada mês. 

29 – Receber as 

duas vias e devolver 

uma via assinada 

Ao receber as duas vias assinadas da "Análise de Consumo de Combustível de Frota 

por Veículo - Analítico", a SEMAD combustível assina uma via do documento e 

devolve ao IPSM comprovando o recebimento.  

30 - Arquivar via 

com recebido da 

SEMAD. 

Ao receber a via assinada pela SEMAD comprovando o recebimento, a equipe da 

GERADM deverá arquivar a via para posterior rastreabilidade, caso seja necessário 

ou solicitado. 

 

 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Sistema SIAG Vale Card 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Protocolo de 

Encaminhamento 
Área de origem 

Arquivos da área de 

origem / Servidores da 

área 

Por data 1 ano Lixo 

Controle de Carros 
Armário da 

GERADM 

Caderno tipo livro ata / 

equipe da GERADM 
Por data Permanente Não há 

Análise de Consumo 

de Combustível de 

Frota por Veículo - 

Analítico 

Armário da 

GERADM 

Pasta específica / 

equipe da GERADM 
Por data Permanente Não há 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 36 – Controle e manutenção da frota. 
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