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1. Finalidade: 

Definir os procedimentos a serem observados pelo coordenador de manutenção do Departamento de Transporte Oficial 
– DTO no processo de manutenção preventiva da frota da Prefeitura Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Este procedimento aplica-se ao Controlador de Tráfego do Departamento de Transportes Oficiais - DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Manuais dos veículos. 

 
4. Conceitos: 

Manutenção preventiva: é a intervenção realizada através de programação. 

 

Veículos: neste procedimento são considerados os carros de passeio, utilitários, motos, ônibus, caminhões e máquinas. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre ao Coordenador da Manutenção: 

 Acompanhar o km dos veículos para programar a troca da correia dentada, tensor de correia, pneus, óleo e filtro; 

 Programar as paradas de veículos para amanutenção em intens com problemas, mas que não impedem o uso 
do veículo. 

 

6. Procedimentos: 

 

Quando for necessário parar um veículo para realizar a manutenção preventiva deve ser comunicada a secretaria de 
origem o tempo previsto de paralisação. 

 

6.1 – Análise e conserto do veículo: 

6.1.2 O mecânico dever colocar o veículo no elevador para avaliar os tipos de serviços a serem realizados. 

A manutenção preventiva deve ser realizada e as trocas realizadas no veículo devem ser registradas conforme abaixo: 



                                                                                                                                    
 

Item trocado Formulário 

Pneus, câmaras e protetores Saída de pneus, câmaras e protetores 

Óleo Controle de troca de óleo 

Filtro Controle de troca de filtro 

Correia dentada e tensor de correia Controle de troca da correia dentada e tensor 

  

6.1.3 Antes de liberar o veículo deve ser providenciada a sua limpeza. 

 

6.2 – Serviço externo: 

6.2.1 Quando não for possível realizar a manutenção preventiva do veículo na oficina do Departamento de Transporte 
Oficial – DTO o mesmo dever ser enviado para fornecedor contratado com a relação dos serviços a serem executados. 

 

6.2.2 Se for constatado outros problemas no veículo o fornecedor deve comunicar ao Coordenador da Manutenção que 
deverá analisar e aprovar ou não a realização do serviço. 

 

6.2.3 O fornecedor dever passar uma relação de peças a serem trocadas para o Coordenador da Manutenção que 
requisitará as peças e entregará para o fornecedor. 

 

6.2.4 Cumpre ao fornecedor avaliar se as peças estão adequadas para uso devendo devolver peças rejeitadas para o 
Coordenador da Manutenção que tomará as devidas providências. As peças trocadas devem ser devolvidas junto com o 
veículo. 

 

6.3 – Aceitação do serviço externo: 

6.3.1 O serviço realizado externamente deve ser avaliado quando o veículo for devolvido e se o funcionamento não 
estiver normal o veículo deve retornar para ser refeito. O prazo de garantia é de 03 (três) meses. 

6.3.2 O motorista pode pegar o veículo liberado no fornecedor, desde que tenha sito autorizado pelo Coordenador da 
Manutenção, cabendo a ele a responsabilidade por trazer as peças que foram trocadas e a aceitação do serviço. Se o 
serviço não for aceito, o motorista dever devolver o veículo para o fornecedor. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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INICIO

Quando for necessário parar um veículo para 
realizar a manutenção preventiva deve ser 
comunicada a secretaria de origem o tempo 

O mecânico dever colocar o veículo no elevador 
para avaliar os tipos de serviços a serem 
realizados.
A manutenção preventiva deve ser realizada e as 
trocas realizadas no veículo devem ser registradas 

Item trocado:
Pneus, câmaras e protetores; Óleo; Filtro;
Correia dentada e tensor de correia;

Quando não for possível realizar a manutenção 
preventiva do veículo na oficina do 
Departamento de Transporte Oficial – DTO o 
mesmo dever ser enviado para fornecedor 
contratado com a relação dos serviços a serem 
executados.

Se for constatado outros problemas no veículo o 
fornecedor deve comunicar ao Coordenador da 
Manutenção que deverá analisar e aprovar ou 
não a realização do serviço.

O fornecedor dever passar uma relação de 
peças a serem trocadas para o Coordenador da 
Manutenção que requisitará as peças e 
entregará para o fornecedor.

O serviço realizado externamente deve ser avaliado 
quando o veículo for devolvido e se o funcionamento 
não estiver normal o veículo deve retornar para ser 
refeito. O prazo de garantia é de 03 (três) meses.

O motorista pode pegar o veículo liberado no 
fornecedor, desde que tenha sito autorizado pelo 
Coordenador da Manutenção, cabendo a ele a 
responsabilidade por trazer as peças que foram trocadas 
e a aceitação do serviço. Se o serviço não for aceito, o 
motorista dever devolver o veículo para o fornecedor.

FIM

Importante fazer o controle de todos os itens que 
forem trocados.

Cumpre ao fornecedor avaliar se as peças estão 
adequadas para uso devendo devolver peças 
rejeitadas para o Coordenador da Manutenção 
que tomará as devidas providências. As peças 
trocadas devem ser devolvidas junto com o 
veículo.


