Município de Machado
Praça Olegário Maciel, n° 25, Centro, Machado/MG
CEP: 37750-000 – Tel: (35) 3295-8703/8700

DECRETO Nº 5.445 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017.
Dispõe
sobre
responsabilidades,
prioridades e condutas para utilização
de
veículos
de
transporte
de
passageiros da Secretaria Municipal de
Cultura,
Turismo
e
Esporte
SECULTE.
O Prefeito Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 70, inciso V, da Lei Orgânica,
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer procedimentos para utilização
dos veículos automotores de transporte de passageiros da SECULTE;
CONSIDERANDO a necessidade de se definir as responsabilidades de motorista e
de passageiro que utilizam a frota de veículos da SECULTE;
CONSIDERANDO que atividades de transportes são essenciais para a efetividade
das políticas públicas de incentivo à cultura e ao esporte;
CONSIDERANDO que são objetivos da SECULTE a gestão de veículos de
transportes disponíveis com efetividade, eficácia, eficiência, transparência,
segurança e qualidade nos serviços prestados;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas e procedimentos para a
utilização dos veículos da frota da SECULTE, doravante denominados veículos;
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS E DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º O presente Decreto tem por objetivo a normatização, visando a
utilização de veículos de transporte coletivo de passageiros para projetos
executados pela própria SECULTE ou àqueles propostos por terceiros, pessoas e
instituições, sendo que todos estes atenderão, rigorosamente, a disponibilidade de
veículos e dotações financeiras e orçamentárias.
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se:
Iatividade específica: atividade esportiva e cultural que exija veículo
como instrumento necessário à sua realização;
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II- motorista: servidor público do Poder Executivo Municipal portador de
Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a categoria do veículo a ser
conduzido, e devidamente autorizado pelo Secretário da Pasta;
III- veículo da frota da SECULTE: veículo de transporte coletivo de
passageiro, que integra o patrimônio desta, e, ainda, aquele contratado por meio de
licitação pública, destinado a transporte de agentes culturais, alunos/atletas e
profissionais responsáveis pelos projetos, sendo que sua utilização não
ultrapassará, contabilizados os trajetos de ida e de volta, bem como deslocamentos
urbanos nas cidades de origem e de destino, a quilometragem total de 500
(quinhentos) quilômetros;
IV- projeto executado pela SECULTE: projeto institucional de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes;
V- projeto de instituições e outros: projetos executados por instituição e
ou pessoa ligada a movimento cultural e ou esportivo do Município de Machado;
VI- solicitante: pessoa física ou jurídica que requeira à SECULTE
disponibilização de veículo para propiciar condições de participação em evento
cultural ou esportivo.
Art. 3º O uso dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Esporte será destinado a atividades:
Iculturais;
II- esportivas;
III- de gestão;
IV- de serviços.
Art. 4º A Diretoria de Frotas da Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos será responsável pela gestão dos veículos da SECULTE,
competindo-lhe:
a) gerenciar documentação, licenciamento, seguro, manutenção,
reparo, lavagem e lubrificação de veículos;
b) elaborar, anualmente, o plano de gerenciamento da frota, com
previsão de despesas para aquisição e manutenção dos veículos, em conjunto com
a SECULTE.
Art. 5º A SECULTE deverá implementar e fiscalizar o disposto neste
Decreto.
CAPÍTULO II
DOS VEÍCULOS
Art. 6º Somente poderá trafegar veículo que atenda a condições e
requisitos legais, em especial:
Icom certificado de registro e licenciamento de veículo e seguro
obrigatório em dia;
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II- com equipamentos obrigatórios, conforme definido pela legislação
vigente, em especial o Código de Trânsito Brasileiro; e,
III- em adequadas condições mecânicas e de trafegabilidade, conforme
laudo da Diretoria de Frotas.
CAPÍTULO III
DA CONDUÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS
Art. 7º Veículo da SECULTE será conduzido por motorista devidamente
identificado, qualificado e autorizado, conforme modelo de autorização de viagem,
nos termos do Anexo II.
Art. 8º O uso indevido de veículo implicará em imediato cancelamento da
autorização expedida pela SECULTE e na sujeição do motorista ou do solicitante às
sanções cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 9º O motorista de veículo devidamente autorizado deverá ser
portador de Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a categoria do veículo
a ser conduzido, e observar as demais normas pertinentes e complementares.
Art. 10. Veículo oficial de transporte coletivo somente poderá ser
conduzido por motorista que possua categoria D, nos termos do inciso V do artigo
143 do Código de Trânsito Brasileiro, e que seja portador de Certificado de
Conclusão de Curso de Transporte Coletivo de Passageiros em instituição
autorizada pelo Detran.
Art. 11. Observado o disposto neste Decreto, veículo contratado será
conduzido de acordo com o previsto nos respectivos contratos administrativos.
Art. 12. A requisição de transporte deverá ser protocolizada junto à
Gerência de Protocolo do Poder Executivo Municipal, conforme anexo I, disponível
na página oficial do Município e na sede da SECULTE.
§ 1º A requisição prevista no caput da presente cláusula, deverá ser
protocolizada em até 15 (quinze) dias úteis antes do evento e deverá vir
acompanhada dos seguintes documentos:
a) nome e natureza da atividade;
b) justificativa da atividade;
c)
itinerário proposto;
d) data e horário de saída;
e) locais e tempo previstos para realização de paradas;
f)
tempo de estadia;
g) data e horário de retorno;
h) relação nominal de passageiros com cópia do Registro de Identidade
(RG) de cada passageiro e descrição da função ou ocupação que exerce na
entidade cultural ou esportiva, conforme Anexo III;
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i)
nome do responsável pela atividade.
§ 2º A requisição de transporte devidamente instruída será analisada pelo
Secretário da Pasta, tendo por base a disponibilidade de veículos, a existência de
recursos orçamentários e financeiros e o interesse público envolvido que deliberará
pelo deferimento ou não em até 10 (dez) dias úteis a contar do protocolo.
§ 3º O embarque somente será permitido àquele cujo nome esteja
incluído na relação nominal e que desempenhe função pertinente à atividade cultural
ou esportiva.
Art. 13. É terminantemente proibida a utilização de veículo nos seguintes
casos:
Iatendimento a interesses particulares ou para fins diversos ao
interesse da SECULTE;
II- excursão, passeio ou trabalho estranho a programa, projeto ou
atividade da SECULTE;
III- transporte de familiar de servidor ou terceiro que não esteja na
relação nominal de passageiros;
IV- transporte de criança e ou adolescente sem estar acompanhado de
responsável ou sem à devida autorização dos pais ou responsáveis, conforme
Anexo IV;
V- atendimento a evento religioso que não se configure como
manifestação cultural tradicional e de patrimônio cultural imaterial.
CAPÍTULO IV
DOS TRANSPORTES
Art. 14. Compete ao motorista zelar pelo cumprimento das seguintes
exigências para o transporte de passageiros:
Iem nenhuma hipótese será permitida parada em locais não
estabelecido no itinerário para refeição, embarque e desembarque de passageiros;
II- todo transporte coletivo deverá contar com a presença de um
responsável pelo grupo, sendo que, em sua ausência, haverá seu imediato
cancelamento.
Art. 15. O transporte de passageiros deverá obedecer, estritamente, o
roteiro estipulado.
Parágrafo único. Havendo necessidade de se proceder a qualquer
alteração do roteiro inicialmente estipulado, deverá ser observado o disposto neste
Decreto.
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CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Seção I
Art. 16 - São obrigações do motorista:
Icomparecer aos locais de embarque com a necessária
antecedência;
II- averiguar, antes da saída e depois da chegada, as condições gerais
do veículo (mecânica, equipamentos, acessórios obrigatórios e documentação),
comunicando qualquer irregularidade à Diretoria de Frotas da Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos, para as devidas providências, registrandoas em seu relatório de viagem (Anexo II);
III- conduzir o veículo em conformidade com as normas e regras de
trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, assumindo administrativa,
disciplinar e financeiramente as infrações de trânsito cometidas, incluindo a
interposição de recursos, se assim os julgar cabíveis;
IV- utilizar o veículo segundo suas características técnicas e adequadas
condições mecânicas e de conservação, observando rigorosamente as instruções
sobre sua manutenção;
V- estacionar o veículo apenas em local e horário permitidos e
condizente com a imagem do Poder Executivo Municipal;
VI- tratar com respeito, cordialidade e gentileza todos os passageiros;
VII- manter conduta moral e disciplina no interior do veículo;
VIII- não entregar a direção do veículo a terceiro;
IX- não dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência;
X- não conduzir o veículo em marcha neutra;
XI- manter o veículo limpo interna e externamente;
XII- comunicar à SECULTE, para as providências cabíveis, qualquer tipo
de dano ao veículo provocado por passageiro;
XIII- preencher corretamente a autorização de viagem emitida pela
SECULTE, principalmente no que tange a horários de saída e de chegada,
quilometragem inicial e final, alteração no itinerário pré-definido e autorizado,
despesas realizadas durante o transporte, bem como qualquer ocorrência;
XIV- obedecer estritamente às condições de uso dos veículos previstas
neste Decreto;
XV- usar cinto de segurança e exigir seu uso pelos passageiros sob pena
de responsabilidade;
XVI- em caso de acidente envolvendo o veículo, permanecer no local até
a realização de perícia, se for o caso, bem como comunicar, de forma imediata, o
sinistro à SECULTE e registrar ocorrência na Delegacia de Polícia competente.
Parágrafo único. Caso do acidente resulte dano ao erário ou a terceiros,
será instaurado, quando necessário, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, com o fito de apurar responsabilidade e mensuração de danos materiais.
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Seção II
Dos passageiros
Art. 17. Considera-se passageiro a pessoa física que utilize veículo para
cumprimento de atividade específica.
Art. 18. São obrigações do passageiro:
Iobedecer a horários e itinerários determinados na Requisição de
Transporte;
II- comunicar, com antecedência, eventuais atrasos ou cancelamentos
do transporte programado;
III- tratar com respeito, cordialidade e gentileza o motorista e demais
passageiros;
IV- usar cinto de segurança;
V- fornecer, sempre que possível, informações ao motorista sobre o
período de espera;
VI- manter conduta moral e disciplinada no interior do veículo, sendo
terminantemente proibido conversar ou cantar em volume elevado que atrapalhe os
demais passageiros;
VII- obedecer estritamente às condições de uso dos veículos, previstas
neste Decreto;
VIII- ressarcir ao Erário por dano causado ao veículo, em virtude de má
utilização.
Seção III
Das Vedações
Art. 19. É expressamente proibido a motorista e passageiro:
Iviajar em pé;
II- fumar dentro do veículo;
III- transportar ou ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas,
mesmo quando o veículo estiver estacionado, sujeitando-se o infrator à sua retirada
do veículo, inclusive com auxílio de força policial, se necessário;
IV- transportar materiais que possam expor a risco motorista,
passageiro e patrimônio da SECULTE;
V- transportar bagagem em local diverso do estabelecido;
VI- utilizar dispositivo sonoro em volume socialmente inaceitável,
durante o percurso da viagem;
VII- retirar a camisa ou vestir-se somente com trajes de banho ou
íntimos, bem como utilizar roupas molhadas;
VIII- conversar com o motorista ou agir de modo a distrair sua atenção,
exceto em casos de absoluta necessidade e pelo menor tempo possível;
IX- transitar com portas ou porta-malas abertos;
X- fazer-se acompanhar de pessoa que não integre o grupo ou a
manifestação cultural objeto do transporte e ou que não constem da relação nominal
disposta no artigo 12, alínea “h” deste Decreto;
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XI- fazer-se acompanhar de pessoa ou familiar que não integre a ou não
tenha função declarada dentro da equipe relacionada e ou que não conste da
relação nominal disposta no artigo 12, alínea “h” deste Decreto.

CAPÍTULO VI
DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Art. 20. O pagamento de multa é responsabilidade do motorista que, na
condução de veículo da SECULTE, tenha praticado qualquer tipo de infração de
trânsito.
§ 1º Para a identificação do motorista responsável, a SECULTE adotará
a data da viagem em que o veículo foi utilizado.
§ 2º Uma vez identificado o motorista, este deverá reconhecer a
procedência da infração cometida, encaminhando o formulário de identificação do
condutor, devidamente preenchido e assinado, com vistas a afastar a aplicabilidade
de nova multa, com amparo no § 8º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
§ 3º Caso venha a ser apresentado recurso administrativo em face do
auto de infração de trânsito e a ele seja negado provimento, a SECULTE realizará o
pagamento da respectiva multa e promoverá, de ofício, o necessário desconto nos
vencimentos do motorista, conforme determina o art. 54 da Lei Municipal nº
1.280/2000.
CAPÍTULO VII
DAS PRIORIDADES DE TRANSPORTES
Art. 21. Terão prioridades na utilização dos veículos da SECULTE os
projetos, programas e ações que são diretamente executados por esta.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Ficam sujeitos a processo administrativo disciplinar o motorista
que descumprir o disposto neste Decreto, na forma regulamentada na legislação
vigente e nas normas institucionais.
§ 1º Quando a infração estiver capitulada na lei penal ou havendo
suspeita de prática de crime, o fato será comunicado à autoridade policial para as
providências cabíveis e será remetida cópia dos autos à autoridade competente.
§ 2º Comprovada existência de dano patrimonial, o infrator ficará
obrigado a ressarci-lo, independentemente das sanções disciplinares e criminais
cabíveis.
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Art. 23. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições contrárias.

Machado, 06 de novembro de 2017.

Julbert Ferre de Morais
Prefeito Municipal
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ANEXO I
REQUISIÇÃO DE TRANSPORTES
(Requisição com no mínimo 15 dias úteis)
PREENCHIMENTO PELO SOLICITANTE
Solicitante
Destino (local e endereço)
Local de embarque
(endereço)
ITINERÁRIO
Local de embarque ao destino sem parada
Local de embarque ao destino com parada
Tempo de parada
: h
Parada para alimentação após jogo(s)
Tempo de parada
: h
Necessidade de permanência de veículo e motorista
Não há necessidade de permanência de veículo e motorista
Data de saída
/ /
Horário de saída
: h
Data de retorno
/ /
Horário de retorno
: h
Nome ou natureza da atividade
Amistoso
Quantidade de jogos
Quantidade de jogos
Competição Nome da competição
Nome da organização responsável
Modalidade
Equipe
Categoria
Masc
Fem
OBS:
1 - Os nome do(s) Passageiro(s) deverão ser encaminhados, conforme modelo em anexo, com relação
contendo o nome, o Registro de Identidade (RG) e a função ou ocupação dentro da entidade cultural ou
esportiva de todos os passageiros, conforme previsto no artigo 12, alínea “h” do Decreto nº 5.445/2017, de
06 de novembro de 2017.
2 - Conforme Art.12, § 3 º do Decreto nº 5.445/2017, de 6 de novembro de 2017, o embarque no veículo
somente será permitido àquele cujo nome esteja incluído na relação nominal definitiva.
3 - Nas viagens com a presença de menores de idade, será de obrigação do responsável, estar de posse
de documento de autorização de viagem emitida por pai ou responsável, conforme modelo no anexo IV.
Responsável pela viagem
Telefone de contato
e-mail-contato
Machado, ____ de _______________ de 20___.

___________________________________
Assinatura do solicitante responsável
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ANEXO II
Autorização de viagem

AUTORIZADO EM _____ DE ________________DE 20___

____________________________________________
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LIBERAÇÃO DO SERVIÇO/VEÍCULO E INDICAÇÃO DO MOTORISTA
Requisição de transporte recebida em
_____ /_____ / 20___
Veículo a ser liberado
PLACA
Motorista
PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO MOTORISTA
RELATORIO DE VIAGEM
Data e horário de saída
/
/ 20___ às : h
km de saída
Data e horário de chegada
/
/20___ às
: h
km de chegada
Total km percorrido
Relatório de viagem

Declaração de recebimento de serviços
Declaro ter recebido, na condição de solicitante e/ou responsável por esta viagem, o serviço de
transporte oferecido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte sem nenhum tipo de
ocorrência.
Obs: havendo alguma reclamação ou ocorrência, descrever abaixo.

Machado,____ de _______________, 20___
___________________________________
Assinatura do solicitante responsável
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ANEXO III
Relação nominal para viagem

Nº

NOME DO PASSAGEIRO

RG

Função ou ocupação dentro
da entidade cultural ou
esportiva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Anexo IV
Autorização de viagem para menores de idade

Eu,_______________________________________,
estado
civil
________________,
nacionalidade_________________,
carteira
de
identidade,_____________,
CPF,
_______________________residente
em
______________________, autorizo o menor _______________, (nome completo)
_______________________________________,
nascido
no
dia________de____________, de________, local_______________, portador da
CIRG nº __________ a empreender viagem nacional com destino a
__________________,
para
participação
no
(nome
do
evento)________________________ entre os dias_________ e _________, sob a
responsabilidade do (nome do professor ou responsável pelo evento ou competição)
_________________________________,
maior,
capaz,
nº
RG__________________nº
CPF__________________,
residente
em____________________, nos termos do artigo 83 § 1º, alínea “b”, item 2 da Lei
Federal nº 8.069/1990.
Machado,

de

de 20___

___________________________________________
Assinatura do responsável
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