
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

SECRETARIA ESTADUAL

               ORDEM DE SERVIÇO Nº 5, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

O  SECRETÁRIO  ESTADUAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO  ESTADO  DE  RORAIMA,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  foram  conferidas  pelo
Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal –  Portaria    SG/MPF   PGR nº    382
de   05   de   maio   de 201  5,

RESOLVE:
Art.  1º  –  Disciplinar  no  âmbito  da  Procuradoria  República  no  Estado  de

Roraima os procedimentos inerentes à utilização dos serviços de transporte, na forma especificada
abaixo:

I.  A utilização  desses  serviços  dar-se-á  exclusivamente  no  interesse  dessa
Instituição, para cumprimento e exigência de suas atividades funcionais e institucionais;

II.  É  vedada  a  utilização,  em  caráter  particular,  fora  dos  objetivos  da
Instituição;

III.  O  serviço  de  transporte  compete  à  Seção  de  Segurança  Orgânica  e
Transporte – SESOT, sob supervisão do seu chefe titular ou, em caso de afastamento do primeiro,
do seu substituto.

SEÇÃO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  2º  –  Para  efeitos  desta  Portaria,  considera-se  condutor,  além dos  servidores

investidos no cargo Técnico do MPU / Apoio Especializado / Transporte e Segurança, toda pessoa
devidamente habilitada pelo órgão de trânsito competente e autorizada pelo Procurador-chefe da
unidade a conduzir os veículos oficiais afetados ao serviço desta Procuradoria.

Art.  3º  –  O  serviço  de  transporte  de  membros  desta  Procuradoria  e
autoridades visitantes ficará sob a responsabilidade da Seção de Segurança Orgânica e Transporte.

SEÇÃO 2 – DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º – É dever do condutor do veículo no desempenho de sua função:
I. Conduzir Membros, Servidores e pessoas autorizadas em deslocamento a

serviço;
II. Transportar documentos, autos de processos e equipamentos da unidade;
III. Tratar com cordialidade, presteza e urbanidade os usuários do serviço de

transporte;
IV. Obedecer rigorosamente às normas de trânsito;
V. Observar o devido sigilo quanto a qualquer informação a que tenha acesso

em razão do exercício do cargo;
VI. Zelar pela aparência pessoal e vocabulário;
VII. Cuidar do abastecimento das viaturas e verificar diariamente, corrigindo

se for o caso, os níveis de combustível, óleo e água e o estado de pressão dos pneus;
VIII.  Recolher  o  veículo,  ao  final  do  serviço,  ao  estacionamento  oficial,

verificando a necessidade extraordinária de abastecimento;
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IX. Nos casos de transporte de membros, somente recolher o veículo após
concluída a tarefa que lhe foi atribuída, ainda que fora do horário normal de expediente, situação em
que haverá compensação das horas extraordinárias, caso necessário;

X.  Após análise  minuciosa dos  veículos,  preencher  e  entregar  o  termo de
vistoria de veículos (TVV) ao servidor responsável pelo transporte, conforme modelo do Anexo I
desta  Portaria,  quinzenalmente  ou  quando  notada  alguma  ocorrência,  e  no  qual  deverão  ser
registrados  quaisquer  danos  ou  irregularidades,  ainda  que  não  comprometam  a  utilização  do
veículo;

XI. Realizar vistoria detalhada diariamente nos veículos, antes da utilização
dos mesmos;

XII. Indicar nas Requisições de Abastecimento de Veículos os abastecimentos
realizados,  preenchendo  todos  os  campos  existentes,  para  posterior  inserção  no  sistema
informatizado de controle de uso de combustíveis;

XIII. Somente inciar a utilização de um veículo após verificação do estado da
viatura e nenhuma ocorrência a relatar, salvo urgência determinada e motivada pela chefia imediata;

XIV. Registrar toda e qualquer irregularidade observada no veículo, ainda que
não conste nos campos do TVV, caso em que deverá ser registrada no verso daquela ficha;

XV. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, verificar a
existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como
assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino;

XVI.  Zelar  pelo  bom  funcionamento  e  pela  higiene  dos  veículos,
comunicando à chefia imediata, sempre que houver necessidade de reforço na limpeza;

XVII. Não se alimentar no interior dos veículos;
XVIII.  Não  manter  o  sistema  de  refrigeração  em  funcionamento  com  o

veículo apenas em bateria;
XIX.  Manter  sempre  ligado  e  em  condições  de  uso,  o  aparelho  de

comunicação sob sua guarda;
XX. Manter o servidor responsável pelo serviço de transportes informado de

seus trajetos, assim como sua chegada na sede e sua saída, ainda que sua permanência no local seja
mínima;

XXI.  Não se ausentar  do serviço  sem comunicar  previamente à  chefia  da
SESOT;

XXII. Quando for o único condutor no local, informar tal situação à chefia da
SESOT;

XXIII. Verificar, ao término de cada viagem, se algum documento, autos de
processo, equipamento ou material foi deixado indevidamente no veículo;

XXIV. Executar o percurso preestabelecido na ASV, sendo vedado o desvio
para  qualquer  outro  destino,  ressalvada  a  prévia  autorização  do  responsável  pelo  serviço  de
transporte  ou,  ainda,  a  indicação  de  percurso  diverso  por  membro  do  MPU,  nos  casos  de
necessidade do serviço, hipóteses em que o condutor efetuará o registro no respectivo formulário.

Parágrafo  único  –  As  ressalvas  registradas  no  TVV serão  imediatamente
averiguadas  pelo  responsável  pelo  serviço  de  transporte,  que  em  constatando,  ratificará  as
informações e encaminhará à Secretaria Estadual para providências;

Art. 5º – Dentre as atribuições do responsável pelo serviço de transportes,
estão relacionadas:

I.  Elaborar,  aprimorar  e  entregar relatórios mensais ao Secretário Estadual
sobre condições dos veículos, consumo e gastos com reparo;

II. Inteirar-se das condições dos veículos, bem como das reivindicações dos
técnicos de transporte, quanto a sugestões para o melhor funcionamento dos serviços e informar em
seus relatórios à Secretaria Estadual;

III. Informar à Secretaria Estadual os assuntos abaixo relacionados e auxiliar
na execução:



a) revisões periódicas dos veículos;
b) problemas nos veículos;
c) utilização dos equipamentos de comunicação;
d) postura e apresentação pessoal dos técnicos.
IV. Planejar e elaborar com os técnicos de transporte a escala de férias, bem

como autorizar a fruição do banco de horas, submetendo-os ao Secretário Estadual.
V.  Elaborar,  em  conjunto  com  a  Coordenadoria  de  Administração,  as

especificações para a contratação de serviços e aquisição de bens referentes à frota de veículos
oficiais, se responsabilizando pela conferência e assinatura do Termo de Referência final.

VI. Auxiliar na aprovação de orçamentos referentes aos serviços e aquisição
de bens referentes à frota.

VII. Nos casos de danos aos veículos da frota ou de bens de terceiros, auxiliar
na instrução de procedimento administrativo instaurado para apuração das responsabilidades.

VIII. Avaliar os serviços prestados.
IX.  Verificar  a  regularização  da  situação  dos  veículos,  quanto  ao

emplacamento,  documentação,  multas,  seguros  e  afins,  e  caso  necessário,  solicitar  sua
regularização.

X. Verificar o preenchimento e a imediata entrega da Autorização de Saída de
Veículo e qualquer outro documento elaborado referente ao serviço de transportes.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  constatação  de  irregularidades,  conforme
descrito  no  parágrafo  único  do  art.  2º  e  não  declarados  pelo  usuário  anterior  do  veículo,  o
responsável do serviço de transporte informará por escrito ao Secretário Estadual para que sejam
apuradas as irregularidades apontadas.

XI.  Determinar,  por  necessidade  de  serviço,  quais  técnicos  de  transporte
deverão ser escalados para trabalhar em dias e horários extraordinários, e submeter ao Secretário
Estadual para aprovação.

XII.  Autorizar  e  supervisionar  o  abastecimento  dos  veículos,  elaborando
escala de designação técnicos de transporte responsáveis pelo abastecimento semanal.

XIII.  Verificar  a  exatidão  dos  relatórios  mensais  sobre  condições  dos
veículos, consumo e gastos com reparos.

Art. 6º – Cabe à Secretaria Estadual:
I. Aprovar a jornada de trabalho dos técnicos de transporte em conformidade

com os interesses da instituição, elaborada pelo Chefe da SESOT.
II. Nos casos omissos, determinar vedações quanto à utilização dos veículos

oficiais, bem como quanto à utilização dos serviços dos técnicos do MPU / Transporte e Segurança.
III.  Em  caso  de  acidentes,  instaurar  procedimento  administrativo,

devidamente instruído, inclusive com fotos, a fim de averiguar as responsabilidades e permitir, se
for  o  caso,  acionar  os  envolvidos,  propiciando  na  instância  administrativa,  que  o  responsável
promova a devida indenização.

SEÇÃO 3 – DAS SAÍDAS DE VEÍCULOS
Art. 7º – As saídas de veículos deverão seguir o fluxograma do Anexo II,

cabendo ao chefe da Seção de Segurança Orgânica e Transporte:
I.  Verificar  a  agenda  dos  gabinetes  diariamente,  por,  pelo  menos,  duas

ocasiões, uma entre 08 h e 09 h, e outra entre 17 h e 18 h, e verificar se as solicitações de saída de
veículo foram inseridas no sistema eletrônico.

II.  Designar técnico de transporte que atenderá a saída,  de acordo com as
jornadas  de  trabalho  já  definidas,  no  dia  anterior  ao  evento/saída  e  comunicar  os  respectivos
servidores, através de e-mail ou acompanhamento da agenda pelo técnico;

III. Emitir e assinar a Autorização de Saída de Veículo (ASV) no sistema e-
ASV, até as 09 h do dia da saída, e entregar ao servidor designado com pelo menos 30 minutos de
antecedência,  para  verificação  do  veículo  e  preparativos  ou  deslocamentos  eventualmente



necessários, ressalvadas as saídas marcadas para até 08h59, cujas autorizações deverão ser emitidas
e entregues no dia anterior.

IV. Verificar as informações constantes na ASV devolvida pelo técnico de
transporte, e providenciar a inserção no sistema informatizado.

V. Garantir que sejam geradas autorização de saída no sistema e-ASV para
todas as saídas de veículos, tais como abastecimentos e lavagens. As saídas para entregas ordinárias
de expedientes (ofícios, notificações, envelopes, entre outros), deverão ter suas requisições geradas
pela própria SESOT e autorizada pelo chefe da Seção.

Art. 8º – As saídas extraordinárias ou urgentes deverão ser solicitadas pela
unidade requisitante e, para isto, a chefia da SESOT deve orientar os servidores.

 Art.  9º  –  A entrega  de  expedientes  pelos  técnicos  de  transporte
deverão ser realizadas ordinariamente até as 18 horas, salvo autorização expressa do responsável
pelo serviço de transporte, e para isso, os técnicos de transporte devem dar prioridade à entrega de
expedientes urgentes.

Art. 10º – Em casos excepcionais, sendo impossível ou inviável a emissão da
ASV devido à  urgência  da  solicitação,  deverá ser  preenchido formulário padrão,  disponível  na
SESOT, assinado pelo técnico de transporte e autorizado pelo procurador requisitante ou pelo chefe
da SESOT. 

Parágrafo único. Ao término da viagem, o formulário deverá ser entregue à
chefia da SESOT para preenchimento no sistema e-ASV.

SEÇÃO 4 – DAS VIAGENS A SERVIÇO
 Art. 11º – As indicações de Técnico do MPU / Segurança e Transporte

para realização de viagem a serviço deverão ordinariamente ser solicitadas ao Chefe da Seção de
Segurança Orgânica e Transporte para designação entre os servidores lotados no setor.

 Art. 12º – O Chefe da SESOT deverá elaborar e atualizar escala dos
técnicos do MPU / Segurança e Transporte, lotados naquele setor, para designação em viagens a
serviço para realização de diligências,  transporte de servidores ou membros e outras atividades
correlatas autorizadas.

 § 1º. A escala buscará manter a equitatividade de dias de viagem para
cada técnico de transporte, através da atribuição de pontos para cada dia.

§ 2º. Será atribuído 01(um) ponto para cada dia inteiro em viagem a serviço e
0,5(meio) ponto para cada dia de ida ou retorno nas viagens a serviço.

 § 3º. O servidor com menor pontuação será o designado para viagem
pelo Chefe da SESOT, salvo casos excepcionais em que haja motivo fundamentado e ratificação
posterior do Secretário Estadual. Em caso de empate, o Chefe da SESOT designará o técnico de
transporte de ofício.

 § 4º. O servidor escalado para viagem poderá ceder sua designação
para o próximo classificado, caso haja concordância do Chefe da SESOT. 

 §  5º.  Considera-se  dia  de  viagem  aqueles  em  que  seja  devido  o
respectivo pagamento de adicional por viagem a serviço.

 Art. 13º – A regra de designação do artigo anterior não se sobrepõe a
indicação  excepcional  de  técnico  de  transporte  específico  por  membro  do  Ministério  Público
Federal, devendo porém ser atribuído os respectivos pontos na escala.

SEÇÃO 5 – ACIDENTES DE TRÂNSITO
Art. 14º – Em caso de acidente, o técnico de transporte deverá:
I. Acionar a autoridade policial mais próxima;
II. Informá-lo imediatamente à chefia imediata, ao responsável pelo serviço

de transporte ou à autoridade a que estiver a serviço;
III.  Não  se  ausentar  do  local  até  que  haja  a  devida  liberação  por  parte

autoridade policial e da sua chefia, exceto quando o local impuser risco à sua segurança pessoal e a



de seus passageiros ou carga;
IV. Solicitar à autoridade policial a confecção do BRAT (Boletim de Registro

de Acidente de Trânsito), ou documento similar, e requerer àquela autoridade uma das vias;
V. Colher os dados dos envolvidos.

SEÇÃO 6 – DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 15º – Conforme estipulado na Portaria PGR nº 41/2014 e suas

alterações, os servidores e membros do Ministério Público da União tem direto a transporte pela
administração do local de trabalho ou residência ao local de embarque, e do local de desembarque a
local de trabalho ou a sua residência, quando em viagem a serviço, e ainda em casos de remoção,
para membros, quando não haja o pagamento de adicional por trecho.

Art.  16º  – A Seção de Segurança Orgânica e Transporte deverá realizar  o
reabastecimento total de todos os veículos da procuradoria, que estejam com menos de 75% (setenta
e cinco por cento) de combustível, às segundas-feiras, ou em dia útil imediatamente posterior.

Art. 17º – Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura,
ficando revogadas todas as disposições em contrário.

IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 25 out. 2016. Caderno Administrativo, 44.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

ANEXO I

TERMO DE VISTORIA DO VEÍCULO

Identificação do Veículo

Marca/Modelo: Placa: Km:

Situação do Veículo

Item Avaliação Item Avaliação Item Avaliação

Air Bag Estofamento Placas Representação

Antena Extintor Incêndio Pneus

Ar Condicionado Faróis e Luz de Freio Protetor Carter

Arrefecimento Ferramentas/Macaco Rádio

Calotas Freios Rodas

Chaves Ignição Sistema Abastecimento

Cinto Segurança Instrumentos Medição Suspensão

CRLV Lataria Tapete

Direção Motor Transmissão

Elétrica Pintura Triângulo

Embreagem Pisca-pisca Vidros

Estepe Placas Brancas
Legenda: V – Vencido (item ou documento); F – Faltante (item ou documento); A – Avariado; O –
Em Ordem  (item ou documento/regularizado); NA – Não se Aplica (Item não incluso).

Km das Próximas Revisões e Datas de Vencimento:



Item Km Item Km Item Data

Garantia (Revisão) Troca de Óleo CRLV

Rodízio Pneus Limpeza Ar 
Condicionado

Extintor de 
Incêndio

Placa 
Representação

Problemas constatados e manutenção necessária:

Vistoria realizada por:                                        Data:

Assinatura do Técnico do MPU / Transporte e Segurança

Revisão pela Chefia:                                           Data:

Assinatura da Chefia Imediata

Arquivar o formulário na Seção de Segurança Orgânica e Transporte (PRRR)



ANEXO II

FLUXOGRAMA DE SAÍDAS DE VEÍCULOS


