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PORTARIA Nº. 193, de 28 de Janeiro de 2019. 

“Dispõe sobre o uso do veículo oficial próprio do IPSPMP-PIRAPREV e dá outras 

providências” 

 

 

 

 

OSMAR GIUDICE, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

  

 RESOLVE: 

 

 

 

Art. 1º -. O veículo oficial do IPSPMP-PIRAPREV  é de utilização exclusiva desta 

autarquia previdenciária, vedado eminentemente seu empréstimo a qualquer título, tendo 

por finalidade restrita a execução de suas atividades fins. 

 

Art. 2º - O veículo será conduzido apenas por servidores lotados no âmbito da Unidade 

Gestora do PIRAPREV, aí compreendidos também os Membros do Conselho 

Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, desde que devidamente 

habilitados para tanto, mediante cadastro com cópia da CNH junto à Coordenadoria 

Administrativa do IPSPMP-PIRAPREV. 

 

Art. 3º - A utilização do veículo oficial será autorizada mediante requerimento por escrito 

do servidor interessado junto à Superintendência com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas, identificando-se na inicial qual a finalidade de sua utilização e, na 

devolução, prestação de contas quanto à origem, destino, horários de saída e de chegada e 

as respectivas quilometragens. 

 

§ 1º - É facultado o uso do veículo oficial do IPSPMP-PIRAPREV aos sábados, domingos 

e feriados para eventual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública 

autárquica, nesta compreendida investigação, fiscalização, apuração de denúncias dentre 

outras inclusive. 

 

§ 2º - É permitido o uso do veículo para transporte, inclusive a local de embarque e 

desembarque, de colaborador, participante de evento ou atividade a convite e no interesse 

da Administração Pública, desde que o colaborador eventual não receba indenização de 

locomoção nos trajetos em que o veículo oficial seja utilizado. 

 

Art. 4º - O condutor do veículo se responsabilizará civil e criminalmente por seus atos 

praticados, ainda que considerada a responsabilidade objetiva do IPSPMP-PIRAPREV. 
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Parágrafo Único: As infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo serão de sua 

exclusiva responsabilidade, devendo o mesmo arcar com o respectivo pagamento, 

mediante desconto em folha de pagamento no seu órgão de origem, se for o caso. 

 

Art. 5º- O veículo oficial, quando não estiver a serviço, deverá ser recolhido em garagem 

ou estacionamento apropriado e resguardado de furtos ou roubos, assim como dos perigos 

mecânicos e das ameaças climáticas, devendo as chaves permanecer incondicionalmente 

guardadas junto à Superintendência, vedada retirada sem prévia autorização. 

 

Art. 6º- A Coordenadoria Administrativa deverá providenciar a renovação do seguro bem 

como do licenciamento anual do veículo em tempo hábil, obedecendo ao calendário 

estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como a quitação do 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres. 

 

Parágrafo único: Compete à Coordenadoria Administrativa controlar a utilização do 

veículo em formulário próprio a ser apresentado à Superintendência de forma semanal, 

ficando incumbida também de apurar casos de descumprimento das normas desta Portaria 

e adotar as devidas providências legais cabíveis. 

 

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - Piraprev, em 

28 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

OSMAR GIUDICE 

Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS 447 APIMEC 

 

 

 

 

 

 

Publicado e afixado em local público e de costume em 28 de janeiro de 2019. 
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