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Prefeitura Municipal de Iati – CNPJ 11.286.374/0001-31 

Av. Tabelião Manoel Tenório Alves - s/nº, Centro  

Iati/PE – CEP: 55.345-000 

 
PORTARIA N° 063/2017 

 

Ementa – Disciplina o uso de veículos 

oficiais e dá outras Providencias. 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IATI, estado de Pernambuco, no uso de suas 

atribuições que o cargo lhe confere e de acordo com o disposto no Art. 79, inciso XLII da Lei 

Orgânica Municipal, Promulgada em 05 de abril de 1990. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os condutores de veículos e maquinas do Município, passarão a obedecer aos 

seguintes critérios: 

 

I – Ao iniciar uma viagem: 

 

a) Informar em planilha o destino; 

b) Anotar data da saída e da chegada; 

c) Anotar a quilometragem inicial e final. 

II – Dos cuidados com o veiculo: 

 

a) Verificar água e óleo dos veículos; 

b) Verificar pneus (na saída e na chegada); 

c) Verificar lataria (na saída e na chegada). 

III – Da responsabilidade dos condutores: 

 

a) O condutor do veículo oficial responderá administrativamente pelas faltas que 

porventura venha a praticar e ficará sujeito ao ressarcimento aos cofres públicos e 

terceiros pelos prejuízos causados em virtude de negligência, imperícia ou 

imprudência; 

b) Infração cometida a punição com o pagamento recai sobre o condutor; 

c) Qualquer dano causado ao veículo propositalmente, recai sobre o condutor os 

prejuízos causados; 

d) A reincidência leva a rescisão dos contratados e a abertura de inquérito administrativo 

aos concursados, observado o devido processo legal. 

 

IV – Da convocação dos motoristas: 

 

a) Serão convocados, ao menos 02 (dois) finais de semana, durante o mês para realização 

de viagem em serviços extraordinários; 

b) Aos servidores convocados para prestarem serviços extraordinários em finais de 

semanas e/ou feriados, terão um acréscimo de 50% (cinquenta) em relação a hora de 

trabalho de acordo com o Estatuto dos servidores municipais; 
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   Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

           Art. 3º - Revogam – se as disposições em contrario.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de janeiro de 2017. 

 

 

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA 

PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 


