
PORTARIA Nº 017/92.

DISCIPLINA O USO DE VEÍCULOS OFICIAIS.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de suas atribuições, 

considerando a necessidade de disciplinar o uso de veículos oficiais
da autarquia,

RESOLVE:

Art. 1º - Os veículos oficiais do Instituto Mineiro de Agropecuária –
IMA - só podem ser utilizados a serviço exclusivo da autarquia.

Art.  2º  -  Os  veículos  do  IMA  só  podem  trafegar  no  horário
compreendido entre as 7 (sete) e 20 (vinte) horas, de segunda à sexta-feira, devendo
permanecer na garagem fora deste horário, proibido o pernoite dos mesmos em outro
local.

§  1º  -  Excluem-se desta  disposição os  veículos  em viagem,  em
serviço técnico especial e o veículo do Diretor-Geral.

§  2º  -  Na  localidade  onde  não  houver  garagem  oficial,  os
responsáveis pelos veículos oficias procurarão abrigá-los em garagem de repartições
públicas.

Art. 3º - São competentes para autorizar saída de veículos:
 I  - Na capital:  os Diretores, o Chefe da Divisão Administrativa e

Financeira e o Chefe de Serviço de Transporte;
II - No interior: os Delegados Regionais e os Chefes dos Escritórios

Seccionais.

Parágrafo  único.  Nenhum  veículo  do  IMA  pode  trafegar  sem  a
Autorização para Saída de Veículo ou Ordem de Circulação de Veículo,  preenchida
corretamente em todos os seus campos.

Art. 4º - A partir da publicação desta Portaria, todos os veículos da
capital passam a integrar o sistema de “ pool”, sob a coordenação direta do Serviço de
Transporte, que detém competência para coordenar, controlar e executar a atividade de
transporte da autarquia.



Parágrafo único. Fica excluído do disposto neste artigo o veículo de
representação do Diretor-Geral.  

Art, 5º - Os veículos do interior só podem ser utilizados no interesse
exclusivo do serviço, devendo os Delegados Regionais e os Chefes dos Escritórios
Seccionais seguirem todas as recomendações do Serviço de transporte com relação ao
uso, manutenção, reforma e substituição de veículos da autarquia.

Parágrafo único. Os veículos do IMA só podem ser transferidos da
unidade de serviço a que servem mediante autorização prévia e escrita do Serviço de
Transporte.

Art. 6º - Até o dia 20 (vinte) de cada mês, todas as unidades de
serviço  da  sede  devem encaminhar  ao  Serviço  de  Transporte  a  programação  das
viagens do mês subseqüente que envolva a utilização de veículos, a fim de facilitar o
atendimento da demanda em tempo hábil e com segurança.

Art.  7º  -  Nenhum  veículo  da  capital  pode  iniciar  viagem  sem
autorização prévia e escrita do Chefe da Divisão Administrativa ou, na sua ausência ou
impedimento,  do  Chefe  do Serviço  de Transporte,  à  vista  de  solicitação escrita  da
Diretoria a que estiver vinculada a unidade de serviço que for utilizar o veículo.

Art. 8º - Fica proibido o uso de veículo oficial do IMA nos finais de
semana e nos feriados civis e religiosos, salvo nos casos expressamente autorizados,
pelos Diretores, pelos Delegados Regionais e Chefes dos Escritórios Seccionais, à vista
de exposição motivada, mesmo que a viagem tenha iniciado durante a semana. 

Art.  9º - Somente podem conduzir  veículos oficiais os servidores
cadastrados e autorizados pelo Serviço de Transporte.

Parágrafo  único.  A  exigência  constante  deste  artigo  entrará  em
vigor no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria.

Art. 10 - Todas as despesas com manutenção, reparos e consumo
de combustíveis,  mesmo as realizadas em regime de adiantamento ou em viagem,
inclusive as anormalidades constatadas no seu funcionamento, devem ser objeto de
anotação e controle, por veículo, no Serviço de Transporte.

Art.  11  -  O  servidor  do  IMA,  que  conduzir  veículo  oficial  da
autarquia, responde civil, penal e administrativamente pelo seu uso irregular, inclusive
pelas infrações cometidas as leis do trânsito.



Art. 12 - Aplica-se ao IMA as disposições do Decreto nº 10.450, de
5 de abril de 1.967, Decreto nº 27.980, de 5 de abril de 1998, e demais normas legais e
regulamentares vigentes, que regulam o uso veículos oficias.

Art. 13º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  em  Belo
Horizonte aos 23 de setembro de 1992.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


