
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO POBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N'052/2014

Disciplina o uso de veiculos automotores oficiais por
membros e servidores do Minist6rio priblico do Estado
do Ceari e d6 outras providancias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|QA DO ESTADO DO CEARA, no uso
de suas atribuigoes regais, em especiar da que rhe 6 conferida peros artigos 26, V e
XVlll, da Lei comprementar Estaduar no72, de 12 de dezembro 2008 (Lei organica do
Minist6rio Priblico do Estado do cear6) e 10, v, da Lei Federar no 8.625/93 (Ler
OrgAnica Nacional do Minist6rio pilblico);

CONSIDERANDO os principios constitucionais da impessoalidade,
moralidade e da efici6ncia:

CONSIDERANDO a necessidade de fixar regras gerats que venham a
uniformizar, controrar e disciprinar a utirizagao, guarda e conservaqao de veicuros
oficiais no embito do Minist6rio priblico do Estado do Ceare;

CONSIDEMNDO as observagoes indicadas no t6pico 25, relativo a
transportes do Rerat6rio preriminar da inspegdo rearizada pera conegedoria Nacional
do conselho Nacionar do Minist6rio pribrico - cNMp no Minist6rio pribrico do Estado
do Cear6, em abril de 2013;

CONSIDERANDO a possibilidade da pr6pria Administragdo pibtica
promover a revis60 dos seus atos por motivo de oportunidade ou conveniencia. nos
termos da Stmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

CONSIDERANDO ser da atribuigdo do procurador_Geral de Justica,
de atos da administragdo em geral;

RESOLVE:
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Art. 10. o uso de veicuros oficiais do Minist6rio pribrico do Estado do ceara
reger-se-6 pelas disposigoes deste provimento.

Par6grafo tnico. para fins e efeitos deste provimento, sdo considerados
veiculos oficiais os autom6veis de propriedade da procuradoria-Gerar de JustiQa,
destinados d prestaqdo de servigo priblico.

Art.20. os vercuros automotores do Minist6rio pribrico do Estado do ceara
s6o classificados, para fins de utilizag6o, nas seguintes categorias:

l. veiculos de representagdo;

ll. veiculos de servrco.

Art.30. Os veiculos de representageo sao os utilizados pelo procurador_
Geral de JustiQa, pero corregedor-Gerar do Minist6rio p(brico e pero ouvidor-Gerar do
Minist6rio Priblico.

Art. 40. Sdo veiculos de serviqo os utilizados exclusivamente:

l. em transporte de membros e servidores do Minist6rio pribrico, quando em
serviQo;

ll. em transporte de material;

lll. em transporte de individuos estranhos a instituigao, desde que
devidamente autorizados.

Art. 50. O uso dos vefculos oficiais s6 sera permitido a quem tenha:

l. obrigag6o de representagdo oficial, pela natureza do cargo ou fungdo,
ainda que delegada;

ll. necessidade imperiosa de afastar-se, repetidamente, em razdo do carqo
ou fungAo, da sede do servigo respectivo, para fiscalizar, inspecionar, diligenciar,
executar ou dirigir trabarhos, que exijam o maximo de aproveitamento de tem'o.
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Art. 60' A utirizagdo dos velcuros oficiais do Minist6rio pribrico ser6
precedida de solicitagdo pr6via dirigida a secretaria de Administrag6o, no caso da
comarca de Fortaleza e, nas unidades regionais, ao respectivo coordenador,
protocolizada com observAncia dos seguintes prazos:

l. anteceddncia minima de 02 (dois) dias no caso de soricitagao para
deslocamento em servigo de interesse da InstituiQao em hor6rio diverso do exoediente
normat;

ll. anteced6ncia minima de 05 (cinco) dias no caso de soricitagdo para
deslocamento em serviqo de interesse da InstituigAo, para cidades estranhas as
respectivas unidades regionais;

$ 1o. os deslocamentos em servigo no cumprimento de rotina di6ria, durante
o hor6rio do expediente, se dar6o mediante escala elaborada pelo setor de Transporte
da Secretaria de Administraqao, independentemente de solicitaqao.

$ 20' considera-se como hor6rio de expediente o intervaro compreendido
entre as 07 (sete) e as 20 (vinte) horas, de segunda a se).ta_feira.

$ 30. Os casos de comprovada e justificada urg6ncia na necessidade de
utilizaq6o em servigo dos veiculos oficiais da procuradoria Geral de Justiga ser6o
decididos pelo secret6rio-Geral, na capitar, e pelo coordenador, nas unidades
regionais, que poderao autorizar o deslocamento, em solicitagao protocolizada fora
dos prazos previstos nos incisos I e ll deste artiqo.

$ 4'. os substitutos das autoridades beneficidrias do servigo de transporte
institucional ter6o direito a ele enquanto perdurar a substituiqdo.

$ 50. os veicuros de transporte institucionar poderao ser utirizados para o
transporte a locais de embarque e desembarque, na origem e no destino, em viagens
a serviqo, salvo se o usu6rio tiver requerido ajuda de custo para tal fim.

Art. 70. E vedado o uso de autom6veis oficiais:

l. para uso especifico e exclusivo por determinados membros do Minist6rio
Prjblico, ressalvados os veiculos utilizados pelo procurador_Geral de J
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conegedor-Geral do Minist6rio priblico e pelo ouvidor-Geral do Minist6rio ptiblico,
bem como na hip6tese prevista no artigo .lB deste provimenro:

ll. em atividades de carater particular:

lll. para transporte com finalidade de realizar tarefas ou resolver assuntos
particulares dos membros do Minist6rio pribrico como, por exempro, rearizar compras
pessoais, serviqos bancdrios, pagamentos de contas, atividades de magist6rio,
atividades de lazer, dentre ourras;

lV. em excurs6es e passeios;

V. no transporte de familiares de membros e servidores;

vl' no transporte de servidor cujas fung6es sejam meramente burocr6ticas e
que n6o exiiam transporte r6pido;

vll. no transporte de pessoas que nio esteiam vincuradas ds atividades do
6196o, salvo se expressamente autorizadas;

Vlll. aos s6bados, domingos e feriados, salvo em servigo e desde que
observado o disposto no artigo 60 deste provimento.

Parigrafo rinico. A utirizagdo dos veiculos oficiais da procuradoria-Geral de
JustiGa em atividade arheia ao servigo serd objeto de procedimento administrativo Dara
apuraqao de responsabilidade, tanto do condutor quanto do usu6rio, e aplicaqS0 das
sang6es previstas em lei.

Art. 8o. E proibido o uso de placas oficiais em carros particulares, bem como
o de placas particulares em canos oficiais.

Art. 90. E vedada a guarda de veiculos oficiais em via p0blica, bem como
em im6vel sob a responsabiridade do motorista, sarvo na hip6tese prevista no artigo
10, paragrafo f nico, deste provimento.

Art. 10. os veicuros oficiais devem ser recorhidos ds respectivas sedes do
Minist6rio Prlblico, at6 as 20 (vinte) horas.
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Par6grafo fnico. Excepcionalmente, o usudrio ou o condutor podera
guardar o veiculo em im6vel privado, do qual detenha a posse, quando a guarda do
veiculo no local apropriado se apresentar inviavel, comunicando antecipadamente a
ocorrdncia ao setor de transporte, na capital, ou ao coordenador, nas comarcas do
interior.

Art. 11. Os veiculos oficiais serdo conduzidos por motoristas legalmente
habilitados, observando as categorias da carteira Nacional de HabilitaQeo, conforme o
C6digo de TrAnsito Brasileiro - Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997.

$ 10. O respons6vel pela conduqdo do veiculo n6o poder6 conceder sua
diregdo a terceiros e, se o fizer, estara sujeito ds sang6es previstas na legislagdo
esoecifica.

$ 20. Excepcionalmente, os veiculos oficiais poder6o ser conduzidos por
membros e/ou servidores, desde que regarmente habiritados na categoria adequada e
que estejam autorizados para tanto. Na capital esta autorizageo cabera ao secretario-
Geral e, nas unidades regionais, aos respectivos coordenadores que, ao decidir.
deve16o observar o interesse p0blico.

Art.'12. O condutor 6 respons6vel pelo veiculo, desde o momento em oue
receber a chave at6 a devoluq6o da mesma ao responsdvel por sua guarda.

S 1o. Ao receber a chave e o impresso de controle de trdfego (formuldrio
controle Di6rio de Veiculos), o condutor dever6 verificar os dados e proceder a uma
adequada inspeqdo no veiculo, devendo relatar ao setor de Transporte eventuais
inegularidades que encontrar.

S 20. Juntamente com a chave do veiculo, o condutor dever6 devolver. ou
exibir, o impresso de controle de trefego, devidamente preenchido e assinado.

Art. 13. O usu6rio 6 responsdvel pelo uso do veiculo durante todo o temoo
em que o mesmo estiver a sua disposigdo, devendo assinar o impresso de controle de
tr6fego (formuldrio Controle D

de cada deslocamento.
de Veiculos) e entrege-lo ao condutor, ao t6rmino
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Parigrafo (nico. o usu6rio de veicuro oficiar da procuradoria Gerar de
Justiga dever6 comunicar A Secretaria de Administraqao, na capital, ou d
coordenadoria regional, nas comarcas do interior, qualquer irregularidade ocorrida no
autom6vel durante o periodo em que o mesmo permaneceu ao seu dispor, bem como
informar sobre falta praticada pelo motorista d direq6o, para adogdo das provid6ncias
cabiveis.

Art. 14. Os condutores de vefculos oficiais estar6o sujeitos, ainda, a todas
as penalidades correspondentes ds infrag6es previstas no c6digo Brasileiro de
TrAnsito - Lei n.o 9.503/97.

$ 10. O pagamento das multas decorrentes de infraQ6es de trAnsito 6 de
responsabilidade da empresa prestadora de servigos a que o condutor for vinculado.

S 20. A notificaqao da infragdo deve ser encaminhada A Diretoria de
Recursos Humanos, que notificar6 a empresa prestadora de serviqos para que
providencie o pagamento no vencimento estipulado.

Art. 15. O controle do tr6fego diArio ser6 efetivado pelo motorista que
dever6 preencher o formul6rio impresso denominado de controle Di6rio de Veiculos
(CDV) e entregA-lo ao Setor de Transporte da procuradoria Geral de Justiqa.

$ 1o. O usu6rio de veiculo oficial da procuradoria-Geral de Justiga deverA
rubricar o impresso de controle de trdfego e, caso n6o o faqa, o fato devere ser
comunicado pelo condutor ao Setor de Transporte para a devida apuraq6o e adogdo
das medidas cablveis.

S 2o.A Procuradoria-Geral de Justiqa deverd, com a mAxima brevidade
possivel, instalar aparelho de Gps (Gtobat positioning system) nos veiculos, o qual, a
partir de sua instalagSo passar6 a ser de uso obrigat6rio e continuo.

Art. 16. Os veiculos oficiais de prestagdo de servigos serdo utilizados,
exclusivamente, nos dias (teis, no perlodo das seis ds 20 (vinte) horas, nos limites da
comarca sede do 619do.
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$ 1o. A autorizagdo de trAnsito excepcional ser6 concedida, na capital pelo

secret6rio Geral e, nas comarcas do interior, pelo coordenador da Unidade Regional.

$ 20. A perman6ncia desautorizada de veiculo oficial do Minist6rio priblic<r

em poder do motorista sere objeto de procedimento administrativo para apuragdo de
responsabilidade e aplicagdo das sangoes previstas em lei.

Art. 17. Incumbe d Secretaria de Administragao, na capital, e ao
Coordenador de Unidade Regional nas comarcas do interior, elaborar escala de
trabalho de motoristas e respectivos veiculos, bem como fiscalizar o seu cumprimento.
objetivando a regularidade e elicidncia dos servigos de transporte da procuradoria

Geral de Justiga.

S 1o.A escala de trabalho de motoristas e respectivos veiculos serd
elaborada visando d otimizagdo e efici6ncia do servigo de transporte, de acordo com
as necessidades da instituiqeo, sendo vedada a vinculagao de motorista ou veiculo de
servigo a qualquer membro do Minist6rio priblico.

$ 2". Os vefculos oficiais, quando n6o estiverem em transito, permanecerdo
A disposigAo da administrag6o que poder6 utiliz6-los, sempre que necess6rio, em
observancia ao interesse publico e aos princfpios da impessoalidade e da efici6ncia.

Art. 18. Para fins de otimizagdo da prestagao do servigo de transporte, na
capital, a secretaria de Administragao poderd vincular um ou mais velculos oficiais a
determinados setores do Minist6rio p0blico do Estado do cear6, notadamente aqueles
sediados em local distinto da Procuradoria Geral de JustiQa e, neste caso, os veiculos
deverao atender, prioritariamente, ao setor ao qual foi vinculado, observado o disposto
no $ 1o do artigo anterior.

Art. '19. Caber6 ao Setor de Transportes, na capital, e aos Coordenadores
de Unidades Regionais, no interior, analisar, diariamente, os formuldrios de controle
Didrio de Veiculos, verificando a regularidade no tocante aos seguintes aspectos:
motivo do deslocamento; quilometragem inicial e final, por
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detalhamento dos itiner6rios percorridos; e hordrios de saida e cheoada com a
assinatura do respons6vel pela utilizagdo.

Paregrafo 0nico. Em caso de constatagao de qualquer irregularidade, o
Setor de Transportes deverA comunicar, imediatamente, o ocorrido d Secretaria Gera
da Procuradoria Geral de Justiga, a fim de que sejam adotadas as providdncias

cabiveis.

Art.20. Em caso de colisAo de veiculo oficial, fica o motorista obrigado a
permanecer no local do acidente at6 a realizag6o de pericia, bem como comunicar ao
Setor de Transportes sobre o sinistro e registrar ocorrOncia na Delegacia de Policia.

$ 1o. Se o laudo pericial ou o inqu6rito policial concluir pela responsabilidade
(dolo ou culpa) do condutor do veiculo, este respondera pelos danos causados, pelas

avarias e quaisquer prejuizos resultantes do acidente, devendo o valor ser cobrado da
empresa ao qual o mesmo 6 vinculado, na forma estabelecida no respectivo contrato.

$ 20. Se o laudo pericial concluir pela responsabilidade (dolo ou culpa) de
terceiro envolvido, a Instituigdo oficiar6 ao condutor ou proprieterio do vefculo para o
devido ressarcimento dos prejuizos causados. Havendo omissdo, o procedimento

dever6 ser encaminhado A Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 21. O abastecimento dos veiculos oficiais ser6 efetivado, em regra,
apenas nos estabelecimentos previamente identificados e definidos pela Secretaria de
Administragdo (capital) e pelos Coordenadores de Unidades Regionais (interior), a
partir de dois crit6rios: proximidade da sede do Minist6rio prlblico e prego compative
com o de mercado;

S 1o.O abastecimento serA efetivado, em regra, em dias e horarios
previamente definidos, podendo ser acompanhado pela Secretaria de AdministraqAo
(capital) e Coordenadoria de Unidade Regional (interior);

$ 20. O motorista, ap6s abastecer o veiculo, deverd apresentar A Secretaria
de AdministraQao (capital) ou a Coordenadoria de Unidade RegipQal (interio4; o
comprovante e a nota fiscal emitida pelo posto de combustfvel.
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$ 3o. Em casos excepcionais o abastecimento poderd ser efetivado em
outros estabelecimentos, bem como em dias e hor6rios diversos daqueles previamente

definidos, observada a exi96ncia do caput deste artigo;

S 40. A Secretaria de AdministragAo deverd orientar a empresa contratada
para prestar os servigos de motoristas, quanto ao uso e manutengdo dos veiculos,
priorizando a seguranga do pr6prio motorista, dos usu6rios e de terceiros, bem como
assegurando a conservagao e bom funcionamento dos mesmos;

Art. 22. Os veiculos oficiais deverdo ser submetidos a revis6es oeri6dicas e
preventivas, nos termos indicados pelos respectivos fabricantes.

$ 10. A necessidade da efetivagdo do servigo de manutenQao/recu peraqAo

dos veiculos oficiais, bem como a substituigdo eventual de peqas/equipamentos

devera ser atestada.

$ 20. As peQas substituidas dever6o ser recolhidas junto d empresa
responsdvel pela realizagdo do servigo, conferidas e fotografadas, permanecendo

armazenadas na sede do Minist6rio P0blico por 30 (trinta) dias, salvo determinaedo
contrAria, quando entao deverao ser descartadas;

$ 30. Para cada serviqo de manutengdo ou recuperaqAo de veiculo oficial_
dever6 ser formalizado um processo pr6prio, subscrito pelo secreterio de
administragSo e pelo supervisor de transporte, devendo:

l. ser especificado o motivo que levou A apresentagao da demanda;

ll. ser coletados tr6s ofQamentos junto ds empresas credenciadas,
escolhidas aleatoriamente e, se possivel, pelo menos um deles junto a uma
concession6ria do fabricante do veiculo:

lll. ser instruldo o processo com as notas fiscais das peqas, equipamentos e
servigos, bem como as fotos a que se refere o pardgrafo 20 deste artigo;
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Art.23. os veicuros deverao ser mantidos rimpos e submetidos a ravagens
periodicas, a serem rearizadas, de regra, apenas nos estaberecimentos previamente
identificados e definidos pela secretaria de AdministraQao, a partir de dois crit6rios:
proximidade da sede Minist6rio priblico e prego compativel com o de mercado;

Parigrafo 0nico. A substituiQao do 6reo rubrificante e firtro dos veicuros
oficiais dever6 ser efetivada de acordo com a orientagao do fabricante e, de regra,
apenas nos estabelecimentos previamente identificados e definidos pela secretaria de
Administraqdo a partir de dois criterios: proximidade da sede do Minist6rio priblico e
prego compativel com o de mercado.

Art. 24' A AUDlcoN devera rearizar, mensar e areatoriamente, auditoria em
dois ou mais dos veiculos oficiais e seus respectivos impressos de controle Diario de
Veiculos, a fim de averiguar o cumprimento deste provimento, sem prejuizo de outras
aQoes que se apresentarem necessdrias.

Art. 25. Os veiculos automotores quando ociosos, antiecon6micos ou
irrecuperaveis serao alienados ou doados, na forma da legislaqdo.

Art. 26. Este provimento entra em vigor no dia 14 de abril de 2014.

Art.27. Revogam-se o provimento no 033/2014, o
e as demais disposigoes em contrerio.

n.o 059/2008

Procuradoria-Geral de JustiQa. em Fortaleza, aos 02 de 2014.

Alfredo RICARDO de H Cavalcante CHADO
Procurador de Justiga


