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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

João Neiva - ES, 18 de dezembro de 2020. 

Para: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos — Semosu  
Sec.  Munic. de Trabalho, Assistência e Desenvol. Social - Semtades 

Com cópia encaminhada por  email:  Secretarias Municipais 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Identificação externa de veículos oficiais 

Normas legais aplicadas ao caso: Constituição Federal de 1988; Lei 
Orgânica Municipal; Lei n° 8.429/1992; Lei Municipal n° 2.939/2016; Lei 
Municipal n° 3.036/2018; Instrução Normativa STR N° 001/2015. 

Prezados, 

Fora verificado ausência de identificação em veiculo oficial: Modelo: GOL, 
Marca:  VW,  Ano: 2019/2020, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMTHADES). 

Sabe-se que, a ausência de identificação externa de veículos oficiais, sejam 
eles próprios ou locados, configura ofensa aos princípios da transparência e 
publicidade — TCEES: Decisão TC-1486/2018-Plenário, TC-5014/2018. 

Quadra ressaltar que, a identificação facilita o reconhecimento dos automóveis 
públicos pela população, que pode, assim, ajudar a administração pública no 

controle do uso dos veículos. 

Nas palavras do Conselheiro do TCEES, Domingos Augusto Taufne: 

"A ausência de identificação externa dos referidos 
veículos inviabiliza a fiscalização realizada pela 
sociedade quanto à correta utilização dos mesmos, 
configurando ofensa aos princípios da transparência 
e publicidade".  (Grifos nossos) 

É importante lembrar que o uso dos veículos oficiais somente é permitido a 
quem tenha obrigação constante de representação oficial pela natureza do 
cargo ou função, somente podendo ser utilizados para a execução de serviços 



Rai 	

c's 1150Me  

SectetVolttric 
	

tSsci‘yos  

Pteiettota 
MordcApa1 de 

..16io1.46.i 

Oecteto IA' 1 
ossacis 

CONTROLADORIA GERAL 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
DO MUNICÍPIO 	 DE JOÃO NEIVA 

públicos. Ademais, o uso indevido de veículos da frota municipal fora do horário 
de expediente e/ou atendendo interesses particulares, implicará, obviamente, 
na responsabilização dos agentes públicos envolvidos. 

Nestes termos, a Controladoria Geral do Município — CGM, RECOMENDA que: 

a) Seja promovida a imediata identificação do veiculo em questão; 
b) Seja promovida verificação, se todos os veículos se encontram 

identificados como transporte público municipal (com adesivos do 
brasão e/ou  etc.),  informando à Controladoria Geral o apurado, no prazo 
de 5 (cinco) dias. 

Com nossos cordiais cumprimentos, 

• s-;;;A:7---•nio  da  Silva Fávaro 
Con • .or G,-  -Ido Município  
Dec eto n° 7.427/2020. 

Graziela Giacomin Prado 
Auditor de Controle Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

n nac\  
Auditor de ontrole Interno -  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.676/ 2020 

aiz Sil a  Wipe  
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019  
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