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RESOLUÇÃO nº 17/11, de 11 de novembro de 2011. 

(Revogado pela Resolução TCE/PI Nº 20, de 12 de agosto de 2021). 

 

 

Dispõe sobre a aquisição, locação e uso de veículos no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e dá 

outras providências. 

 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

constitucionais, legais e regimentais e, 

 

Considerando competir ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí o controle da 

atuação administrativa e financeira das entidades e órgãos; 

Considerando a variedade de situações possíveis quanto à aquisição, locação e 

uso de veículos no âmbito do Tribunal de Contas, inclusive quanto à regulamentação; 

Considerando a necessidade e conveniência de regras claras e transparentes 

no uso do patrimônio público por seus agentes; 

Considerando por fim, disposto na Lei nº 1.081, de 13 de abril de 1950, no art. 

115, §3º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, no 

Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 e na Resolução nº 32, de 21 de maio de 1998 do 

CONATRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 

R E S O L V E: 

 

 

Capítulo I 

Das disposições gerais 

https://www.tce.pi.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/RESOLUCAO-No-20-21-Veiculos-oficiais.pdf
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Art. 1º Esta Resolução disciplina a aquisição, locação e uso de veículos oficiais pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Piauí. 

 

Art. 2º Os veículos oficiais são classificados, para fins de utilização, em: 

I - veículos de representação; 

II - veículos de transporte institucional; 

III - veículos de serviços. 

Art. 3º Os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao uso em atividades institucionais 

do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

Art. 4º É vedado o uso dos veículos oficiais, inclusive locados, salvo os de representação: 

I - aos sábados, domingos, feriados e recessos ou em horário fora do expediente do 

Tribunal, exceto para os serviços de plantão e para o desempenho de outros serviços 

inerentes ao exercício da função pública; 

II - em qualquer atividade estranha aos serviços institucionais do Tribunal, não 

compreendida nesta proibição a utilização de veículo oficial para transporte: 

a) para atividades de formação inicial ou continuada de Conselheiros, Auditor 

Substituto de Conselheiro ou Procurador de Contas; 

b) a eventos institucionais, públicos ou privados, em que o usuário compareça para 

representar oficialmente o Tribunal; 

c) a estabelecimentos comerciais e congêneres sempre que seu usuário se 

encontrar no estrito desempenho de função pública; 

d) a eventos esportivos e/ou culturais dos quais participe o Tribunal 

III - no transporte de pessoas não vinculadas aos serviços institucionais, inda que 

familiares de agente público. 

Art. 5º É vedada a concessão de verba destinada ao custeio de abastecimento ou 

manutenção de veículos particulares de Conselheiro, Auditor Substituto de Conselheiro e 

Procurador de Contas bem como o fornecimento de combustível para o mesmo fim.  

§ 1º Não se compreende na presente vedação a fixação, em ato normativo específico, 

de limites mensais, não cumulativos e em montante razoável condizente com as 

necessidades do serviço, de gastos de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/8625660/djpi-30-06-2010-pg-1##
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/8625660/djpi-30-06-2010-pg-1##
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§ 2º A indenização de transporte ou ajuda de custo devida em razão de deslocamento 

eventual, remoção ou movimentação, no interesse da administração, de Conselheiro, 

Auditor, Procurador do Ministério Público de Contas ou servidor do quadro de pessoal desta 

Corte. 

 

Capítulo II 

 

Da Aquisição e Locação de Veículos Oficiais 

 

Art. 6º A aquisição e locação de veículos oficiais serão compatíveis com o planejamento 

estratégico do Tribunal de Contas, à dotação orçamentária prévia correspondente e à 

observância das normas de licitação. 

Art. 7º A renovação parcial ou total da frota poderá ser efetivada em razão da 

antieconomicidade decorrente de: 

I – uso prolongado, desgaste prematuro ou manutenção onerosa; 

II – obsoletismo proveniente de avanços tecnológicos; 

III – sinistro com perda total ou; 

IV – histórico de custos de manutenção e estado de conservação que torne 

possível a previsão de que os custos de manutenção atingirão, em breve prazo, percentual 

antieconômico. 

 

Capítulo III 

 

Do uso dos veículos oficiais 

 

Art. 8º Os veículos oficiais de representação serão utilizados exclusivamente pelo 

Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 
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Art. 9º Os veículos de transporte institucional, de uso exclusivo ou compartilhado, poderão 

ser utilizados por Conselheiros, Auditores e Procuradores do Ministério Público de Contas, 

que não sejam usuários dos veículos oficiais de representação, listados no artigo anterior. 

§1º Os substitutos de autoridades beneficiárias do serviço de transporte institucional 

terão direito a ele enquanto perdurar a substituição. 

§2º Os veículos oficiais de transporte institucional serão utilizados exclusivamente no 

desempenho da função pública pelos respectivos usuários. 

Art. 10. Ao término da circulação diária, inclusive nos finais de semana, os veículos oficiais, 

sempre que possível, serão recolhidos à garagem do órgão, onde possam estar protegidos 

de danos, furtos e roubos. 

§ 1º O veículo oficial poderá ser guardado fora da garagem oficial: 

I – havendo autorização expressa de autoridade a que se destinar o veículo, desde 

que o condutor resida a grande distância da garagem ou do local oficial à guarda do veículo; 

II – nos deslocamentos a serviço em que seja impossível o retorno dos agentes no 

mesmo dia da partida; 

III – em situações em que o início ou o término da jornada diária ocorra em horários 

que não disponham de serviço regular de transporte público. 

§ 2º O uso indevido do veículo é de inteira responsabilidade do seu titular. 

Art. 11. Sem prejuízo da fiscalização exercida pelas autoridades da polícia de trânsito, 

qualquer cidadão poderá comunicar o uso irregular de veículo oficial à Presidência do 

Tribunal e à Ouvidoria. 

 

Capítulo IV 

 

Da identificação dos veículos oficiais de serviço 

 

Art. 12. Todo veículo oficial de serviço do Tribunal de Contas conterá a identificação do 

órgão, mediante inscrição externa e visível do respectivo nome ou sigla nas laterais dos 

veículos de serviço, acrescida da expressão “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”. 
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Capítulo V 

 

Das disposições finais 

 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em 

Teresina, 11 de novembro de 2011. 

 
Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros – Presidente 

 

Cons. Luciano Nunes Santos 

 

Cons. Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco 

 

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva 

 

Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga 

 

Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho 

 

Cons. Guilherme Xavier de Oliveira Neto 
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Fui presente, Márcio André madeira Vasconcelos – Sub-Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas. 


