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GABINETE DA PREFEITA 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 076/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 

PERTENCENTES A SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

AREIA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela  

Lei Federal nº 8.429 de 1992 e Lei Municipal nº 918 de 2017; 

 

CONSIDERANDO a necessidade do uso dos veículo pertencentes a Secretaria 

Municipal de Assistência Social para execução da gama de atividades desenvolvidas 

pelos programas geridos pela Secretaria; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os veículos oficiais da Secretaria de Assistência Social do Município de 

Areia/PB deverão ser utilizados exclusivamente no desempenho das atividades da 

Secretaria, a saber, no desenvolvimento de diligências, levantamentos, visitas, 

acolhimentos e atividades inerentes as responsabilidades do órgão, apenas pelos 

servidores públicos autorizados pela Administração. 

 

Art. 2º É vedada a utilização dos veículos oficiais da Secretaria de Assistência Social 

do Município de Areia/PB: 

 I – por pessoas estranhas ao serviço; 

II – para transportar funcionários de sua residência para a sede da Secretaria, ou 

ambiente diverso; 
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III – para passeios, excursões ou trabalhos e atividades de interesse particular. 

Parágrafo único. Nos dias e horários em que a Secretaria de Assistência Social do 

Município de Areia/PB estiver fechada ou em funcionamento de sobreaviso, os veículos 

oficiais ficarão guardados na garagem municipal. 

 

Art. 3º O abastecimento e a manutenção dos veículos oficiais da Secretaria de 

Assistência Social do Município de Areia/PB serão condicionados a apresentação de 

planilha de gastos, a qual deverá constar o nome do condutor, a data e o horário de cada 

ocorrência, juntamente com a marcação da quilometragem, descrição e justificativa da 

diligência, a fim de comprovar que não houve desvio de finalidade em sua utilização. 

Parágrafo único. Será permitido ocultar o nome e o endereço do atendimento na 

planilha, quando a demanda exigir anonimato. 

 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Areia, 11 de janeiro de 2022. 
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