
NSÏRUÇÃO NORMATVA IPAM 00212007 	- 	 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2007 

a 	u iaç5o, 	í)SLCCEilkeuo, 
gu2r•e çfiu e 	5\:5ç.j0 dos veícuLos 

MOS de 1EM e da ouras pr -vuõncas. 

O i)itL'TO}t PRV.S FP"dFi/ 00 INSOI't}TO DEFVfN 01 E 
~ SM STVNClA 

DOS ÁSSE 	 - 110 MUNIM peimumam11) Neide, !PANIa 	1» ah 
que lhe corUemu o aH .:. aiinei 	do Decjeio 0 1  01b/iOHo e. lei ('oinpiemenrar 
227/2005. 

(1ons.deçando que a ri ora dc veieuoy, oriciais do IPÁM, rrr;;douHdos prior a coasecucõL) dc 
iodos 05 SCíVi;0s cie nos 	i\utJ os da ;\d,iiirri si iaçiíii de uni ira rdo serai, monilenrc- aqueles 
que eLzeu resoedo e [5 .racruar aí de. tuisc.iom]idaeie eioi/tur:a;.. (e rrric bade e arrebja 
no trato ta Coisa La Odes e. 

Cusidcudo que o iFAM udo perssrir UCuIan janoslpieIIerI(aIIII a esses principais ilia'seadores 
da adrni;iesiaç;üo pub1ia. e; 	;ai lacuna pude penirtir• 	rdeaedo dos reldeidos duns 
publicos, a eirsejar a cosi uraçàoderrja aestbo 

RESOLVE 

Jti1. V'ltajrisrss \.no;r;r rsc];{:a 	de 	:'arsritr.ielc e/(srr 	:er 5 s 	il)1:\N.i; 	VClSiCS 	Cr\/ir 
esiri aniche aos feras as crenan dane isrirrf 

Aro. 	Os veieulos do IPAN! 50.rslO SOUSS por serebieres 	Jsvrrerr 	.tlbliradr 	e 
u -urrreados, pare. a rwdo de rir ia irIa. 

Ad. 3' Os veículos de'idamc-srrc deriiidç;acos cora 
111501 iÇãO "uso oxc1us:s o C.rse ./;) licarsio sob a 
cooidcnaeo da Divisdo de Servicos Gorrds e Parei 
Adrnirijstrarjva •-- GEAD, cio IPAM 

.5 Icrr/r.)rssarea do 1 1>.5M, bL.. ..como, corria 
buarda. respoie;aibciade. Coriseevacdo C 

inõrrio DSOP., aribordinatila a Gen5 ncia 

An. 4" A DSGP, a t ravés de seu chá-c, ou substituto ledO de'eceú roarlier ReLia 'rio DiárdoE 
com regrstro de entrada e sarda dos veículos, itinerbilo bem colho ara saro caco 

Art. 5U 
A saida de todo a qualquer veículo (k) IPAM, 50 mente poderd oco crer . ..'o a expressa autorIzação do (SUES da 	SGP, se seu substit uro loural. ca;Hdra, 'na aasrbícH desses. 

rçerenre administrar ivo do 1 P ANO. 

Aro 6 	As coordenações, ucrôncrias 	diarsões e setores do IPAM dr'yerdçt enruatarre ri 	i )SGP. 	as 
suas programações dirijas de necessidades de desicrunerur, re utealos dentro da bica 
cidade de Porco Velho e /ou quando rieL.essrrar hrrmr deslou;r,n,;r ao• 

nadaria da 
para ourras; 	cWdades progs'ançõs 	dever/ia 	ser 	enviadas 	coro rtccc.a&to;; 	Jima de 	05 	íclrico; 	dos 	AS e:scettrandose, 	os 	servrçsss 	de 	cara/ter 	esuerraerleial, de.vidaa arme 

di 
»srriic;rrdo 	0551115,5 	teMo de S'Jir Cl 05 deatars 



Art. 7' Fica expressamente ctada )a Lltiit/açúo doS F2iOOJ OS VCiCuOS pSIu 5 wspoi IC 
servidores que não cso.jam à se''ro (bo JPÀI'et. Stus atc 	LIxiOP 	e ilteslilO LJLC di) 

fica vetado buscar cri deixar tai0 Riliclotiujios era seus ootireitios C.\CetO Colo ULI 1L'l'C cão 
expressa da presidância 
Arr. 8° A cedência de veículos do IPAM à outros orgãos públicos, sei a precedida de solicitação 
oficial do órgão solicitante e outorização expressa da Ptsraidétcb do i PA Nt 
Art, r O abastecimento de combustível de todo e 	OiICC veicrtiodç IPAM cu'dku e borado 
p1 eviamente agendado, somente poderã ocorrer cora a es, essa 	MOÇA  do ~à da 15 (i P. 
de seu substituto legal, ou ainda, na ausência desses, pelo gerctl e aW tinist rarivo do 1 I>AM 
A rt, 10. A manutenção preventivii e corrctjva, bem como a avaetn de todo cpus iquer \'CIO tio 
do IPAM, em dia e horário, previamente agendado, SoU ou e ioderú oc ortei c( '1)) a Cx 1 . 0555 
autorização do chelb. da DSGP, de seu subst it ot o iegil ou ai 	1, ia au séncH desses peio oreate 
administrativo do lf'AM. 
ÁrIa 1 t Anão observância os orocedímei Itos descritos nos arii5os anteriores uctarao o(s) 
iiu'uuor (es) as peurdidades adminísuarivou previstas em Lei, ,ert ptujuizo da repsi ,tcúo civíi por 
Lodosos danos que ISSo vier a acarretas á e au iuoio Público 
ÁrIa 12. Esta [nsti'tÀçao iSorinnia passaja a vigorar ii pai til Os Sala de sua prtbttt'açii1,, t'evoidtjs 
as disposições em contraro, 

Uentit'€uese' 
Pubitquese' 
Cumpra-se:  

Porto Velho RO, 12 de novembro de 2007, 

ELINÁRI,) JOSÉ DE PAlVs 
Presidente do IPAM 
Decreto 2741i 


