
 
 

 
 

 

 

VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal 

de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

                                   

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.753.16, de 09 de junho de 2016. 

 

 
Autoriza os titulares dos 
cargos públicos municipais, em 
caráter excepcional, a dirigir 
veículo  do Município. 

 

 Art. 1° Os servidores titulares dos cargos públicos de provimento 
efetivo ou em comissão poderão, em caráter excepcional, quando 
necessário para o cumprimento das atribuições que lhe são próprias, se 
não houver motorista disponível e desde que devidamente habilitados, 
dirigir veículo de serviço ou de representação do Município. 
 
 § 1° A possibilidade de que trata o caput depende de autorização 
prévia e expressa do Secretário de cada pasta. 
 
 § 2° É condição para a autorização de que trata o § 1° a 
apresentação, pelos servidores respectivos, da Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria exigida, em cada caso, pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 
 § 3° Os servidores autorizados deverão assinar termo de 
responsabilidade em que conste a sua obrigação em verificar, antes da 
partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pública, nos 



 
 

 
 

 

 

termos da lei, bem como de que são cientes da sua responsabilidade por 
qualquer ato doloso ou culposo que venha a cometer na direção do 
veículo. 
 
 Art. 2° Fica incluído nos Anexos I e II da Lei Municipal nº 
067/2001 que “Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do 
Município; estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras 
providências” e alterações posteriores, os quais definem as atribuições e 
as condições de trabalho dos cargos de que trata o art. 1°, passam a 
incluir dentre as suas atribuições, as estabelecidas na presente Lei. 
 
 

 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 09 de junho de 2016. 

 

  

                                                                                  Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                        Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
 
     Virginia Quadros da Silva 
         Assessora de Projetos 

 

 

 

 

 


