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 Decreto nº 21, de 12 de Maio de 2017. 

 

“DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 

OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DA PREFEITURA 

DE LIBERATO SALZANO/RS”. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 6º, inciso II, a Lei Orgânica Municipal, 

DECRETAR: 

 
 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Ficam estabelecidas as normas de gerenciamento, uso e controle da frota de veículos 

oficiais, utilizados exclusivamente pelos agentes públicos, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal. 

Parágrafo único. São considerados veículos oficiais os aqueles de propriedade da Prefeitura do 

Município de Liberato Salzano e utilizados em serviço público. 
 

Art.2º. Para efeito deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: 

I - AGENTE PÚBLICO: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função ou qualquer espécie de atividade, 

inclusive de prestação de serviço por empresa contratada, nos órgãos e entidades da 

administração pública; 

II - CONDUTOR: é todo o servidor público ou agente político que exerça alguma função 

pública municipal; 

III - ESPÉCIE DE VEÍCULO: caracterização mais abrangente do veículo, conforme regulação 

dos órgãos de trânsito, tais como: passageiro, carga, misto, tração etc; 

IV - MODELO DE VEÍCULO: nome do veículo, conforme a marca ou o fabricante; 

V - TIPO DE VEÍCULO: caracterização mais específica do veículo, conforme regulação dos 

órgãos de trânsito, sem identificação de modelo ou marca, tais como: ciclomotor, motoneta, 

motocicleta, automóvel etc. 

 

II - DA CONDUÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

Art.3º. Os veículos oficiais somente poderão ser conduzidos por agente público municipal 

devidamente habilitado, ocupante ou não do emprego de Motorista, designado a partir de 

instruções da Secretaria Municipal de Administração, através de Portaria. 

Art.4º. A Portaria deverá especificar o nome do condutor e o seu superior hierárquico, a 

Secretaria em que o servidor exerce as funções, a espécie, modelo e tipo do veículo.  

Art.5º. Após a publicação oficial da Portaria, o condutor deverá assinar Termo de 

Responsabilidade para a devida condução veículo.  
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 Art.6º.Os servidores nomeados no cargo de Motorista estão dispensados da autorização da 

condução por Portaria, devendo assinar apenas o Termo descrito no artigo anterior.  

 

III - DAS RESPONSABILIDADES 

Art.7º. Aos Secretários Municipais, em que o servidor estiver lotado, são responsáveis pelo 

gerenciamento da frota de veículos, cabendo: 

I - receber e analisar as solicitações para utilização de veículos; 

II - expedir autorização para a utilização dos veículos; 

III - promover a fiscalização e controle da guarda dos veículos; 

IV - manter sob sua guarda, de forma sempre utilizada, planilha contendo o registro, 

características gerais e outras informações dos veículos; 

V - organizar e manter atualizados os controles de abastecimento dos veículos, definindo cota 

mensal de consumo, com o intuito de acompanhar e controlar os gastos com combustível; 

VI - tomar as providências necessárias para que os veículos satisfaçam as condições técnicas e os 

requisitos legais. 
 

Art.8º. Compete ao condutor do veículo oficial: 

I - atentar-se para que a utilização do veículo seja feita sempre segundo suas características 

técnicas e boas condições mecânicas e de conservação; 

II - dirigir o veículo de acordo com as normas e regras previstas na legislação de trânsito; 

III - utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no interesse do órgão ao qual pertença, sob 

pena de responsabilidade; 

IV - não entregar a outrem a direção do veículo sob sua responsabilidade, exceto em casos 

excepcionais devidamente justificados; 

V - o preenchimento do relatório de viagens, conforme modelo constante do ANEXO II deste 

Decreto, indicando: 

a) marca/modelo e placa do veículo; 

b) quilometragem inicial e final do veículo; 

c) data, destino, horário de saída e de chegada; 

d) nome do servidor solicitante e a Secretaria na qual se encontra lotado. 

Parágrafo único. O condutor do veículo oficial responderá administrativamente pelas faltas que 

porventura venha a praticar e ficará sujeito ao ressarcimento aos cofres públicos e terceiros pelos 

prejuízos causados em virtude de negligência, imperícia ou imprudência. 
 

Art. 9º - Ao término de sua circulação diária, os veículos serão recolhidos em garagem oficial, 

não admitida a sua guarda na residência do condutor ou de terceiros. 

Parágrafo único - O veículo poderá ser guardado fora de sua garagem oficial: 

I - mediante autorização expressa do titular do órgão ou entidade, devidamente justificada; 

II - nos deslocamentos a serviço em que não seja possível o retorno dos agentes no mesmo dia 

da partida; 
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 III - na hipótese de viagem agendada que exija saída após as 22 horas ou antes das 6 horas, 

quando poderá ser autorizada a guarda do veículo na residência do condutor. 
 

Art.10 º. No cumprimento dos deveres de que trata este decreto, os órgãos administrativos da 

Prefeitura deverão zelar pela devida celeridade e eficiência dos procedimentos, comunicando, 

incontinente, à Secretaria Municipal de Administração qualquer irregularidade. 
 

Art.11º . Constatada, posteriormente, irregularidade na prestação de contas das despesas da 

viagem, serão, em expediente administrativo, liquidados os prejuízos sofridos pelos cofres 

públicos, comunicando o interessado para que proceda o ressarcimento, sob pena das medidas 

cabíveis. 
 

Art.12º . Ao final do expediente, bem como nos dias e horários em que não houver a utilização 

dos veículos, os mesmos deverão permanecer recolhidos no estacionamento público adequado. 

Parágrafo único. As chaves dos veículos ficarão guardadas em quadro próprio, localizado nas 

dependências da respectiva Secretaria Municipal responsável pela condução do veículo. 
 

Art.13º os servidores municipais, responsáveis pela utilização dos veículos e máquinas da 

municipalidade, sujeitam-se ao cumprimento desta norma, além das atribuições relativas à sua 

função, dispostas no Plano de Cargos dos Servidores Públicos Municipais e demais exigências 

legais feitas pelo setor de frotas, sob pena de responsabilização. 
 

Art.14º . A manutenção dos veículos será realizada no Parque de Máquinas do Município, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Obras. 

 

IV - DAS PROIBIÇÕES 

Art.15º . Além das proibições previstas nas normas de trânsito, é proibido: 

I - usar o veículo oficial sem a devida autorização expedida por Portaria; 

II - guardar o veículo oficial em garagem residencial; 

III - usar o veículo, sob qualquer pretexto, para fins particulares; 

IV - usar o veículo para deslocar-se, em horário de almoço, até a residência; 

V - usar o veículo para transporte individual da repartição pública à residência e vice-versa. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às sanções 

previstas na legislação competente, incluindo aquela de natureza disciplinar. 

 

V - DAS MULTAS E ACIDENTES DE TRÂNSITO 

Art.16º. A aplicação de multa resultante de infração de trânsito à Prefeitura Municipal de 

Liberato Salzano, sujeitará o servidor público municipal ou agente político condutor do veículo 

ao devido pagamento do valor, observado o seguinte: 

I - recebido o auto de infração em nome da Prefeitura Municipal, a Secretaria competente fará a 

identificação do servidor que conduzia o veículo; 
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 II - o servidor condutor do veículo será comunicado, pela respectiva Secretaria, sobre a 

existência da comunicação de trânsito, devendo providenciar, se for o caso, a interposição de 

recurso. 

III - provido o recurso, a que se refere o inciso II, a respectiva documentação será arquivada para 

fins de controle; 

IV - não interposto, não tendo sido provido o recurso ou tendo o servidor recusado a se 

identificar a infração perante o órgão de trânsito competente, o servidor será notificado para o 

pagamento. 
 

Art.17º - Aos condutores será atribuída a responsabilidade pelo cometimento de infração de 

trânsito ocorridas com veículos da municipalidade, e implicará em ressarcimento ao erário dos 

valores resultantes da infração, independente de qualquer outra penalidade cabível, desde que 

devidamente apurada através de processo administrativo disciplinar. 
 

Art.18º - Em caso de colisão de veículo oficial, poderá ser instaurada, se necessário, sindicância 

ou processo administrativo disciplinar, caso o acidente resulte em dano ao erário ou a terceiros, 

com o intuito de apurar a responsabilidade 

§1º - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela 

responsabilidade (dolo ou culpa) do condutor do veículo, este responderá pelos danos causados, 

pelas avarias e quaisquer prejuízos resultantes do acidente e indenizará o erário. 

§2º - Se o laudo pericial, sindicância ou processo administrativo disciplinar concluir pela 

responsabilidade (dolo ou culpa) de terceiro envolvido, o Município oficiará ao condutor ou 

proprietário do veículo, para o devido ressarcimento dos prejuízos causados. 

§3º - O laudo pericial será, preferencialmente, realizado por Mecânico do Município. 

 

VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.19º . As Secretarias Municipais deverão apresentar, mensalmente, à Secretaria Municipal de 

Administração, relatório das viagens realizadas. 

Art.20º . Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

   Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato 

Salzano, aos 12 dias do mês de Maio de 2017. 

   

GILSON DE CARLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 
Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

Lourdes Valduga Sfredo 

Secretaria de Administração 


