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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.074/2017, de 24 de março de 2017.

Autoriza os titulares dos cargos que

menciona, em caráter excepcional, a dirigir

veículo do Município.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz

saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art.  1° Os  servidores  titulares  dos  cargos  sendo  eles,  os  Secretários

Municipais de Obras e Trânsito e Agricultura e Meio Ambiente, Chefe da Oficina Mecânica,

Chefe do Serviço de Transporte Escolar, Diretores de Departamentos, Eletricistas, Fiscal,

Agente Tributário, Fiscal Ambiental, Engenheiro Agrônomo, Médico Clínico Geral do PSF,

Odontólogo PSF e Chefe do Serviço de Patrulha Agrícola poderão, em caráter excepcional,

dirigir  veículo de serviço ou de representação do Município,  quando necessário para o

cumprimento das atribuições que lhe são próprias, se não houver motorista disponível e

desde que devidamente habilitados.

§ 1° A possibilidade de que trata o caput depende de autorização prévia e

expressa do Prefeito.

§ 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.
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Art. 2° O Anexo I da Lei Municipal n.° 701, de 20 de dezembro de 1994,

que “DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE

FORMIGUEIRO; ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”, os quais definem as atribuições e as condições de trabalho dos cargos

de que trata o art. 1°, passam a vigorar com a redação determina por esta Lei, ou seja a

indicação: 

“O  titular  deste  cargo  poderá,  em  caráter  excepcional,  quando

necessário para o cumprimento das atribuições que lhe são próprias,

e  se  não  houver  motorista  disponível,  desde  que  devidamente

habilitado,  ser  autorizado  a  dirigir  veículo  de  serviço  ou  de

representação do Município”. NR

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

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.

           Em 24 de março de 2017.

         

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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Projeto de Lei nº 027/2017, de 02 de março de 2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Conforme narrado pelo controle interno e de conhecimento geral da comunidade

local neste município há grande carência de servidores motoristas. Esta medida (autorizar

os  titulares  dos  cargos  que  menciona,  em  caráter  excepcional,  a  dirigir  veículo  do

Município), tende a melhor utilizar os recursos humanos (motoristas) para que estes sejam

usados  com  atividades  importantíssimas  como,  por  exemplo,  encaminhamento  de

pacientes  e  transportes  de  materiais  para  as  estradas,  assim  resultando  num melhor

atendimento à comunidade. 

Assim  a  utilização  de  veículos  públicos  por  servidores  que  se  prontifiquem  e

preencham os requisitos, está resguardado e seguro o erário e possibilita melhor utilização

destes servidores em atividades mais afins.

Ademais, para exemplificar, a necessidade de um motorista para o deslocamento de

um fiscal, no perímetro urbano do município, e deixar a ele (fiscal) barrado da pratica de

sua atividade pela falta deste é condição que não se aceita nos dias atuais. É não dar

meios  para  concretizar  suas  atividades.  Por  outro  lado,  pode-se  estar  retirando  um

motorista que poderia levar um paciente para uma internação necessária.

Além disso, do ponto de vista jurídico é plenamente aceitável a proposta, ainda

mais com os impeditivos e particularidades que o município vem sofrendo pela falta de

profissionais em virtude da ação civil pública proposta pelo ministério público por conta de

um concurso que está em análise do judiciário e que em liminar já foi determinada a

suspensão total de nomeações, entre elas as do Cargo de Motorista.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 02 de março de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
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 Prefeito Municipal
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