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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3743 
30 DE SETEMBRO DE 2015. 

Dispõe sobre o uso de veículos públicos. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art.1° - Ficam autorizados a dirigir os veículos pertencentes ao patrimônio do Poder Executivo, 
dentro dos limites territoriais do Município, além dos motoristas pertencentes ao quadro de 
servidores efetivos, os seguintes agentes públicos: 

I - Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito, 
II - Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural, Comercial e Industrial, 
III - Fiscal de Obras e Posturas, 
IV - Coordenadores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, 
V - Coordenadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. 

§ 1° A utilização dos veículos municipais deverão ser realizadas apenas por necessidade imperiosa 
em função do cargo, para fiscalizar, inspecionar, diligenciar, executar ou dirigir trabalhos que exijam 
melhor aproveitamento do cargo. 

§ 2° Os autorizados deverão possuir habilitação apropriada para dirigir o tipo de veículo. 

Art.3° - É proibido o uso de veículos para transporte de pessoas estranhas ao serviço público ou seu 
uso em atividades estranhas ao desenvolvimento das atividades públicas. 

Art. 4° Aos infratores das disposições desta Lei serão aplicadas as penalidades da Legislação 
Municipal disciplinar. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 30 (trinta) dias do mês de 
setembro de 2015. 

Carlos Augusto Br(u--m de Souza 
Prefeito Municipal 
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