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DECRETO Nº 1.088 DE 30 DE JUNHO DE 2016.  

 

 

“Dispõe sobre a autorização para servidores 

efetivos ou comissionados a dirigirem veículos 

oficiais da administração pública municipal e dá 

outras providências.” 

 

 

 

  JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, brasileiro, casado, 

portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.187.438 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 077.455.138-04, domiciliado e residente no Município de Miracatu, Estado de São 

Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e; 

 

                       Considerando que, há insuficiência de servidores ocupantes do cargo de 

Motorista, no quadro de servidores públicos municipais para atender todos os 

Departamentos; 

 

                       Considerando a necessidade de deslocamento de utilizando-se os 

veículos oficiais da Municipalidade, sem que exista no quadro de servidores motorista 

para todos esses veículos;  

 

                       Considerando a necessidade de manutenção da qualidade, da 

continuidade e da eficiência dos serviços públicos;  

 

 

                       D E C R E T A: 

 

 

                       Art. 1º  Os servidores nomeados para cargos efetivos ou em comissão 

dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal, no interesse do 

serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando houver insuficiência de 

servidores ocupantes do cargo de Motorista, poderão dirigir veículos oficiais dos órgãos 

ou entidades a que pertençam, desde que possuidores de Carteira Nacional de 

Habilitação, com a categoria compatível com a do veículo conduzido e autorização 

expressa do Superior imediato ou seu correlato. 

 

                       Art. 2º  O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá verificar se 

o veículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos legais para trafegar, sendo 

de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha a 

cometer na condução do veículo oficial.  

 

                        

 

mailto:gabinete@miracatu.sp.gov.br
http://www.miracatu.sp.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Estado de São Paulo 

    Gabinete 
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro  

 Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000 

 Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br 
 

                       Art. 3º As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser 

rigorosamente observadas pelo condutor do veículo oficial, por seu usuário e pelo 

responsável por sua manutenção e controle.  

 

                       Art. 4º  O servidor efetivo ou comissionado autorizado a conduzir 

veículo oficial que for autuado por infração às normas de trânsito estará sujeito ao 

procedimento para ressarcimento ao Erário Público, conforme preceitua a Legislação 

Municipal vigente. 

 

                       Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Miracatu, 30 de junho de 2016. 

 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 

Prefeito Municipal 

 

 
Registre-se e Publique-se 

 

Thais Karla Souza Amorim Fuzaro 

Supervisora de Serv. Legislativo - designada 

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal. 
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