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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 014, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

Regulamenta o uso do veículo oficial do
Conselho Tutelar.

o PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 53 da Lei
Orgânica Municipal e atendendo o constante na Resolução n° 024/2018 do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR,

D E C R E TA:

Art. 1° Fica regulamentado o uso do veiculo oficial do Conselho Tutelar
em suas atividades profissionais.

Art. 2° O veículo oficial deverá ser utilizado exclusivamente no
desempenho da função pública pelos respectivos conselheiros ou servidor público
autorizado pela Administração Pública, para desenvolver diligência, levantamento e
outras atividades de interesse do órgão.

Art. 3° O veículo oficial do Conselho Tutelar deverá durante o horário de
funcionamento do Conselho Tutelar ficar na sede do mesmo, a exclusiva disposição dos
serviços e atos previstos nas atribuições dos Conselheiros Tutelares do Município.

Art. 4° Não estando em uso, o veiculo do Conselho Tutelar deverá ser
guardado na garagem da Prefeitura Municipal.

~ 1° Nos períodos de plantão, o conselheiro que estiver da função fica
autorizado a levar e guardar o carro do Conselho em sua residência, caso queira, ou
deixá-lo na garagem da Prefeitura podendo pegar quando necessitar,

~ 2° É facultado ao colegiado e se assim entenderem necessário, a
disponibilidade de 02 (dois) conselheiros nos períodos de plantão,

Art. 5° É vedada a utilização do veículo destinado ao Conselho Tutelar:
I - por pessoas estranhas ao serviço;
11 - em passeio, excursão ou trabalho de interesse particular, ou outra

atividade de interesse particular.

Art. 6° Em nenhuma hipótese o Conselheiro Tutelar ou servidor público
autorizado poderá usar o veículo oficial do Conselho Tutelar para fins diverso ao
designado por Lei ou fins particulares, o que pode caracterizar ato de improbidade
administrativa, justamente por ofensa ao disposto no art. 11 da Lei n° 8429/92.

Art. 7° O veículo oficial do Conselho Tutelar somente poderá ser
conduzido por Conselheiros Tutelares ou servidor público autorizado pela Administração •
Pública, com habilitaç?o em dia. ri
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Art. 80 O condutor de veículo oficial deve portar, quando em serviço, os
seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade Civil;
11- Carteira Nacional de Habilitação;
111- Documentação completa do veículo, como Certificado de Registro,

licença e seguro obrigatório do veículo.

Art. 90 O uso do veículo e seu respectivo agendamento serão de
responsabilidade dos conselheiros tutelares, em decisão de seu colegiado.

Art. 10. A manutenção do veículo do Conselho Tutelar de Carazinho,
abastecimento de combustível necessário para a realização dos serviços, Licenciamento
Anual junto ao DETRAN, correrão por conta da municipalidade conforme legislação em
vigor, devendo o Conselho Tutelar informar a municipalidade, sempre que houver a
necessidade.

Art. 11. É de responsabilidade de cada Conselheiro, após o uso do
veículo, deixá-lo devidamente abastecido, e relatar qualquer problema mecânico, bem
como providenciar a devida manutenção, quando seja possível, realizar de imediato.

Art. 12. Deverá ser mantida nos veículos, planilha detalhada do uso do
veículo, contendo a data, hora de saída e chegada, quilometragem inicial e final, destino
e nome do motorista com sua assinatura, conforme Anexo I.

Art. 13. Os condutores respondem pelas infrações de trânsito por eles
cometidas, sendo-lhes atribuída a responsabilidade pelas multas daí decorrentes.

Parágrafo único. O procedimento para apuração e as devidas
providências serão tomadas pela Administração Municipal, de acordo com a legislação
pertinente e vigente.

Art. 14. São da responsabilidade do Conselho Tutelar, o recolhimento e
encaminhamento ao COMDICACAR, até o quinto dia útil do mês subsequente, as
planilhas detalhadas de utilização do veículo destinado ao Conselho Tutelar.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2019.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bolesi a
Secretário d dministração e Gestão
MM/DDV
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COMDICACAR

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Regulamentado através da Lei Municipal n° 7.889, de 23 de dezembro de 2014.

Av. Flores da Cunha, n01184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000
Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov.br

ANEXO I

\

Veículo: Placa: Atenção: todos os campos são de preenchimento
obrigatório

Saída Motorista Local/descrição do roteiro Assinatura Retorno
Data Hora Km Data Hora Km

MM
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