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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Decreto Nº 134, de 14 de agosto de 2019 - Regulamenta a licençaprêmio por assiduidade e estabelece critérios para sua concessão aos
servidores públicos municipais detentores de cargo efetivo da Prefeitura
Municipal de Dom Macedo Costa.
• Decreto nº 135, de 14 de agosto de 2019 - Disciplina a prestação de
serviço voluntário no âmbito da Administração Pública Direta do Município
de Dom Macedo Costa.
• Decreto Nº 136, de 14 de agosto de 2019 - Dispõe sobre a
responsabilidade decorrente de infrações de trânsito cometidas por
servidor público municipal na condução de veículo oficial e dá outras
providências.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EPJZZDVJJZIUYCKGVKFC7Q

Quinta-feira
15 de Agosto de 2019
2 - Ano X - Nº 1871

Dom Macedo Costa

Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro - CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

DECRETO Nº 134, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

REGULAMENTA

A

LICENÇA-PRÊMIO

POR

ASSIDUIDADE E ESTABELECE CRITÉRIOS PARA
SUA CONCESSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DETENTORES DE CARGO EFETIVO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO
COSTA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições legais,
especialmente das que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, e com fulcro no
Art. 80 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Macedo Costa.
DECRETA:
Art. 1º - O afastamento de servidor público municipal para gozo de licença-prêmio por
assiduidade será concedido após análise da conveniência e oportunidade da Administração
Pública;
Parágrafo único - Considera-se conveniência e oportunidade:
a) a ausência de prejuízos ou interferências na continuidade e prestação do serviço público;
b) a

existência

de

servidores

disponíveis

para

absorção

das

funções

desempenhadas pelo servidor afastado;
c) outros fatores que possam afetar a qualidade e eficiência dos serviços públicos.

Art. 2º - O afastamento em licença-prêmio por assiduidade deverá ser precedido de:
a) requerimento do servidor dirigido ao coordenador de setor em que o servidor tem exercício

até 30 de novembro de cada ano, para afastamento no primeiro semestre do ano subsequente e
até 31 de maio, para afastamento no segundo semestre do mesmo ano;
b) deferimento ou indeferimento dos pedidos pela autoridade competente e encaminhamento

dos mesmos à Coordenadoria de Recursos Humanos nas datas estabelecidas na alínea “a”, deste
inciso;
Parágrafo único - O servidor deverá aguardar em exercício a publicação do ato que autoriza
seu afastamento.
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Art. 3º - Em se tratando de Professor, Educador de Ensino Infantil e Servente Escolar,
excepcionalmente, poderá haver contratação de substituto;
Art. 4º - Será autorizado afastamento de até 25% (vinte e cinco por cento) do total dos
servidores em exercício por órgão de lotação.
§ 1º. Para atender a este percentual, será dada prioridade de atendimento ao servidor que
comprove:
a) maior saldo de licença-prêmio por assiduidade por usufruir;
b) requisito do cumprimento de tempo de contribuição para aposentadoria;
c) requisito do cumprimento de idade para aposentadoria;
d) maior tempo de serviço público municipal;
e) idade maior.

§ 2º. Não obedecerá ao critério do parágrafo anterior os servidores que encontrem-se em uma
das seguintes hipóteses:
a) possuam diagnóstico confirmado de doença oncológica, renal, neurológica ou psiquiátrica
crônica e que o seu tratamento dependa de dedicação exclusiva atestado por profissional
médico ou psicólogo.
b) seja o servidor o único ou o principal responsável por pessoa da família dependente
econômico com diagnóstico de doença doença oncológica, renal, neurológica ou
psiquiátrica crônica e que o seu tratamento dependa de dedicação exclusiva atestado por
profissional médico ou psicólogo.
Art. 5º - Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos acompanhar e classificar, por
Secretaria, a escala dos afastamentos a serem deferidos por semestre, para publicação prévia do
ato autorizativo de afastamento.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Dom Macedo Costa (BA), 14 de agosto de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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DECRETO nº 135, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Disciplina

a

prestação

de

serviço

voluntário no âmbito da Administração
Pública

Direta

do

Município

de

Dom

Macedo Costa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de regulamentar a prestação de serviço
voluntário na Administração Pública Direta do Município de Dom Macedo Costa e o
que prevê a Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;

Considerando

que

espontânea e tem

o

serviço

voluntariado

provém

da

participação

como objetivo fomentar a solidariedade humana, a

responsabilidade social, o civismo, a cooperação e a prática educativa;

Considerando a importância de aceitar as manifestações de interesse da
sociedade civil na realização de atividades de interesse público, contribuindo para o
desenvolvimento da cidade de Dom Macedo Costa,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado o serviço voluntário a que se refere a Lei Federal
nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, no âmbito da Administração Direta do
Município de Dom Macedo Costa, que tenha como objetivo estimular e fomentar
ações de exercício de cidadania, solidariedade com o próximo e envolvimento
comunitário, de forma livre e organizada, ficando sua prestação disciplinada pelas
regras constantes deste decreto.
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Art. 2º Considera-se serviço voluntário, para os fins deste decreto, a atividade
não remunerada e sem subordinação, prestada por pessoa física a órgãos públicos
ou entidades integrantes da Administração Pública Municipal, que tenham objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, técnicos, consultivos, recreativos ou de
assistência à pessoa.

Art. 3º O serviço voluntário não gera vínculo funcional ou empregatício,
tampouco qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, com
a Administração Pública Municipal.

Art. 4º Os trabalhadores voluntários atuarão em regime de cooperação,
auxiliando os servidores públicos titulares de cargos, empregos ou funções
públicas no âmbito da Administração Pública Municipal de Dom Macedo Costa.

Art. 5º A prestação de serviço voluntário será precedida da celebração de
termo de adesão entre o órgão ou entidade interessada e o prestador do serviço
voluntário.
§ 1º O termo de adesão será formalizado após verificada a capacidade do
interessado em prestar serviço voluntário e a apresentação de documento de
identificação oficial de validade nacional.
§ 2º Do termo de adesão a que se refere o “caput” deste artigo deverão
constar, no mínimo:
I – o nome e a qualificação do prestador de serviço voluntário;
II – o local, o prazo, a periodicidade e a duração da prestação do serviço;
III – a definição e a natureza das atividades a serem desenvolvidas;
IV – o atendimento do disposto nos artigos. 8º e 9º do presente decreto;
V - a ressalva de que o prestador de serviços voluntários é responsável pela
atividade que se comprometeu a realizar, bem como por eventuais prejuízos que
venha a causar à Administração Pública Municipal e a terceiros.
§ 3º A periodicidade e os horários da prestação do serviço voluntário poderão
ser livremente ajustadas entre o órgão ou entidade municipal e o voluntário, de
acordo com as conveniências de ambas as partes.
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Art. 6º A prestação de serviços voluntários terá o prazo de duração de até 1
(um) ano, prorrogável por até 1 ano mais, a critério dos interessados, mediante
termo aditivo específico para cada prorrogação.
Parágrafo único. Fica facultado aos órgãos e entidades municipais firmar
novos termos de adesão com o mesmo trabalhador voluntário.

Art. 7º Fica vedado o repasse ou concessão de quaisquer valores ou
benefícios aos prestadores de serviço voluntário, ainda que a título de
ressarcimento de eventuais despesas.

Art. 8º Cabe ao prestador de serviço voluntário:
I – desenvolver os serviços que estejam de acordo com seus conhecimentos,
experiências e motivações e com os quais tenha afinidade;
II – ter acesso a programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento inicial e/ou
contínuo, bem como a orientações adequadas, para a boa prestação de serviços;
III – participar das análises e estudos que disserem respeito à prestação dos
seus serviços, visando sempre seu aperfeiçoamento;
IV - encaminhar sugestões e/ou reclamações ao responsável, com objetivo de
melhorar os serviços prestados;
V – ser reconhecido pelos serviços prestados, inclusive com emissão de
certificados pela chefia da área em que atuou.

Art. 9º São direitos do prestador de serviço voluntário:
I - realizar atividades de acordo com suas capacidades e disponibilidade;
II - receber, se o caso, capacitação ou orientações para exercer
adequadamente suas atividades;
III - encaminhar sugestões ou reclamações ao responsável pelo corpo de
voluntários do órgão, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços;
IV - ter à sua disposição local adequado e seguro para a guarda de seus
objetos de uso pessoal;
V - acesso aos meios adequados e condizentes à execução das atividades; e
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VI - a flexibilidade de dias e horários para a prestação do serviço em acordo
com o coordenador do serviço voluntário, desde que não seja diverso ao termo de
adesão.
Parágrafo único. Havendo número maior de interessados em relação ao
número previsto de credenciados, o órgão pretendente, em conjunto com a Central
do Voluntariado, poderá promover seleção dentre os currículos que mais atendam
aos objetivos dos serviços de voluntariado ofertado.

Art. 10. São deveres do prestador de serviços voluntários, dentre outros, sob
pena de desligamento:
I - ter boa vontade, simplicidade, honestidade e compreensão na busca da
promoção humana;
II - ser imparcial no tratamento de pessoas independente de raça, religião,
nacionalidade e condição sócio-econômica;
III - ser discreto na conduta pessoal e profissional;
IV - ser dedicado, responsável e comprometido pelas tarefas que lhe forem
atribuídas;
V - identificar-se, mediante o uso do crachá que lhe for entregue, nas
dependências do órgão no qual vier a exercer suas atividades ou fora dele quando
inerente à atividade;
VI - exercer suas atividades, conforme o previsto no termo de adesão, sempre
sob a orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão
ao qual se encontra vinculado, sem contudo, configurar subordinação hierárquica;
VII - respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares; e
VIII - guardar sigilo das informações a que tiver acesso no exercício das
atividades, exceto se a disponibilização da informação for inerente à consecução
dos objetivos do serviço voluntário.

Art. 11. O termo de adesão será encerrado antecipadamente, dentre outros
motivos, quando:
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I – não forem observadas e respeitadas as normas e princípios que regem o
Poder Público, tais como o da legalidade, impessoalidade, eficiência, bem como a
postura cívica e profissional;
II – o prestador de serviço voluntário apresentar comportamento incompatível
com a atuação;
III – não houver a reparação dos danos que o prestador de serviço voluntário
vier a causar à Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução do
serviço voluntário;
IV – o prestador de serviço voluntário atuar em conflito de interesses;
V – por interesse público ou conveniência da administração pública;
VI – por ausência de interesse do voluntário superveniente à formalização do
termo;
VII – pelo descumprimento das normas previstas neste decreto.

Parágrafo único. Ocorrida a rescisão com base nos incisos I, IV e VII deste
artigo, fica vedada ao prestador do serviço voluntário a adesão a novo termo, no
prazo de cinco anos, garantindo-se a defesa e o contraditório.

Art. 12. Fica vedado:
I - o exercício do trabalho voluntário que substitua de forma sistemática
qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público vinculado ao
Município;
II - o repasse ou concessão de quaisquer valores, vantagens, benefícios ou
ressarcimentos aos prestadores de serviço voluntário;
III - a prestação do trabalho voluntário sem prévia celebração de termo de
adesão;
IV - a imposição de subordinação hierárquica do voluntário a qualquer
pessoa, bem como a imposição de metas de produtividade ou de prazo para
cumprimento de tarefas;
V - identificar-se invocando sua condição de voluntário quando não estiver no
pleno exercício das atividades voluntárias ou para obter vantagens indevidas;
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VI - exercer durante o voluntariado atividades estranhas à natureza do serviço
ao qual foi credenciado;
VII - dar quitação, prestar recibos, dar fé pública, autenticar documentos e
emitir despachos, expedir atos ou manifestar-se em procedimentos administrativos,
exceto neste último caso quando instado a elucidar fatos de interesse da
Administração; e
VIII - exercer poderes de fiscalização, poder hierárquico e/ou responder por
unidades administrativas.
§ 1º É vedado o credenciamento na condição de prestação de serviços
voluntários de pessoas que mantenham com a Administração Municipal contratos
de fornecimento de materiais ou prestação de serviços.
§ 2º Fica vedado o credenciamento de prestador de serviços voluntários
desligado compulsoriamente na forma deste artigo no prazo de dois anos.

Art. 13. Fica facultada a denúncia do termo de adesão por qualquer das
partes, a qualquer momento, desde que informada pelo denunciante, com
antecedência de 30 dias.

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal de Administração:
I – aprovar modelo de “Termo de Adesão a Prestação de Serviço Voluntário”,
com conteúdo que contemple o disposto neste decreto;
II – consolidar as informações sobre os prestadores de serviço voluntário;
III – criar banco de dados com currículos de potenciais prestadores de serviço
voluntário.

Art. 15. Compete aos órgãos e entidades interessados, no âmbito de suas
respectivas atribuições:
I – fixar, quando for o caso e em razão de eventuais especificidades,
requisitos a serem satisfeitos pelos prestadores de serviço voluntário;
II – manter banco de dados atualizado de seus prestadores de serviço
voluntário,

contendo, no mínimo, nome, qualificação completa, endereço

residencial, correio eletrônico, data de início e término do trabalho, atividades
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desenvolvidas, bem como data e motivo da saída do corpo de voluntários, se
houver.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração, mensalmente,
deverá receber cópia das informações referidas no inciso II deste artigo, para ter o
banco de dados completo de prestadores de serviço voluntário.

Art. 16. Ao término do período de prestação do serviço voluntário, desde que
não inferior a 01 (um) mês, poderá o prestador solicitar à entidade ou órgão público
interessado a emissão de certificado, eletrônico ou não, comprobatório de sua
participação.

Art. 17. A seleção, a coordenação e o acompanhamento do corpo de
prestadores de serviço voluntário serão realizados pelos integrantes da
Departamento Municipal de Recursos Humanos das entidades ou órgãos públicos
interessados, competindo-lhes zelar pelo cumprimento das normas constantes
deste decreto.

Parágrafo único. Não poderão ser destinados prestadores de serviço
voluntário, para áreas ou setores públicos onde haja a obrigação legal de sigilo das
informações, sem a assinatura do Termo de Confidencialidade.

Art. 18. As despesas com a execução deste decreto, quando houver, correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de agosto de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 136, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE
SOBRE
A
RESPONSABILIDADE
DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
COMETIDAS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de
1990;
Considerando a necessidade de estabelecer normas e os procedimentos relativos à responsabilidade
dos condutores que dirigem veículos oficiais do Município de Dom Macedo Costa, objetivando uma
gestão eficaz no controle e no cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa) e Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);
Considerando a responsabilidade do servidor e do administrador público em proteger o patrimônio
público contra o uso indevido da máquina pública, atendendo a legislação no escopo de evitar
infrações de trânsito;
Considerando, por fim, que é responsabilidade do condutor o pagamento das multas de infrações de
trânsito no exercício de suas funções na utilização de veículos da frota municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica disciplinado os procedimentos para a responsabilização dos servidores públicos no
tocante às multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas com veículos oficiais.
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - Auto de Infração de Trânsito - AIT: documento no qual se encontra registrado a infração à
legislação de trânsito;
II - Notificação de Infração de Trânsito: documento expedido pela autoridade de trânsito ou órgão à
entidade responsável pelo veículo, cientificando da penalidade de multa decorrente do Auto de
Infração;
III - Veículos Oficiais: veículos automotores próprios ou locados, sob a responsabilidade de órgão ou
entidade da administração direta e autárquica do Poder Executivo Municipal.
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Capítulo I
DOS RESPONSÁVEIS PELA PENALIDADE DE MULTA
Art. 3º São pessoalmente responsáveis pela observância aos procedimentos previstos deste Decreto,
em conformidade com as disposições legais, os seguintes agentes:
I - O condutor do veículo oficial, pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo,
previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislações cogentes.
II - O responsável pelos veículos de cada Diretoria ou Secretaria quando:
a)
infração for referente à regularização e ao preenchimento das formalidades e condições
exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas
características, componentes e agregados, bem como habilitação legal e compatível de seus
condutores;
b) a penalidade for imposta por ausência de equipamentos de segurança, manutenção ou
licenciamento do veículo;
c) tratar-se de penalidade de multa prevista no § 8º do artigo 257 da Lei federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, decorrente da não identificação do
condutor infrator, no prazo e na forma fixada na Notificação da Autuação.
Art. 4º Em caso de deficiência ou omissão na adoção das providências previstas neste Decreto, a
Secretaria Municipal responsável pelo veículo, solicitará abertura de procedimento administrativo para
apurar as responsabilidades, com o consequente ressarcimento ao erário e apontamento no registro
funcional do servidor.
Capítulo II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 5º Compete ao Departamento de Controle, Patrimônio e Arquivo:
I - Receber a Notificação de Autuação de Infração de Trânsito e encaminhá-la ao Departamento onde
o veículo é utilizado;
II - Receber o boleto de pagamento da multa e encaminhar ao Departamento onde foi realizada a
indicação do condutor, a fim de ser providenciada a autorização de desconto junto à remuneração do
servidor;
Art. 6º Compete ao Departamento onde é lotado o servidor infrator:
I - Comunicar o servidor da infração, determinando que assine a Notificação de Autuação de Infração
de Trânsito, juntando-se cópia dos documentos pessoais, bem como o CRLV do veículo;
II - Encaminhar a Procuradoria ou Assessoria Jurídica do Município para assinatura do Procurador ou
Assessor Jurídico je posterior encaminhamento ao órgão competente;
III - Receber o boleto de pagamento da multa e comunicar o servidor responsável, determinando que
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compareça junto a Assessoria Jurídica ou Procuradoria para autorização do desconto da penalidade;
§ 1º Em caso de recebimento da multa após o desligamento do servidor, o Departamento responsável
deverá encaminhar os documentos à Assessoria Jurídica ou Procuradoria para que adote as
providências cabíveis.
§ 2º Se for verificado que a Notificação não foi encaminhada no prazo estabelecido, o Diretor do
Departamento será responsável pelo pagamento da multa por não indicação, sem prejuízo
instauração de procedimento administrativo disciplinar ou sindicância administrativa.
Art. 7º Compete ao Departamento de Contabilidade:
I - Receber o processo para pagamento das infrações de trânsito;
II - Efetuar a liquidação do empenho e enviar para o Departamento de Tesouraria, para pagamento;
III - Encaminhar a documentação ao Departamento de Recursos Humanos, para providenciar o
desconto junto à folha de pagamento do servidor infrator.
Art. 8º É de responsabilidade do Departamento de Tesouraria efetuar o pagamento e encaminhar os
comprovantes de quitação das multas ao Departamento de Contabilidade para as providências
contidas no inciso III, do artigo anterior.
Art. 9º Compete à Procuradoria ou Assessoria Jurídica do Município:
I - Encaminhar a documentação ao órgão competente;
II - Elaborar a defesa de autuação ou recurso administrativo, quando for o caso.
Art. 10 Compete ao Departamento de Recursos Humanos:
I - Proceder ao desconto em folha, com o fito de ressarcir o erário, em razão da aplicação de multas
resultantes de infração de trânsito;
Parágrafo único. Em caso de exoneração do servidor a pedido ou resultante de Processo
Administrativo, o valor referente à multa deverá ser computado na rescisão.
Art. 11 Será de responsabilidade do Secretário da pasta a penalidade/multa oriunda da falta de
regularização prévia do veículo.
Parágrafo único. Cabe ao Diretor do Departamento do veículo preencher a notificação com os dados
do servidor, e, após isso, encaminhar a documentação para assinatura da Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos.
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Capítulo III
DAS MEDIDAS RELACIONADAS AO CONDUTOR
Art. 12 É de inteira responsabilidade do condutor do veículo oficial informar ao seu Secretário(a)
Municipal qualquer eventualidade relacionada à Carteira Nacional de Habilitação, em especial nos
casos de extravio, roubo, furto, prazo de validade ou suspensão, assim como encaminhar cópia da
CNH ao Departamento de Recursos Humanos quando da renovação ou alteração de categoria da
mesma.
Art. 13 O servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato de acordo com o
estabelecido no artigo 6º deste Decreto.
§ 1º Admitida a responsabilidade pela infração de trânsito pelo condutor e, após preenchido o
formulário de identificação, será fornecida cópia da Carteira Nacional de Habilitação no prazo
indicado na notificação, em observância à legislação de trânsito.
§ 2º Fica a critério do condutor infrator o pagamento da multa diretamente ao órgão de trânsito
competente, com posterior comprovação junto ao setor responsável pelo controle do uso dos veículos
e junto ao Departamento de Contabilidade.
§ 4º Quando o condutor negar-se a assumir a responsabilidade pela infração, o Diretor do
Departamento competente deverá comunicar o fato a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos, a fim de providenciar as medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis.
Art. 14 O condutor que não assinar a notificação no prazo será responsável pela penalidade de não
indicação, conforme previsão no § 8º, do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, além de, se for
o caso, responder por sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar.
Capítulo IV
DO DESCONTO
Art. 15 A notificação efetivar-se-á pelo comparecimento do servidor perante a Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos para colheita de sua assinatura, em 03 (três) vias, na
"Notificação para Desconto em Folha de Pagamento" de que trata o ANEXO I deste Decreto,
devendo:
I - 01 (uma) via no Departamento a que o servidor estiver lotado;
II - 01 (uma) via ser entregue ao servidor;
III - 01 (uma) via ser encaminhada ao Departamento de Contabilidade, para fins de processamento do
desconto, sendo, posteriormente, encaminhada uma via ao Departamento de Recursos Humanos
§ 1º Havendo recusa por parte do servidor em apor sua assinatura na "Notificação para Desconto em
Folha de Pagamento" de que cuida este artigo, tal fato será registrado no próprio Termo e subscrito
por 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas que presenciaram o fato, tornando o termo apto
a produzir os seus devidos efeitos legais.
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§ 2º O parcelamento da penalidade será descontada em parcelas mensais não excedentes à quinta
parte da remuneração ou provento, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal nº 2.680/1991.
Capítulo V
DA DEFESA
Art. 16 A defesa de autuação ou recurso administrativo será elaborado pela Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, através da Assessoria Jurídica, quando, a depender da
penalidade imposta, for solicitado pelo servidor infrator.
I - Provido o recurso, a respectiva documentação será enviada ao Departamento Transportes para
arquivamento;
II - Não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o inciso I deste artigo, o
servidor assumirá as responsabilidades dispostas neste Decreto.
Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 É de responsabilidade dos Secretários Municipais exigir o cumprimento das normas
disciplinadas neste Decreto, sob pena de serem responsáveis solidários por infrações de trânsito
cometidas, se não indicar tempestivamente o motorista infrator.
§ 1º A omissão descrita no "caput" deste artigo acarretará a abertura de sindicância ou processo
administrativo disciplinar para identificação do agente causador do dano ao erário.
§ 2º Comprovada hipótese de irregularidade será determinada a instauração de sindicância ou
administrativa processo administrativo disciplinar, assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Art. 18 Findo o processo administrativo ou sindicância, mantendo-se a responsabilidade do servidor,
haverá o desconto na remuneração para proceder à indenização ao erário, bem como a aplicação de
eventual penalidade, cujo processo deverá ser encaminhado, devidamente instruído, ao
Departamento de Recursos Humanos a fim de que seja efetuado o desconto na folha de pagamento
do servidor.
Parágrafo único. Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de
parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de
desligamento do servidor desta Prefeitura Municipal.
Art. 19 O não cumprimento dos termos deste Decreto pelos motoristas, condutores e servidores
públicos em geral, implicará em sanções civis e administrativas, conforme dispositivos legais.
Art. 20 O procedimento de ressarcimento de que trata este Decreto não exclui a possibilidade de
instauração de devido processo legal para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil
ou criminal do servidor público.
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Art. 21 Em caso de penalidade envolvendo ambulâncias e não havendo culpa por parte do servidor, a
responsabilidade pelo pagamento da penalidade será da Prefeitura Municipal, após a interposição e o
resultado do recurso administrativo contra o AIT.
Art. 22 As infrações cometidas anteriores a data da publicação do presente Decreto, ficará a cargo da
Procuradoria Geral.
Art. 23 Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de agosto de 2019.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EPJZZDVJJZIUYCKGVKFC7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quinta-feira
15 de Agosto de 2019
17 - Ano X - Nº 1871

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro - CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
Aos _ (
) dias do mês de ___ de 201___, compareceu neste Departamento de Transportes
o servidor público municipal Sr. ____________________, portador do Registro Geral nº ____, inscrito
no Cadastro de Pessoa Física nº ______, lotado na Secretaria Municipal de _____________, por este
foi dito que assume a responsabilidade pelo pagamento da multas de trânsito (Auto de Infração nº
___), no valor total de R$ ___ (_______________), sendo realmente o infrator.

Dom Macedo Costa (BA), _____ de _____________________ de 20_____.

______________________________________________
SERVIDOR

______________________________________________
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
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