
PORTARIA N. 48, DE 11 DE JULHO DE 2017 
 

Estabelece condutas básicas a serem seguidas por 
servidores municipais enquanto condutores, 
requisitantes e usuários de veículos oficiais da 
Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde/MT. 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Lucas do Rio Verde e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal; 
 

Considerando a Lei Complementar nº 156, de 22 de dezembro de 2015, que Dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, fixa o quadro de pessoal, classifica cargos, 
função, nível e referência, da Administração Pública do Poder Legislativo do Município de 
Lucas do Rio Verde e dá outras providências. 

Considerando que na Lei Complementar 156 de 22 de dezembro de 2015, não existe o 
cargo de Motorista e os veículos são conduzidos por funcionários com outras atribuições 
fazendo o papel de Motorista. 

Considerando as diretrizes de gestão da Mesa Diretora de 2017-2018, tendo como 
premissa o princípio da economicidade e da eficiência nos serviços públicos prestados à 
população luverdense, visando à gestão eficiente e humanizada, para tanto, cumprindo-se as 
normas e determinações legais. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Estabelecer condutas básicas, a serem seguidas por servidores, enquanto 
condutores, requisitantes e usuários dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Lucas do 
Rio Verde/MT. 
 
 Art. 2º O uso de veículos oficiais no âmbito da Câmara Municipal de Lucas do Rio 
Verde-MT destina-se exclusivamente ao interesse do serviço público e no exercício de suas 
atribuições, sendo a sua condução privativa à servidores autorizados pelo presidente. 
 
 Art.3º Nenhum servidor, será obrigado a dirigir veículos oficiais da Câmara 
Municipal, visando o interesse público e a fim de evitar prejuízo à segurança das pessoas e ao 
erário. 
 
 Art.4º Na ausência do Cargo de MOTORISTA, a condução dos veículos oficiais, será 
realizada por servidores da Câmara Municipal, devidamente autorizados pelo presidente, e 
desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
 

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

Lucas do Rio Verde-MT, Palácio do Cidadão, 11 de julho de 2017. 
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