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PROJETO DE LEI Nº 100, DE 30 DE JULHO DE 2018. 
 
 

Autoriza os servidores integrantes da equipe 
do Serviço de Inspeção Municipal – SIM a 
dirigir veículos. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam os servidores integrantes da equipe do Serviço de Inspeção 

Municipal – SIM, autorizados a dirigir veículo no desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 2º Somente poderão dirigir veículo aqueles servidores que: 
 
I – comprovarem estar devidamente habilitados na categoria adequada 

para condução do veículo, mediante apresentação de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) válida; 

 
II – assinarem o Termo de Responsabilidade junto ao setor de Recursos 

Humanos da Secretaria da Administração. 
 
Art. 3º O servidor que deixar de integrar a equipe do Serviço de Inspeção 

Municipal ou não atender os requisitos do Art. 2º, perderá a autorização para dirigir 
veículos, ficando sujeito a procedimento administrativo disciplinar em caso de 
inobservância. 

 
Art. 4º Os veículos disponibilizados ao Serviço de Inspeção Municipal – 

SIM, deverão estar equipados com diário de bordo. 
 
Parágrafo único. O diário de bordo mencionado no caput deverá ser 

preenchido e atualizado pelos servidores do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. 
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.   

  
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 100/2018. 

             Expediente: 15444/2018. 
 
 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES, 
 

Encaminhamos a este Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que 
autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço de Inspeção Municipal – 
SIM, a dirigir veículos no desempenho de suas atribuições. 

O Serviço de Inspeção Municipal – SIM, foi criado pela Lei nº 7.530, de 29 
de março de 2006 e tem como objetivo inspecionar estabelecimentos de abate, 
beneficiamento e manipulação de produtos de origem animal. 

As atribuições do SIM exigem que os servidores da equipe se desloquem 
constantemente para inúmeras localidades do Município. Como a condução de 
veículos não consta nas atribuições dos cargos dos servidores integrantes do 
Serviço, é necessário que o Município disponibilize motoristas aos mesmos, o que 
gera despesa desnecessária aos cofres públicos. 

Além de conduzir os integrantes do Serviço, muitas vezes os motoristas 
precisam permanecer no aguardo dos mesmos, motivo pelo qual deixam de atender 
outras demandas do Município. O SIM é um serviço de fundamental importância 
para a preservação da saúde pública, por isso, a autorização para a condução de 
veículos pelos integrantes do serviço precisa ser permanente, objetivo que se busca 
com o projeto de lei em tela. 

A autorização legislativa é necessária para que se traga eficiência para o 
serviço público realizado pelos integrantes do SIM.   

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação e 
aprovação do projeto de lei, em regime de urgência, conforme disciplina o art. 89 da 
Lei Orgânica do Município. 

Atenciosamente, 

 
LAJEADO, 30 DE JULHO DE 2018. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 

PREFEITO 


