
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº014, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

AUTORIZA O MÉDICO VETERINÁRIO, DA EMPRESA  CONTRATADA OYARBYD
GARCEZ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DIRIGIR VEÍCULO DO MUNICÍPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1°. Fica autorizado o profissional Médico Veterinário, disponibilizado pela
contratada OYARBYD GARCEZ, em caráter excepcional, quando necessário, para o
cumprimento das atribuições que lhe são próprias e previstas no Contrato Administrativo nº
48/2019, se não houver motorista disponível, e desde que devidamente habilitado, dirigir
veículo do Município.

§ 1°. A possibilidade de que trata o caput depende de autorização prévia e
expressa do Secretário(a) Municipal da Agricultura.

§ 2°. É condição para a autorização de que trata o § 1° a apresentação, pelo
profissional respectivo, da Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida pelo Código
de Trânsito Brasileiro.

Art. 2°. O profissional autorizado deverá assinar termo de responsabilidade
em que conste a sua obrigação em verificar, antes da partida, se o veículo está em
condições de trafegar em via pública, nos termos da Lei, bem como de que está ciente da
sua responsabilidade por qualquer ato doloso ou culposo que venha cometer na direção do
veículo.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2021.

LEO CESAR TESSARO,
Prefeito Municipal.

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores!

O presente Projeto de Lei visa obter desta Casa Legislativa autorização para
o profissional Médico Veterinário, a dirigir em caráter excepcional, veículo de propriedade do
Município.

No Direito Administrativo, o Princípio da Legalidade, determina que, em
qualquer atividade, a Administração Pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não
houver previsão legal, nada pode ser feito.

Nesse sentido, a autorização legal para que profissional seja
excepcionalmente apto a dirigir veículo oficial, de forma não-substitutiva ao cargo de
motorista, torna-se regra cogente no mundo jurídico, sem qualquer irregularidade.



Ainda, em virtude do Princípio Administrativo da Supremacia do Interesse
Público, a própria existência do Município somente tem sentido se o interesse a ser por ele
perseguido e protegido for o interesse público, o interesse da coletividade.

E se no interesse da coletividade houver necessidade do uso de veículo
oficial, e houver ausência de servidor lotado no cargo de motorista em determinado
momento, nada mais razoável e lógico que seja autorizado o profissional para que faça uso
do veículo.

Com base no Princípio citado, não se vislumbra qualquer óbice para que o
profissional possa de forma excepcional dirigir veículo oficial, desde que não seja na forma
de substituição ao cargo de motorista, o que ensejaria o desvio de função (em detrimento do
concurso público), punível pela Constituição Federal e Estadual.

No âmbito da União a autorização para servidores não ocupantes no cargo de
motorista para dirigir veículo oficial, é feita pela Lei Federal n.º 9.327, de 09-12-1996, que
dispõe sobre a condução de veículo oficial.

Por fim, temos que o Município mantém contrato com a empresa OYARBYD
GARCEZ, através do Contrato Administrativo nº 048/2019, para prestação de serviços de
Assistência Técnica em Medicina Veterinária, com disponibilização de um profissional
Médico Veterinário, com carga horária de 16 horas semanais, para realizar os serviços de
orientação em melhoramento da genética e da alimentação; assistência técnica e sanitária
aos animais (atendimento clínico), desempenha ainda a função de Licenciador Ambiental do
Município, bem como, atividades de prestação de serviços relacionadas ao Sistema de
Inspeção Municipal - SIM, dentre elas as relacionadas à organização e assessoria das
agroindústrias municipais.

Como se verifica o profissional disponibilizado pela Contratada desenvolve
várias atividades de atendimento aos produtores rurais, necessitando para o desempenho
das atividades, veículo para deslocamento. Acontece que por vezes, o Município, no
momento em que o profissional precisa fazer o atendimento, não dispõe de motorista
disponível, dificultando assim, a prestação de serviço de qualidade. Razão pela qual
estamos solicitando autorização para que o profissional contratado, possa dirigir, em caráter
excepcional veículo do Município.

São estas, resumidamente, as justificativas que o Poder Executivo encaminha
a esta Casa Legislativa, buscando a competende autorização, nos termos desse Projeto de
Lei, ao qual solicitamos apreciação e votação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2021.

LEO CESAR TESSARO,
Prefeito Municipal.


