
MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

PODER EXECUTIVO 

Praça São José, S/N.° Centro - Cabeceira Grande - Minas Gerais – CEP: 38.625-000 
PABX: (0**38) 3677-8040, 367780-44 – E-mail: gabin@primeisp.com.br , pmcgrande@primeisp.com.br 

 

 

 

DECRETO Nº. 1197, DE 26 DE JANEIRO DE 2009. 

 

 

CRIA A SEÇÃO DEMANUENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 

MÁQUIAS E VEÍCULOS COMO SUBUNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, FIXA-LHE AS COMPETÊNCIAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande (MG), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica do Município, Art. 77, II, XII, e XIII, e 78,  com fulcro no Art. 12 e parágrafo único da 

Lei Municipal nº 002, de 20.01.1997; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar as atividades e normatizar ações específicas a 

cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer atribuições e competências especificas para a 

manutenção de equipamentos rodoviários, máquinas agrícolas e veículos de transporte individual e 

coletivo pertencentes ao patrimônio desta municipalidade; 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criada a Seção de Manutenção de Equipamentos rodoviários, Máquinas e 

Veículos, como subunidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com as atribuições e 

competências discriminadas neste decreto. 

 

Art. 2º - Entende-se por Manutenção de Equipamentos rodoviários, Máquinas e Veículos, o 

conjunto das ações desempenhadas diariamente para assegurar o perfeito funcionamento dos 

equipamentos da frota de veículos, equipamentos rodoviários e máquinas utilizadas pela 

Administração no desempenho de suas atribuições e competências, abrangendo: 

 

I – A aferição diária da situação mecânica, da suspensão, da funilaria, dos pneus e 

sobressalentes, e da ferramentaria embarcada;  

 

II – A realização de limpeza interna e externa, lubrificações de partes mecânicas e reposição 

de material lubrificante em motores e de água em radiadores. 

 

III – A troca, a substituição e a reposição de pneus. 

 

III – A fiscalização, monitoramento e controle diário de odômetros, incluindo a anotação da 

quilometragem rodada. 

 

Art. 3º - Qualquer liberação dos veículos para a execução de serviços dependerá da decisão 

formal e favorável do Encarregado do Setor. 

 

Art. 4º - As ações de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários serão 

efetuadas permanentemente, constituindo atividade rotineira do órgão. 
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Art. 5º - São competentes para executar as ações de manutenção, os agentes a serviço da 

subunidade ora criada e, em suas atividades, dentre outras, terão as atribuições e gozarão das seguintes 

prerrogativas: 

 

I – livre acesso nos locais onde se exerça qualquer atividade com emprego de máquinas, 

equipamentos e veículos da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande; 

 

II – Colher nomes de motoristas e operadores responsáveis pelos veículos, desde que 

necessários ao controle de responsabilidade, lavrando-se os respectivos termos quando 

necessário.  

 

III – Proceder, quando requisitado, a inspeções técnicas em veículos próprios ou terceirizados, 

bem como vistorias para apuração das condições de segurança e de qualidade do equipamento, 

máquina e veículo de transporte individual ou coletivo, lavrando-se os respectivos termos e 

laudos necessários; 

 

IV – Verificar o atendimento das condições dos equipamentos obrigatórios de segurança, e 

proteção da máquina, equipamento ou veículo, segundo as normas legais e as especificações 

do fabricante; 

 

V – Interditar o uso dos veículos, máquinas e equipamentos julgados inoperantes, seja por 

inobservância ou desobediência às normas regulamentadoras ou por força de evento natural 

que impeça o exercício de sua função, recolhendo chaves ou efetuando trava para imobilização 

quando necessário, lavrando o respectivo termo justificativo. 

 

VI – Lavrar autos de infração, em caso de violação da interdição ou dano provocado no 

patrimônio público, para início do processo administrativo, previsto nos regulamentos 

internos. 

 

VII – Convocar e comunicar à autoridade policial as ocorrências de acidente envolvendo 

veículos, máquinas e equipamentos públicos,  bem como requisitar a perícia técnica para 

ocorrências que resultem em perda de vidas de servidores ou terceiros. 

 

Parágrafo Único: Entende-se por agente a serviço da Manutenção de Equipamentos 

rodoviários, Máquinas e Veículos, os seguintes servidores lotados na subunidade: Encarregado do 

Setor, Mecânico, Lavador, Borracheiro, e qualquer outro servidor público com exercício na 

subunidade, devidamente designado para funções correlatas. 

 

Art. 6º - Fica criada a Função Gratificada de Encarregado do Setor de Manutenção de 

Equipamentos rodoviários, Máquinas e Veículos, nos termos do parágrafo único do Art. 12 da Lei 

Municipal nº 002, de 20.01.1997. 

 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande (MG), 26 de Janeiro de 2009. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 


