
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.º 961, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006. 
 
 
 

ESTABELECE CRITÉRIOS E DISCIPLINA PAGAMENTO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO. 

 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL de Cabeceira Grande, Minas Gerais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 
 
  Considerando que a Prefeitura Municipal tem sido constantemente notificada ou 
autuada quanto a infrações de trânsito cometidas por servidores públicos municipais; 
 
  Considerando que tais notificações e autuações têm como fundamento infrações 
decorrentes de conduta culposa do respectivo servidor; 
 
  Considerando que as multas derivadas de tais notificações ou autuações 
possam ser evitadas com a simples observância das normas de trânsito; 
 
  Considerando que a municipalidade não pode ficar arcando com o pagamento 
dessas infrações; 
 
  Considerando que os agentes públicos têm o dever de indenizar a 
Administração Pública pelos prejuízos causados por suas ações ou omissões; 
 
  Considerando, finalmente, que medidas severas têm que ser promovidas no 
sentido de proteger o erário municipal, no sentido de promover a defesa do interesse público, 
 
 
  DECRETA: 
 
 
  Art. 1.º - Fica a Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande autorizada a descontar 
da remuneração ou provento dos agentes públicos os valores provenientes de multas de trânsito 
aplicadas em virtude de imprudência, imperícia ou negligência do autor da infração, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades administrativas pertinentes. 
 
 



 
 
 
 
 
  Art. 2.º - Recebida a notificação do auto de infração ou da aplicação da 
penalidade, estas serão encaminhadas ao servidor responsável pela infração para formular a 
defesa ou recurso junto ao órgão competente, devendo o agente público apresentar à Secretaria 
de Administração Municipal o comprovante da interposição da respectiva defesa ou recurso. 
 
  Parágrafo único - Não formulada a defesa ou o recurso no prazo legal, ou caso 
sejam julgadas improcedentes, o valor da multa será imputado ao servidor infrator, e descontado 
de sua remuneração ou provento na forma estabelecida no art. 49 da Lei Complementar nº 
001/97, até o pagamento integral do valor da multa. 
 
  Art. 3º - Havendo dificuldade ou mesmo impossibilidade de se identificar o 
motorista infrator, a indenização ao erário será de inteira responsabilidade do secretário 
municipal em cuja unidade administrativa esteja vinculado o veículo. 
 
  Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Cabeceira Grande - MG, 18 de Outubro de 2006. 
 
 
 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 
Prefeito Municipal 


