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AUTÓGRAFO  DE  LEI  Nº  014/17  DE  16  DE  AGOSTO  DE  2017. 
“Dispõe sobre a responsabilização e pagamento de multas decorrentes de infrações 
de trânsito cometidas por agentes públicos na condução de veículo oficial e dá outras 
providências” 
 

 

MANOEL DONIZETE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal  de 
Santa Mercedes, Estado de São Paulo, usando das atribuições   que      
lhe são conferidas por Lei etc.  

 
 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, 
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
 
Art. 1º. A responsabilidade pelas penalidades decorrentes das infrações de 

trânsito cometidas na condução de veículo oficial do município recairá sobre o 
agente público que a ela deu causa, nos termos da lei. 

Parágrafo único. A utilização de todo veículo oficial será precedida da 
assinatura de termo de responsabilidade por danos e infrações de trânsito, em 
modelo fixado por portaria do Poder Executivo. 

 
Art. 2º. A notificação de autuação por infração de trânsito dirigida aos órgãos 

da Administração Pública Municipal será enviada no prazo legal ao órgão de trânsito 
competente, preenchida no campo “identificação do condutor” com os dados e a 
assinatura do agente público que conduzia o veículo oficial,  e acompanhada de 
cópia dos documentos exigidos na legislação de trânsito em vigor. 

§ 1º. Recusando-se o agente público a identificar-se como condutor do 
veículo autuado, a responsabilidade pelas penalidades de trânsito aplicadas será 
apurada em procedimento administrativo disciplinar. 

§ 2º. Também será objeto de responsabilização na forma do § 1º, deste artigo 
a penalidade de trânsito aplicada pela não identificação do condutor do veículo 
oficial, nos termos do art. 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro. 

§ 3º. Fica autorizado o agente público identificado como condutor nos termos 
do caput deste artigo, a realizar as suas expensas todas as defesas pessoais cabíveis 
contra a autuação perante os órgãos públicos competentes. 

 
Art. 3º. Em caso de conversão da autuação de infração de trânsito em 

penalidade de multa, a respectiva guia de recolhimento será apresentada em tempo 
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hábil ao agente público identificado nos termos do art. 2º desta lei, para que realize 
diretamente o pagamento do seu valor. 

 
Art. 4º. Caso o condutor do veículo oficial não comprove em tempo hábil o 

recolhimento da guia de multa de trânsito, a Divisão de Finanças do município 
realizará o seu pagamento no prazo previsto no documento e encaminhará 
solicitação à Divisão de Recursos Humanos para que desconte o respectivo valor 
dos próximos pagamentos do agente público, observado o limite mensal de um terço 
dos seus vencimentos integrais. 

 
§ 1º. O valor dos descontos em folha de pagamento será atualizado 

mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro índice criado por 
legislação federal que venha a substituí-lo. 

 
§ 2º. O pagamento previsto no caput deste artigo será feito 

independentemente e sem prejuízo da interposição de recurso aos órgãos 
competentes. 

 
§ 3º. Em caso de anulação ou revogação posterior da multa de trânsito, 

eventual restituição do seu valor será devida a quem realizou diretamente o 
pagamento. 

 
§ 4º. Nas penalidades de trânsito em que não houver identificação do 

condutor do veículo oficial, o desconto em folha previsto no caput deste artigo será 
realizado após verificação da responsabilidade do agente público no procedimento 
administrativo previsto no § 1º, do artigo 2º, desta lei. 

 
Art. 5º. A notificação do condutor do veículo das providências determinadas 

nos artigos 2º-caput e 3º desta lei ficará a cargo do seu superior hierárquico, que 
responderá civil e administrativamente em caso de omissão. 

 
Art. 6º. Os procedimentos previstos nesta lei não serão realizados no caso de 

autuações por infrações de trânsito relativas à prévia regularização e preenchimento 
das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo oficial na via 
terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, 
agregados, licenciamentos, impostos, taxas e outras disposições que deva observar. 
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Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por 
conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

 
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

Santa Mercedes, 16 de Agosto de 2017. 
 

 
 
                                            Rosangela Vieira da Cunha 

- Presidente –  
 
João Batista Lazarini                  Angela Paula Batistão 
  - 1º Secretário -             -2ª Secretária - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


