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LEI MUNICIPAL Nº 154/2018 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

“TORNA OBRIGATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO 

DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA 

PONTA – PA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições faz saber que a Colenda Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono o 

seguinte Projeto de Lei: 

Art.1º- Todos os veículos, motocicletas, máquinas e equipamentos de propriedade do 

Município de São João da Ponta terão, obrigatoriamente, que ostentar nas laterais externas 

a seguinte identificação: 

I – O Brasão do Município; 

II – Os veículos, motocicletas, máquinas e equipamentos da Prefeitura e Câmara de 

Vereadores ostentarão ainda a Secretaria e/ou o setor que estão vinculados; 

III – Todos deverão ser  numerados sequencialmente nas laterais e na traseira; 

IV – Na parte traseira dos veículos que trata o caput, deverá constar a seguinte expressão: 

Como estou dirigindo? Telefone (91) xxxxxx-xxxx, sendo o número de telefone definido pelo 

Prefeito ou Presidente da Câmara, quando se tratar de carro do Poder Legislativo, sendo 

que as ligações deverão ser registradas em livro próprio recebendo o número de protocolo, 

e as providências informadas ao cidadão que efetuou a denúncia, quando solicitadas. 

§1º - Em caso de denúncia conforme mencionado no inciso IV  do art. 1º desta Lei, deverá 

ser assegurado o sigilo do autor da mesma. 

§2º - A identificação mencionada no caput deste artigo deverá ser efetuada através de 

adesivos colantes com tamanho proporcional às dimensões do veículo. 
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§3º - A identificação mencionada no inciso IV do art. 1º deverá ser efetuada através de 

adesivos colantes com tamanho proporcional às dimensões do veículo, quando não for 

possível, a colocação de adesivos deverá ser pintada a identificação no mesmo padrão 

daqueles. 

 Art.2º- Todo veículo locado pelo Poder Executivo e/ou Legislativo, em caráter eventual ou 

não, conterá nas laterais externas, identificação adesiva com o Brasão do Município e as 

expressões: “ A serviço do (Poder/Órgão) e “Uso exclusivo em serviço”. 

§1º - A faixa adesiva deverá ser em tamanho legível e proporcional às dimensões do 

veículo.   

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser efetuada a 

identificação no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, Estado do Pará, 

aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (18.09.2018). 

 

 

 

CARLOS FEITOSA DE CASTRO 

Prefeito Municipal de São João da Ponta 
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