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PORTARIA Nº 111/2022                                20 de Setembro de 2022.  
 
  

“AUTORIZA SERVIDOR DIRIGIR VEÍCULOS 
OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

  
O Senhor Focílides Carvalho Silva, Prefeito Municipal de 

Centenário, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais. 

RESOLVE:  

 

Art. 1° - AUTORIZAR o servidor MATHEUS WELLENEUV SOARES 

COSTA, CPF 058.675.801-13, RG 104.9388 SSP/TO, integrante da 

Administração Pública Municipal, no estrito interesse do serviço 

a dirigir/pilotar/manusear veículos oficiais desde que possuidor 

de Carteira Nacional de Habilitação válida.  

Art. 2º - O servidor autorizado a dirigir veículo oficial deverá verificar 

se o veículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos legais 

para trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente 

de ato culposo ou doloso que venha a cometer na condução do veículo 

oficial. 

Parágrafo Único - As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser 

rigorosamente observadas pelo condutor do veículo oficial, por seu 

usuário e pelo responsável por sua manutenção e controle. 

Art. 3º - O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe 

tenha sido concedida implicará no imediato cancelamento desta e na 

sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis. 

§ 1º - Ao servidor caberá a responsabilidade administrativa, civil e 

penal pelas infrações decorrentes de atos por ele praticados na 

condução de veículo oficial. 
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§ 2º - O servidor autorizado a conduzir veículo oficial que for autuado 

por infração às normas de trânsito estará sujeito ao procedimento para 

ressarcimento ao Erário Público.  

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Tocantins, 
aos 20 (Vinte) dias do mês de Setembro de 2022. 

 
 

                

,  

 

  

Focílides Carvalho Silva 

Prefeito Municipal 
 

 


