
PROJETO DE LEI Nº  033/2020. 

 

Autoriza o Poder Executivo a efetuar o 

pagamento do Exame Toxicológico dos 

Servidores Públicos Municipais que exercem o 

cargo de Motorista nas categorias C, D e E.  

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte: 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento do Exame Toxicológico dos 

Servidores Públicos Municipais que exercem o cargo de Motorista nas categorias C, D e E, quando 

da renovação da Carteira Nacional de Habitação. 

 

Parágrafo Único. O pagamento do Exame Toxicológico mencionado no caput será efetuado 

em caráter excepcional e temporário até dezembro de 2020. 

 

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para cobertura da despesa 

decorrente desta Lei. 

 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 02 de 

Janeiro de 2020. 

  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

      

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade solicitar autorização para efetuar o pagamento do Exame Toxicológico dos 

Servidores Públicos Municipais que exercem o cargo de Motorista nas categorias C, D e E, quando 

da renovação da Carteira Nacional de Habitação. 

A Resolução do CONTRAN n° 583, de 23 de março de 2016, que altera a Resolução do 

CONTRAN n° 425 e, revoga as Resoluções n° 517 e 529, que em seu artigo 5° determina que o 

exame toxicológico de larga janela de detecção será exigido para a habitação, renovação ou 

mudança para as categorias C, D e E, a todos os condutores que realizarem o exame de aptidão 

física e mental a partir de 02 de Março de 2016, em vista disso é que o Poder Executivo solicita 

autorização dessa Casa Legislativa para que seja atribuída ao Município, o pagamento do referido 

exame, em caráter temporário e excepcional até dezembro de 2020, como forma de não inviabilizar 

o serviço público. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


