
 

Conceição do Coité – Bahia 
Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 

 
LEI Nº 582 

DE 02 DE JUNHO DE 2011 
 
 
Dispõe sobre uso e a identificação dos veículos 
próprios ou locados pelos órgãos da 
Administração Pública Municipal de 
Conceição do Coité. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 
 
LEI. 
 
 
Art. 1° - nos veículos próprios ou locados pelos órgãos ou entidades da 

Administração Publica direta, indireta, autarquia ou fundacional devem ser identificados e 
afixadas as seguintes informações. 

 
I- se veículo próprio: 

a) a inscrição “A serviço da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité”; 
b) em qual órgão esta lotado; 
c) telefone para contato do órgão ao qual está lotado ou da Prefeitura Municipal; 
 
II - se locado: 

a) a inscrição a “a serviço da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité”; 
b) o numero do contrato do órgão ou entidade contratante; 
c) telefone para contato do órgão ao qual está lotado ou da Prefeitura Municipal. 
 
Parágrafo Único - A identificação e as informações devem ser inscritas nas 

laterais de cada veículo. 
 
Art. 2º - Diante de qualquer noticia de que o veículo da Administração Municipal ou 

locado foi ou está sendo usado para assuntos particulares, a autoridade responsável pelo veículo 
pela contratação ou seu superior hierárquico deverá tomar providencias para apurar irregularidade 
e aplicar sanções administrativas aos infratores, sem prejuízos das sanções civis e penais. 

 
Art. 3º - As despesas necessárias com aplicação desta lei ficam por conta do poder 

executivo.   
 



Art. 4º O executivo regulamentará esta lei, dentro do prazo de 60(sessenta dias), 
contados a partir de sua publicação. 

 
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 02 de junho de 2011. 

 
RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


