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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 007/2021 
PROCESSO SELETIVO QUE DISPÕE SOBRE A DISCIPLINAÇÃO DA 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL E PROPULSÃO HUMANA, 
NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE

MÁRCIO FONSECA DO AMARAL,  Prefeito  Municipal  de  Alegrete,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,
TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
Considerando a Lei nº 6.134, de 27 de julho de 2019, que: “Disciplina a circulação de veículos de tração animal
e de propulsão humana no Município de Alegrete e dá outras providências.”
I - O Prefeito de Alegrete torna pública a abertura das inscrições direcionadas a capacitação de condutores e
regulamentação de veículo de tração animal e propulsão humana, no município de Alegrete-RS.

II - As inscrições ocorrerão no período de 01 de abril de 2021 a 30 de maio de 2021, no horário das 08h00min às
12h00min, na Guarda Municipal, situada à Rua Bento Manoel, nº 657, Cidade Alta, através de preenchimento
de formulário e atendendo os seguintes requisitos:
a) Do cadastramento do condutor de veículo de tração animal, são requisitos:
1. Ter idade mínima de 18 anos;
2. Possuir RG e CPF;
3. Comprovante de residência;
4. Atestado de frequência no curso de regras de circulação e sinalização de trânsito.
Obs.:  O curso será gratuito e promovido pela Secretaria de Segurança Pública,  Mobilidade e Cidadania em
parceria com a Guarda Municipal e Centro de Formação de Condutores – CFC de Alegrete-RS, em data a ser
definida após o encerramento das inscrições.

b) Do veículo de Tração animal:
Do registro, licenciamento (este anual), placas de identificação serão emitidos e fornecidos pela  Secretaria de
Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, sendo que a placa de identificação será fornecida gratuitamente e
caso houver extravio ou perda as demais serão por conta do proprietário do veículo de tração animal.

c) São equipamentos obrigatórios:
1. Luzes ou catadioptricos, película ou faixa refletiva localizadas na dianteira, traseira e laterais do veículo;
2. Placa de identificação;
3. Arreata completa
4. Escora ou suporte com dobradiça na dianteira e traseira para uso com o veículo estacionado;
5. Reservatório água e de alimentos para o animal.

d) Do animal de veículo de tração animal, são requisitos necessários:
1. Animal com boas condições de saúde, bons tratos e uso de ferraduras e arreios em bom estado;
2. Realizar avaliação das condições do animal com médico veterinário da Prefeitura ou órgão da área específica.

III - Este Edital entra em vigor na data de sua Publicação.

Centro Administrativo Municipal, Alegrete, 19 de março de 2021.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
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