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C.,azlnho fIlJr. Todos
Carazinho, 09 de abri! de 2010.

Excelentissimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jam3,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 048/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei n.o

048/10, desta data, o qual Disp6e sobre o ressarcimento de despesas, para apreciaçao sob

Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Justifica-se o presente projeto de lei, diante da necessidade de ressarci

mento de despesas com deslocamentos realizados por servidores e agentes politicos em seus

vefculos particulares a serviço do municipio.

Em muitas ocasi6es, nao estao disponiveis veiculos oficiais, e isto, nao e

razao para emperrar a maquina publica que pode e deve ter agilidade e produtividade em suas

aç6es.

Exemplifica-se, dentre muitos, com o caso especffico dos subprefeitos dos

distritos que nao disp6em de carro oficial para os deslocamentos rotineiros de sua funçao. O

atendimento de serviços publicos em periodo de transiçao, venda de veiculos velhos em leilao .

e aquisiçao e legalizaçao de nova frota, durante esse periodo embora sejam alugados veiculos,

servidores utilizam veiculos particulares para vistoria de obras e outros.
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Atenciosamente,
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Prefeito.



PROJETO DE LE' N.o 048, DE O~ DE ABRIL DE 2010.

Disp6e sobre o ressarcimento de despesas.

Art. 1° As despesas de vefculos particulares efetuadas e comprovadas por ser
vidores e agentes polfticos do Municfpio, em casos emergenciais especfficQs e autorizados,
dispendidas para realizaçao de serviço publico urgente serao ressarcidas observadas as nor-
mas seguintes.

Paragrafo unico. Na impossibilidade de ser utilizado vefculo oficial do Munici
pio, o servidor ou o agente polftico podera utilizar o de sua propriedade em viagens ou em
deslocamentos no perimetro urbano, mediante ressarcimento das despesas no retorno.

I - O deslocamento devera ser autorizado pelQ Prefeito, previamente e por es
crito, mediante requisiçao do secretario da area.

1\- Realizada a tarefa, as despesas serao ressarcidas mediante apresentaçao
de relat6rio detalhado a contabilidade, em ate dois dias uteis ap6s o retorno, onde constem os
dados do proprietario (nome e cargo); os dados do veiculo, (marca, modelo, placas, potencia
do motor, quilometragem de saida e de retorno) e os documentos comprobat6rios do dispen
dio, (notas fiscais e recibos).

III - O ressarcimento sera restrito a despesas de combustiveis, pedagios e ga
ragem do veiculo utilizado.

IV - O ressarcimento de combustivel sera limitado a media de consumo prevista
para o modelo e potencia do veiculo conforme dados fornecidos pela concessionaria da mar
ca.

Art. 2° O servidor ou agente polftico que ceder seu vefculo para o serviço publi
co, ao Municfpio, no caso previsto nesta Lei, nao transfere responsabilidades civis ou criminais
decorrentes de acidentes ou delitos. Todos os 6nus e riscos serao do proprietario do vefculo
sem que Ihe caiba reivindicar qualquer indenizaçao.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 09 de abril de 2010.
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