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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. nO 060/17 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 036/17

Carazinho, 13 de março de 2017.

1 4 MAR. 1017

Senhor Presidente: ,..31J~Ass.:~~~-t-
Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

036/17, desta data, que Dispõe sobre o ressarcimento ao Prefeito, Vice e

Secretários Municipais das despesas tidas por ocasião da utilização de seus

veiculos particulares a serviço da Administração Pública.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei apresentado visa ressarCir o Prefeito, Vice e

Secretários Municipais por quilômetro rodado, quando da utilização de veículos

particulares, no exercício de suas funções, para se locomoverem em viagens dentro

do Estado do Rio Grande do Sul.

Tal medida visa, principalmente, dispensar a necessidade de

convocação de motorista para conduzir os veículos públicos nas viagens oficiais,

visto que tal prática gera custos ao Município, que além de pagar diárias aos

agentes politicos referidos, também deve indenizar o motorista.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 036, DE 13 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre o ressarcimento ao Prefeito,
Vice e Secretários Municipais das
despesas tidas por ocasião da utilização
de seus veículos particulares a serviço da
Administração Pública.

Art. 1° O Prefeito, Vice e Secretários Municipais serão ressarcidos na
proporção de R$ 0,70 (setenta centavos) por quilômetro rodado, pelas despesas de
combustível, além de pedágio e garagem que serão ressarcidos à parte, quando, no
efetivo exercício do mandato, utilizarem seus veículos particulares para locomoverem-
se fora do Município, com a devida comprovação e justificativa.

li 1° O valor estabelecido no artigo 1° poderá ser reajustado anualmente
pelo IPCA.

li 2° Serão de responsabilidade do Prefeito elou Vice e Secretários, sem
que lhes caiba indenização por parte do Municipio, quaisquer danos que decorram de
acidentes automotivos, furto ou roubo, bem como multas de trânsito que eventualmente
vierem a ser imputadas.

i 3° O ressarcimento previsto nesta Lei somente terá validade para
viagens e deslocamentos realizados dentro do território do Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 20 O ressarcimento da despesa será feito mediante comprovação
através de planilha, que conterá o diário de bordo, que por sua vez informará o destino,
data, horário e a efetiva quilometragem de saida e chegada a serviço da administração
municipal.

Art. 3° A Secretaria Municipal da Administração manterá rigoroso controle
da utilização dos veículos, cabendo ao secretário autorizar a indenização.

Ar!. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da
secretaria municipal em que os agentes políticoscitados no artigo 10 estiverem lotados.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2017.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
191/2017

Matéria: Projeto de Lei n. 036/2017
Ementa: RESSARCIMENTO. DESPESAS

.- VEicULOS. PARTICULARES. AGENTES
POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO.
OBSERVÃNCIA EVIDENCIADA. EFICIÉNCIA
(ECONOMICIDADE), DEVER DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE
VALORES. ORIENTAÇÃO. FAVORÃVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Vivlane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orientação técnica. em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n
036/2017, de 13 de março de 2017, de auloria do Poder Executivo. que dispõe sÇ)bre o
ressarcimento ao Prefeito, Vice e Secrelários Municipais das despesas lidas por ocasião
da utilização de seus veiculos pal1icularos a selViço da Adminislração Pública.

Os motivos constam em anexo ã minuta de lei apresentada

E o brevissimo relato, pássa.se a fundamen~ar.

A competência matenal para a presente proposição de lei é. sem
dúvida, do Municipio de Carazi':lho, Visto englobar matéria local (ressarcimento pela
utilização de veículo próprio de agentes politicos), não havendo vicias, portanto. neste
particular (vide artigo 30. Inciso I, da CRFB\

Correta, também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo
legislativo, considerando se referir. unicamente, a agentes pomicos do Poder Executivo, de
sorte que a mesma é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Pretende o projeto de lei dispor sobre o ressarcimento ao Prefeito,
Vice e Secretarias Municipais das despesas lidas por ocasião da utilização de seus
veículos particulares. quando em servíço da Administração Pública, dentro do território do
Estado do RIOGrande do Sul, na proporção de RS 0,70 (setenta centavos) por quilõmelro
rodado pelas despesas de combustível. sem prejuizo de ressarcimento com gastos em
pedaglo e garagem, deVidamente comprovados.

Com razão.

1 J\n. 30 Compele aos fviunicipios'
1- legIslar sohre assunlos de mlcresse local,

I
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o dever de racionalização dos recursos públicos decorre do própno
texto constitucional, em especial, do princípio da eficiência (CRFB, art. 37, caplJl).
Ademais, o caso demonstra razoabilidade na fixação dos valores por quilõmetro rodado
(art. 1°) e dever de prestar conlas (art. 2°), condições estas necessárias para não
desvirtuar a finalidade da norma

A, restrição a agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e
Secretanos) também se mostra válida, tendo em vista as atribuições intrínsecas a cada um
dos cargos, que. não raras vezes, exigem o destocamento â capItal gaúcha. Não se
eVidencIa. ~ssim, qualquer violação ao princípIO da impessoalidade

A não apresentação de impacto orçamentário, mesmo este, ao
contrário do que alguns sustentam, ter sim natureza estimativa, visto o dever legal de
considerar dois exercicios financeiros seguintes (LC 101/00, art 16, I, clc art. 17), não
causa Irregularidade insanável, uma vez que o projeto de lei não gera despesas concretas
(a liquidação das despesas dependerá de cada prestação de contas)

Ressalva-se, apenas, que a responsabilidade objellva da
Administração Pública (CRFB, art. 37, ~6°) não é atenuada pela presente proposição de
leI.

Por tais razões, o projeto de lei é viável tecnicamente

E a fundamentação.
Ê a conclusão, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RSr 22 de março de 2017

Luis FERNAN
Procurador do

BOURSCHEID
der Legislativo
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COMlssAo DI' .JUSTIÇA E FINANÇAS
PAlmCEH

P:u'c(;cr nO 043/2017
Pl"Ojeto de 'Lei nO 036/17 .....•
Autor: Executivo Municipal ' ~
Ementa: Dispõe sobre' o ressarcimento ao P]'cfeilü, Vice e Sccret.{lrios Í\1uni(;ipHis dHS
despesas t.idas por ocasião da ut.ijilizaçào "de seus veículos pllrl.il.:ularcl; ri l'Pl"viço dn
Administ.ração Pública ..
Helatol': !\'I:'lrcio HOPPCll,

R(lIHt,ôrio

1. A .matéria em análise, de autoria do Executivo l\'!llllicipal, 11'<lllli1.Hm:~ta ('a~fl
Legis1at.iv8. sob a forma de Pl'ojeto de l..ci. temia .como objel.ivo a Emcnül acima Cil<lda.

2. Atendendo ús norml'lS constitucionais de tramitação que disciplinam li matêri~. o
referido Projeto de Lei está soh fi responsabilidade desta Comissão parI'! que sl'Ja
cJ:lhorado o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e I"p.gilllelllalidade.

a. Acostou-se o parecer jul"Ídico 10112017.

Voto do Relator"
I. Condui-sc legítim:~ 11iniciativa dest.a proposição de lei. tendo em vista !"(' lnltnr d!'

interesse local e ser privativa dú Chefe do Poder r,xecLltivo, nóo hm'endo vicioso
:L Não há quaisqucr :ndícios de ilegalidade e/oll incollSI.illlcionalidadc.
:l. Por tal r;)7.iio, VOTA. o Relator pela const.itucionalidade. legalidade e viabilidflde do

PreHeni.e Projeto de Lei.
4. Os demais integT:llltes d~lComissTio VOTr\R~l\1 DI~ACOHDO.

Sal;) de Reuniões An~ "nio Li ório Bervian, 22 de março de 201 í .

,•

.... ~~

\ e ea( r Milrcio JIoppena~ki:~.
lI' João Pedro Alhllquc]'que de l\zm >do

Vice Presidente

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 • CARAZINHOIRS
E-maii: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••.D

COMISSÃO DE OIlDEM ECONOMICA I, SOCIAL

PARECER...
PareceI" nO 0331201 í
Pl'ojeto de Lei n" 036/]i
Aut.or: Executivo"Mul'iiCipal

. . .
Ement.a: [)i~p~e ,sobre o resf:iHl'cimenlo ,lO Pl'efeilo, Vice e Secl'eUhios l'vlunicipai;; dnfi
despesns tidas por ocasião da utilili:t,ação de seus veículos pnl'l.iculares a serviço da
Adminlstnlção P •...•blica.
!{clat,OI': Daniel \V(~bcl'

i. Uclatório

I. l\ mulérin em Anúlise. d(' au!.Orin do Poder Execui,ivo, lnllnila Ill;!sl.a CtiSH LCl!í:>lall\'<l.

I;ob a fOl'llln de Projet.o de Lei, tendo como oujet.ivo a Ementa acimn cit.ndn.
2. Atenrlcndo IlS nOrmas regimentais de tt'Hlllitação que disciplinam a matél'ia. I) l"e1crido

Projeto de Lei ef't:1 sob n ('espollsabilidadc desta Comissfio para que s(~jn elabol'llUO
parecer sohre ,aSpeclOf.: de ordem econômica c f<OCiaL

3. Acostou-se pareceI' jurídico 191/17

Vot.o do Relat.or

'I. Adota-se o fundnlllemQ do parecer da Comissiio de ,Justiça ("Finança,,_
5. Adenwis, Jlão se verifiCA impad o negntivo "na eCOJlomin c nA Bociedade local.
G. Por t.al I'<l'zlio, VOTA O HelnLor de HCOl'de) ao Projeto de Lei.
i, Os demais inlel-:nllltes dt! Comiss;io VOTARA/VI DE ACO}{l)O,, ,
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PROCESSO W045Io~51~~
SIM NÃO
- ,--

Alaor Galdlno Tomaz X ,
+ ,

Anselmo Britzke j
X

Clayton Pereira X
- - -- 1Daniel Weber X

Erlei Vieira X
,,

Estevão De Loreno
,

Presidente
,

Presidente
, , \
:Fábio Zanelti X

r Gian Pedroso 1 X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque

,
X

I +-
Lucas Lopes X I
LUIs Fernando Cosia X

MarCIO Hoppen t X
TOTAL 12,

I

~
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OP 0'16/2017 COlo~jnllO 28 de :HOIÇOde 7.017

As~unlo:Votaçõo de projetos ,

[xcc'íenlissirno Senha; Pre:ei:o ,'V',unicipal:

,J Comunicamos C Vosso Exc01êncio de Que este LcqislOlivQ, em RCurliôa
er,lroordinório r10 dio 27/03/?OJ7. volOu os seguintes proje;m de lei, o!iund0s rlcs,e ['aCel
Execulivo. os Quois (Glocionornos ot)oixo:

l. r,lojelo ele Lei 027/17 de oulo:io do Executivo !./i\JI\ic.ip(l1. o quo I AulOilf(; o rorl.;;1

Execulivo ,V,uniCipnl o :lrmor OCordo de cooperaçào com c Dclenwlio Publico do brado
do Rio Grande do Sul. visando 6 concessõo de Eslógio CUlliculor NCJOObrtQolorio 110
Defensoria Publico do 1::510rJoRegional de CormintlO e clle:o dispos;:ivo da l.ei t./'uniO[)(l1nO
8.1~2 de IJ de Oulubro de 2016, Aprovado POI unanimidade

2. Projclo de lei 028/17 Ce aulolio do Execulivo MunicipOI. o quOI Aulorizo oberlUIO de:
Crédi:o Especiol 110 orçOf11~nlo de 7.0I i' Aprovado por unonimidade

J. Projela de Lei 033/17 de ou:orio do Executivo MuniCil)O!. o quul DcnorTlino hVCr'lIUO (1(;'.
Indú,llio:.. Aprovado POI unanimidade

<1.Plojeto de lei 03,:(16 de auioria do executivo Municipol. o Quol Declaro t)(~nl tnlfllCriol
inleglonlc do POI(ill1on\o i)isJ6lico e cullurai co Municipio. Aprovarlo por unanimidade

5. Projeto de lei 0.15/16 de aulOria do executivo Municipol. o quol 1,llclO denominação (lO
pOlque Munici;Xli J060 1III)er10Xavier do Cruz c revoqo o I r-;i Munici;Joi n° 5.J56N9.
Aprovado por unanimidadp..

6. Projeto de. lei 035/!6 de üulO(io do e"ecu!ivo rv',unicipo!.o qual Ol~pôe ~ob~e(l

rcssa!cimenló 00 rrefcilo. vié~ e S~ClelóriosMunicipois do, dcspe~o~ lif!m POIocc,;óo do
ulililiwçõo' de seus veiculos por IiculOlcS a serviço do l,dl11jni~lloçõo Pú!)lico. Aprovado por
unanimidade.

1. Projeto de lei Cornplel1)enlor 002/16 de au!oria do execulivo Municipc:l. o quel OI~r.>Or:

so!)re o cnrovoçõo e ticenci(~rnenlo respomóvel de proielas de c:onstluçõo de ecifir.oçócs
uni[orniliores e bilomiliOIBS no Município de Cor07.inilo, I\provCldo por unanimidade,

1,lencioscmcnlc .. . . 'yL
,slevuo D(:<{olcnü

I'lesidcn!c

;, 5uQExcelêncic o Sentlo:
Milion Schmil7.
PrelcilUlo Municipal de COlozinl1o
Ca1ozjnho. RS

.,;/Jn e;/'P' ,\,"
'~ \10'>7~JfyY'-
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LEI MUNICIPAL N° 8.197, OE 29 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre o reSSii(c""wnto ao Pmfeito,
Vice e Secretârios Municipais das despesa:;
tidas por ocas/,ia da utifjzação de seus
vcícufos pa!ticlJlarp.s a serviço d,J
Administração Pública.

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GPANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a segUlnle
Lei:

Art. 1° O Prefeito, Vice e SecretáriOS MlJnlçjpais serão res~arcido$ na proporÇ-BO
de R$ 0.10 (setenta centavos) por quilômetro rodado, pelJS de5pesas de combustíveL além de
pedjgio e garaç€rn que serão re:;s~rGldosà pôlrle, quando. no efetivo exercício do mandalo.
lltilizareln seus veiculos particulares parêl locomo'Jerem-i'A fora do Município, com il deVida
comrrovação e Justificativa.

~ 1() O valor estabeleCido no artigo íO poderá ser reajustado ~lrlUatmente pelo
IPCA.

~ 2° Sp,rão op.Jesponsabilidade do Prefeito e/ou Vice C Secretarios, sem que
lhes caiba indenizaç,go P0l' parte do Município, quaisquer danos qUE: decorram de aCldenles
aulomotivos. lurto ou roubo. bem como mult<ls de t~~lIlsi;:oque eventualmente vierem a seI
imputarlas_

~ 3° O ressarcimento pnNlsto ne~t<l Lei somente lera v<=lhdade para viagens e
deslocamentos realiz.ados d{')ntro Ijo terrii6rio do ESt3do do F~loGlande do Sul

Art_ 2'-' () ressarcirnen10 d" despesa se-râ feito medianle comprovação através de
pl.anilha, que conterá o dl~rlOde borda, que por SLI~ vez inbrmar;~ o destino, data. hor.:.~rioe a
efetiva quilometragem de saida e chegada a serviço da adrnirllsttClçjO mudciral.

Art, 3" 1\ t,ecrelana Municipal da Arlrnlnir,tr'(lção manterá r~goroso controle do
utllizução dos veículOS, ~bel,do ao secrelário autorizar a indenizA,çao

Art. 4'-' As des~es<:l!'i decorrentes desta L~i correrão por cont<.; d3 secretaria
munrcipal em que os agentes políti(.os cilado5 no a,1igo 1" estiv('{em lotados

Art. !/' E:.sta l~ei entra em vigor rIa d~:o de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 20"li'

Registre-se e publiqlIE-Sf! no P<linel de
Public~wões dê.!PrtJrr.:lilura.

..,.
3>---7

LORI LUIZ BOLEymA
Secretario da ?'ffnirlistraç~o
DO':
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