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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 22 de junho de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO059f18

Senhor Presidente:

,

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

059f18, desta data, que Dispõe sobre o ressarCÍmento do Presidente e Diretor

Administrativo/Financeiro das despesas tidas por ocasião da utilização de seus

veiculas particulares a serviço do Previcarazinho.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação do

Previcarazinho, visando ressarcir o Presidente e Diretor Administrativo/Financeiro da

autarquia por quilômetro rodado, quando da utilização de velculos particulares, no

exercício de suas funÇÕes, para se locomoverem em viagens denlro do Estado do Rio

Grande do Sul.

Cabe destacar que tal medida é adotada também pelo Poder Executivo,

conforme autorização contida na Lei Municipal nO8.197/17.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI NQ 059, DE 22 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre o ressar(;imento do Presidente
e Diretor Administrativo/Financeiro das
despesas tidas por ocasião da utilização de
seus veiculos particulares a serviço do
Previcarazinho.

Art. 1Q O Presidente e o Diretor Administrativo/Financeiro do
Previcarazinho serão ressarcidos na proporção de R$ 0,73 (setenta e três centavos)
por quilõmetro rodado, pelas despesas de combustivel, além de pedágio e garagem
que serão ressarodos à parte, quando, no efetivo e"ercfcio do mandato. utilizarem seus
veiculas particulares para locomoverem.se fora do Municipio, com a devida
comprovação e justificativa.

li 1Q O valor estabelecido no caput deste artigo poderá ser reajustado
anualmente pelo lPCA.

li 2° Serão de responsabilidade do Presidente e/ou Diretor
Administrativo/Financeiro, sem que lhe caiba indenização por parte do Previcarazinho,
quaisquer danos que decorram de acidentes automotivos, furto ou roubo, bem como
multas de trânsito que eventualmente vierem a ser imputadas.

li 3° O ressar~mento previsto nesta Lei somente tera validade para viagens
e deslocamentos realizados dentro do território do Eslado do Rio Grande do Sul.

Art, 2Q O ressarcimento da despesa sera feilo mediante comprovação através
de planilha, que conterá o diário de bordo, que por sua vez informará °destino, data, horário
e a efetiva Quilometragemde salda e chegada a serviço da Autarquia.

Art, 3' O Presidente da Autarquia manterá rigoroso controle da
utilização dos veiculas, cabendo ao mesmo autorizar a indenização.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações próprias do Previcarazinho.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2018.
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