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Porto Alegre, 30 de julho de 2019. 
 
 

 
Orientação Técnica IGAM no 30.084/2019. 

 
 
 

I.   O Poder Legislativo do Município Carazinho, através da Srta. Viviane, 
solicita análise do Projeto de Resolução do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a 
regulamentação do custeio de viagem dos Vereadores para outras localidades a título 
de ressarcimento de despesas. 
 
 
 
II.   No que tange ao regramento da indenização de despesas de 
deslocamento, cabe informar que não precisa ser obrigatoriamente fixada por Lei no 
âmbito legislativo. Inclusive é possível, e deve ser definida por ato exclusivo da 
Câmara, que vem a ser a Resolução.  
 
  A “Resolução” é o instrumento normativo adequado para dispor a 
respeito de indenização no Poder Legislativo, tendo em vista regular matérias de 
interesse interno da Câmara. 
 
  Hely Lopes Meirelles assim explica: 
 

Resolução é deliberação do plenário sobre matéria de sua exclusiva 
competência e de interesse interno da Câmara, promulgada por seu 
presidente. Não é lei, nem simples ato administrativo: é deliberação 
político-administrativa. Obedece o princípio do processo legislativo da 
elaboração das leis mas não se sujeita a sanção ou veto do Executivo (...) 

  
 
 
III.  No aspecto formal é importante que seja observado a Lei 
Complementar no 95, de 1998, e paralelamente, as sugestões expressas no Manual de 
Redação da Presidência da República. 
 
  Neste sentido, sugere-se a alteração da Epígrafe e Ementa, a fim de 
atender a boa técnica legislativa, passando a vigorarem com a seguinte redação: 
 

PROJETO DE _____ No XX, DE 23 DE JULHO DE 2019 
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Dispõe sobre indenizações de despesas com viagens dos 
Vereadores Municipais de Carazinho. 

 
Importa lembrar que com a instituição desta ferramenta (ressarcimento 

de viagens) se o Legislativo possuir normativa que trate sobre a concessão das diárias, 
esta, por conseguinte, deverá ser retirada do mundo jurídico, pois as duas 
ferramentas não poderão ser realizadas concomitantemente ou a livre escolha dos 
agentes públicos envolvidos. Ou seja, ou se tem uma ferramenta (diária) ou outra 
ferramenta (ressarcimento de viagens). 

 
 
 

IV.  Quanto a matéria proposta cabe destacar que o ressarcimento de 
despesas tem natureza indenizatória, ou seja, é um reembolso monetário feito em 
razão de um gasto efetuado, podendo ser utilizado por servidor ou vereador, desde 
que tenha a previsão de pagamento em resolução. Cabe informar que para que o 
ressarcimento ocorra, dependerá de prévia análise da Administração, devendo 
somente ser pagos os ressarcimentos realizados em interesse da administração.  
 

Destaca-se que é requisito essencial para as concessões de 
ressarcimento, a finalidade e a adequação do seu uso, sob pena de ilegalidade do ato 
concessivo e a responsabilização dos agentes públicos por desvio de finalidade, 
configurado quando os ressarcimentos não correspondam à sua natureza 
indenizatória ou desatendam aos interesses da coletividade.  

 
Desta forma, não existe um critério específico e determinado quanto ao 

número e aos seus valores dos ressarcimentos, pois depende de características locais 
para a sua fixação. Assim, cabe a análise por parte daquele que possui a competência 
para praticar tal ato, decidindo com base na finalidade combinada com a adequação 
do uso. 

 
Os valores dos ressarcimentos deverão ser fixados nas quantias e 

números necessários ao ressarcimento da despesa, a título de indenização, sob pena 

de caracterizar parcela remuneratória, ou seja, deverão estar previstos em valores 
específicos 

 
Desta forma, deverá ser revista a previsão contida no art. 2º, da 

proposição analisada, a qual vincula o valor dos ressarcimentos ao valor do salário 
mínimo nacional, medida esta expressamente vedada pelo art. 7º, IV1 da Constituição 

                                                
1 Art. 70 (....) 
.... 
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Federal: 
 
  Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STF) 
acerca do assunto em questão: 
 

RE 237965 / SP - SÃO PAULO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES 
Julgamento:  10/02/2000           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
EMENTA: Fixação de horário de funcionamento para farmácias no 
Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos 
análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título 
exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram 
entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 
199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. 
Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do 
Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios 
constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, 
da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta 
Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa 
orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao 
julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 
7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para 
qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma 
constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser 
observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue 
como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o 
aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo 
constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 
5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário 
conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade 
do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão 
Preto. 
 

   Nessas condições, visando evitar a possibilidade de ocorrer eventual 
irregularidade da vindoura norma, sugere-se a alteração da previsão contida no art. 
2º, da proposição analisada, ao efeito de desvincular o valor dos ressarcimentos ao do 
salário mínimo nacional. 
 
  Convém referir ainda que no Projeto em tela não foram observados 
regramentos inerentes a: 
 

� critérios e procedimentos para autorizar o deslocamento do agente público; 

                                                                                                                                          
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

(GN) 
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� formas de publicidade das despesas realizadas; 
� formas de verificação da eficácia nos ressarcimentos relacionados a cursos, 

eventos ou assemelhados; 
� documentos, prazos e formas para apresentar a prestação de contas dos 

valores desembolsados para fins de ressarcimento; 
� previsão de devolução de valores não utilizados; e  
� as consequências da não prestação de contas e da não devolução de valores 

não utilizados.  
 
 

 

V.   Portanto, conclui-se que a viabilidade técnica do Projeto de Resolução 
em análise passa pelo atendimento dos requisitos e apontamentos expressos nesta 
orientação técnica. 
 

 

O IGAM permanece à disposição. 
 

 

 

 
Adriana de Lourdes Barbosa Fantinel Richato                          

Contadora, CRC/RS 084.186/O-7    

Consultora Contábil do IGAM 
 

 

 


