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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMAM l\RUNDCIIPALDE CARAZINMO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

RESOLUÇÃO DE MESA N° 002, DE 6 DE MARÇO DE 2019

Regulamenta a criação de formulário de solicitação
de diárias, de termo de compromisso pela utilização
de veículo próprio e de relatório para fins de
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo
próprio, observando as disposições da Resolução nO
315, de 15 de fevereiro de 2011.

o

o

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, com
fulcro no art. 26 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e no exercício de suas
atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os pedidos de diárias dos
seus servidores públicos e agentes políticos, conforme previsto na Resolução nO
315/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o termo de compromisso
pelo uso de veículo próprio dos seus servidores públicos e agentes políticos,
conforme previsto na Resolução nO315/2011;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os pedidos de
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio dos seus servidores públicos
e agentes políticos, conforme previsto na Resolução nO315/2011;

RESOLVE:

Art. 1°. Criar um formulário de solicitação de diárias, um termo de
compromisso pelo uso de veículo próprio e um relatório para fins de ressarcimento
pelo uso de veículo próprio, para que todos os servidores públicos e agentes
políticos da Câmara de Vereadores de Carazinho utilizem os padrões estabelecidos
nos documentos anexos nesta Resolução, os quais seguem as exigências
estabelecidas na Resolução nO315/2011.

9 1°. O formulário de solicitação de diárias está acostado nesta Resolução
como anexo I.

9 2°. O termo de compromisso pelo uso de veículo próprio está acostado
nesta Resolução como anexo 11.

9 3°. O relatório para fins de ressarcimento pelo uso de veículo próprio está
acostado nesta Resolução como anexo 111.

Art. 2°. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se.

Publique-se.
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ERLEI A TÔNIO VIEIRA
2° Vice-Presidente

~~
MAR I LUIS HOPPEN
2° Secretário

CARAZlNHO . RS
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE
CARAZINHO - RS

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome:
CPF:
Cargo ou Função:

2. DESCRiÇÃO DO OBJETIVO DA VIAGEM
Obs: Caso o objeto da diária seja a realização de curso, o solicitante deve declarar
expressamente que não fez o mesmo curso no período de 24 meses anteriores à
solicitação, e caso tenha feito, justifique a necessidade da nova inscrição em
documento a ser anexado junto a este formulário.

3. DESTINO
( ) Interior do Estado (+ 100 km), mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Porto Alegre, mediante autorização do Presidente da Câmara
( ) Fora do Estado, exceto Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da
Câmara
( ) Brasília, mediante autorização de maioria simples do Plenário da Câmara

4. PERíODO DE AFASTAMENTO
Saída (data/hora):
Compromisso (data/hora):
Retorno (data/hora):
Número de diárias: _

5. MEIO DE TRANSPORTE
( ) Veículo próprio, mediante autorização do Presidente e celebração de Termo de
Compromisso, conforme art. 11 da Resolução 315/2011
( ) Veículo da Câmara de Vereadores
( ) Veículo de empresa terrestre: ( ) Passagem ( ) Táxi
( ) Veículo de empresa aérea
( ) Outros: _

6. PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE
( ) Sim ( ) Não
Valor:
R$ _

7. CONTA BANCÁRIA PARA FINS DE DEPÓSITO DO VALOR DA(S) DIÁRIA(S)
Banco: Agência: Conta:

Carazinho, dia/mês/ano.

Nome do Solicitante

Vereador Daniel Weber
Presidente do Legislativo



ANEXO 11

TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEíCULO PRÓPRIO

Nome:
CPF:
Cargo ou Função:
Veículo (marca, tipo, cor, placa e RENAVAM):

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEíCULO
PARTICULAR, nos termos do que autoriza a Resolução n° 315/2011 de 15 de Fevereiro
de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação
ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente, junto a este Termo as cópias da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo
próprio.

Em cumprimento ao que determina o art. 11 da Resolução nO315/2011,
DECLARO:

I - que o veículo encontra-se revisado com todos os equipamentos de
segurança válidos e em perfeitas condições de funcionamento;

II - que o veículo está segurado com os seguintes valores mínimos:
- casco com o valor variável de 100% da Tabela Fipe;
- danos materiais no valor de R$ 100.000,00;
- danos corporais no valor de R$ 50.000,00;
- danos morais no valor de R$ 50.000,00;

111 - que possuo Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vigente e sem
pontuação que me impeça de dirigir;

IV - ter ciência de que este termo de compromisso tem prazo de validade de
um ano;

(j) V - ter ciência de que este termo de compromisso é automaticamente
extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

VI - utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o
deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam
quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;

VII - que serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e
despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição
de peças, óleo, lavagens, lubrificação e outros que sejam necessários para deixar o
veículo em perfeitas condições de uso;

VIII - que é de minha exclusiva responsabilidade todas as despesas com
impostos, multas e seguros do veículo, bem como, quaisquer indenizações ou cobertura de
riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja
envolvido;

IX - informar de imediato ao Presidente, sempre que o veículo, por qualquer
motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;



x - cumprir integralmente as determinações contidas neste termo de
compromisso, assim como as demais contidas na Resolução nO315/2011, com relação ao
uso do seu veículo em serviço;

XI - a utilização do veículo, nos termos da Resolução nO315/2011, somente
poderá ser feita pelo próprio compromissado, ou, por demais servidores públicos ou
agentes políticos da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, mediante prévia
autorização do Presidente do Legislativo.

Carazinho, dia/mês/ano.

Nome do Compromissado

Vereador Daniel Weber
Presidente do Legislativo



".

ANEXO 111

RELATÓRIO PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE
VEíCULO PRÓPRIO

Nome:
CPF:
Cargo ou Função:
Veículo (marca, tipo, cor, placa e RENAVAM):

Data da saída:
Data da chegada:
Quilometragem percorrida:
Valor do Ressarcimento:

Obs: A quilometragem percorrida deve ser comprovada através de fotos do
hodômetro do veículo utilizado.

l


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

