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Estabelece normas para o uso do 
Veiculo da Camara Municipal de 
Santa Lúcia. 

Art. 10 - O Vereador e/ou Servidor que pretender usar o veículo da Câmara 
Municipal para viagem oficial deverá requisitar a cessão do veiculo por escrito, 1 
(um) dia útil antes da data pretendida para viagem, ao Presidente da Câmara 
Municipal, indicando: 

1 	- 	data da viagem; 
II 	- 	localidade de destino; 
III 	- 	justificativa da viagem, informando o órgão e assunto a ser 

tratado; 

§ 10  - É obrigatória a presença do Vereador ou servidor durante todo o 
percurso, e de ao menos 1 (um) membro da mesa diretora, exceto no caso de 
autorização expressa e por escrito do Presidente dispondo em contrário. 

§ 20  - O veículo será conduzido exclusivamente pelos vereadores ou 
servidores da Câmara. 

§ 30  - Fica vedada a cessão do veículo para pessoas não habilitadas ou 
quando a habilitação estiver suspensa, cassada ou esteja sob ação de álcool, de 
drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual. 

Art. 20  - Ao retornar da viagem o Vereador requisitante e/ou Servidor 
apresentará à Presidência relatório sucinto do trabalho desenvolvido durante a 
viagem, discriminando a Quilometragem percorrida, sob pena de impedimento 
de utilizar o veículo pelo prazo de trinta (30) dias. A penalidade de impedimento 
dobrará na reincidência, perdendo o direito de uso por todo o mandato o 
Vereador que repetir a falta por três (03) vezes. 

§ 10  - Compete à Mesa da Câmara apurar, através de processo sindicante, 
os casos de uso indevido do veículo por Vereador e/ou servidores a aplicação de 
penalidade de ressarcimento aos cofres municipais das despesas com a viagem. 
No caso de reincidência, a Mesa representará ao Ministério Público. 

Art. 30 - As despesas necessárias à execução deste Projeto de Resolução 
onerarão verbas próprias consignadas em orçamento. 

Art. 40  - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação 

Santa Lúcia, S.P., 19 de Março de 2013 

Reginaldo Amaro 
Vereador Presidente 
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