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Resolução Nº 284 de 03 de Dezembro de 2011 

 

 

 
"Normatiza o uso de veículos e fixa valores de diárias de viagens 
da Câmara Municipal  de Matozinhos." 

 

 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Matozinhos, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte 
Resolução: 

 

 
Art. 1º - Os veículos de propriedade da Câmara Municipal de Matozinhos são 

de uso exclusivo dos vereadores e servidores quando no exercício de suas atribuições 
parlamentares, institucionais, funcionais ou quando em outras atividades de interesse do 
Poder Legislativo. 

 
Art. 2º. Quando não estiver sendo utilizado, o veículo deverá permanecer 

recolhido à garagem oficial, salvo por expressa autorização do Presidente, observadas as 
formalidades previstas nesta Resolução. 

   
Art. 3º. Compete à Diretoria Administrativa da Câmara Municipal manter 

organizado registro da documentação, da utilização, da conservação, da manutenção, do 
consumo de óleos lubrificantes e de combustível, da quilometragem percorrida e de todos os 
registros e informações relativas ao uso e à conservação de cada veículo da frota oficial do 
Município de uso da Câmara. 

   
Parágrafo único. O condutor que constatar qualquer problema no 

funcionamento do veículo deverá comunicar imediatamente ao setor competente.  
 
Art. 4º. O veículo oficial da Câmara Municipal deverá ser conduzido pelo 

servidor publico efetivo ocupante do cargo de Motorista, constante do Quadro de Pessoal da 
Edilidade, ou pelo Presidente da Câmara Municipal. 

  
Parágrafo único. Havendo impossibilidade de cumprimento ao que dispõe 

o caput deste artigo, o veículo oficial da Câmara poderá, mediante autorização da Presidência, no 
interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, ser conduzido pelos Vereadores 
ou servidor publico constante do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, desde que 
comprovadamente habilitados. 

 
Art. 5º - As viagens serão autorizadas apenas no caso de representação do 

Poder Legislativo Municipal em eventos de interesse da Câmara de Vereadores ou do Município, 
bem como para participar de estudos, cursos e atividades cujo tema tenha relação como exercício 
parlamentar ou verse sobre a administração pública em qualquer de suas áreas, devidamente 
comprovadas.   
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Art. 6º. A responsabilidade pelo agendamento de saída dos veículos é da 
Diretoria Administrativa da Câmara Municipal, que elaborará planilha para controle de entrada e 
saída de veículos. 

 
§ 1º: A requisição para uso local dos veículos será feita mediante impresso 

próprio (Anexo I), devidamente preenchido e assinado pelo requisitante, observados os termos do 
art. 4º desta resolução, e deverá ser autorizada pela Diretora Administrativa mediante carimbo e 
assinatura.  

    
§ 2º. A requisição para viagens fora do Município será feita mediante impresso 

próprio (Anexo II), devidamente preenchido e assinado por Vereador, Chefe de Gabinete ou 
Diretor de Departamento, observados os termos do art. 4º desta resolução, e deverá ser 
autorizada pela Diretora Administrativa mediante carimbo e assinatura.     

 
Art.7º. A Diretoria Administrativa deverá enviar relatório mensal (Anexo III) à 

Controladoria da Câmara Municipal para fiscalização e emissão de parecer a ser entregue ao 
Presidente da Câmara Municipal.    

 
Parágrafo único: Verificada a ocorrência da utilização indevida do veículo, ou 

qualquer outra irregularidade, o Presidente providenciará de imediato a instauração de 
sindicância destinada a apurar o ocorrido. 

 
Art. 8º. A responsabilidade pela correção e veracidade dos dados apresentados 

na requisição será exclusivamente do motorista condutor e do solicitante, devendo responder 
administrativa, pessoal e civilmente por qualquer irregularidade que vier a ser constatada. 

 
Art. 9º. O motorista responderá pelos danos provocados no veículo, eventuais 

multas que vier a sofrer quando no exercício de suas funções, decorrentes  de negligência, 
imprudência e imperícia, comprovada pelos órgãos competentes, após o devido processo 
administrativo. 

 
Art. 10º. Fica estabelecido o valor da diária em R$50,00 (cinqüenta reais) que 

será paga a Vereadores, servidores públicos efetivos e comissionados, para fins de alimentação 
em viagens fora do município e sem pernoite, desde que observados os requisitos previstos no 
art. 5º desta resolução.   

 
Art. 10. Fica estabelecido o valor da diária em R$169,76 (cento e sessenta e 

nove reais e setenta e seis centavos) que será paga a vereadores e servidores, para fins de 
indenização das despesas realizadas com alimentação e deslocamento em viagens fora do 
município, e sem pernoite, desde que observados os requisitos do Art. 5º desta Resolução. 
(Redação dada pela Resolução nº329, de 2022).  

 
§. 1º Para viagens fora do município e com pernoite, fica estabelecido o valor 

da diária em R$ 100,00 (cem reais), que será paga a Vereadores, servidores públicos efetivos e 
comissionados, para fins de alimentação, desde que observados os requisitos previstos no art. 5º 
desta resolução.   
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§1º Para viagens fora do município e com pernoite, fica estabelecido o valor da 
diária em R$ 339,52 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), para fins de 
indenização das despesas realizadas com alimentação e deslocamento que será paga a 
vereadores e servidores, desde que observados os requisitos previstos no Art. 5º desta resolução.  
(Redação dada pela Resolução nº329, de 2022). 

 
§ 2º  O valor das diárias poderá ser adiantado, conforme preceitua o art. 68 da 

Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964. 
 
§ 3º  O direito ao recebimento da diária fica garantido quando a viagem não 

for feita por veículo da Câmara, desde que observados os requisitos previstos no art. 5º desta 
resolução.   

 
§4º Ao final de cada viagem, deverá ser apresentada, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prestação de contas, contendo pelo menos um dos seguintes documentos, além da 
devolução dos valores relativos a diárias recebidas em excesso. (Incluído pela Resolução nº329, de 
2022). 

 
I - Certificado, diploma, atestado, declaração de visita e/ou participação, ou 

documento similar, que venham a comprovar a participação do servidor e/ou vereador; (Incluído 
pela Resolução nº329, de 2022). 

 
II - Relatório devidamente assinado pelo servidor ou vereador, em que declare 

o valor gasto, o objeto, a data e o local, em que foi gasto, responsabilizando-se civil e 
criminalmente pelas declarações prestadas. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 

 
III - Notas fiscais, extratos de pagamento com cartão de crédito, recibos de 

pagamento via pix; cupons fiscais, sem rasuras ou emendas, organizados e que contenham a 
descrição do valor gasto. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 

 
 
§5º Os documentos utilizados para prestação de contas poderão ser 

apresentados de forma digital. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
§6º Comprovado que o Vereador ou Servidor recebeu diária em excesso, a 

devolução dos valores excedidos se dará mediante desconto na folha de pagamento, do mês 
subsequente. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
                           §7º A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, 
respectivamente, dos solicitantes e do concedente. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
 

  §8º Cabe ao Controlador Geral examinar a prestação de contas e seus 
documentos, rejeitando os que não observarem as disposições determinadas nesta Resolução. 
(Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
 

  §9º Casos omissos serão resolvidos pelo Presidente. (Incluído pela Resolução 
nº329, de 2022). 
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Art. 11. Quando a viagem envolver estadas em hotel, o requisitante deverá 
solicitar providências para a devida reserva e pagamento sob responsabilidade do Departamento 
Administrativo e Financeiro, com aprovação da Presidência. 

 
Art. 12- O valor da diária será reajustado anualmente, obedecendo ao mesmo 

percentual do INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor ou outro índice que por ventura 
vier a substituí-lo. 

 
Art. 13 - Em conformidade com art. 126, § 2º da Lei nº 83/51, não caberá a 

concessão da diária quando o deslocamento do funcionário constituir exigência permanente do 
cargo ou função, devendo, neste caso, a titulo de alimentação, ser fornecido vale refeição, no 
valor de R$10,00 (dez reais) para lanche diurno ou vespertino ou e R$20,00 (vinte reais) para 
almoço.  
 

Art. 13. Em conformidade com o Art. 126, §2º, da Lei nº83/51, não caberá a 
concessão da diária quando o deslocamento do funcionário constituir exigência permanente do 
cargo ou função, devendo, neste caso, a título de alimentação, ser fornecido vale-refeição, no 
valor de R$30,00 (trinta reais) para lanche ou R$70,00 (setenta reais) para almoço. (Redação dada 
pela Resolução nº329, de 2022).  

 
§1º O recebimento do vale-refeição está condicionado a prestação de contas, 

nos termos do §4º, do Art. 10, desta Resolução. . (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
 
§2º Se ficar comprovado que houve o recebimento de vale-refeição em 

excesso, a devolução dos valores excedidos se dará mediante desconto na folha de pagamento, 
do mês subsequente. . (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 

 
§3º A responsabilidade pelo controle do recebimento de vale-refeição é, 

respectivamente, do solicitante e do concedente. (Incluído pela Resolução nº329, de 2022). 
 

 
 
Art. 14 - Para estacionamento fora do Município será concedido talão de 

estacionamento rotativo no ato do requerimento de saída do veículo.  
 
Art. 15. Ao funcionário que cometer qualquer infração ao disposto nesta 

resolução, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais.  

 
Art. 16 - Com o fim de preservar a saúde e a segurança dos ocupantes dos 

veículos oficiais, fica terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros 
durante as viagens. 

 
Art. 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.  
 

Câmara Municipal de Matozinhos, em 26 de outubro de 2011. 
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Emanuel Barbosa Sincero 

Presidente 
 
 

 
César Antônio Pereira                                                     Acácio de Paula Martins  
Vice-Presidente                                                                                   Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
REQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - Uso Local 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 
Eu,___________________________________, CPF nº______________, solicito 

autorização, conforme art. XX da Resolução n.º........ , para uso de um veículo oficial, para fins de  

____________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________, 

conforme especificado: 

  
Data do Uso ____/____/____ das ____:____ horas às ____:____ 

Motorista:________________________________________________________

______ 

Veículo:__________________________________________________________

_____ 

Requisitante:____________________________________________________________ 

 

___________________________________ 
Assinatura da Diretora Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
REQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 
Requisição de Veículos para uso fora do Município de Matozinhos - Viagens 
 
Eu,___________________________________, CPF nº______________, solicito 

autorização, bem como as diárias, conforme art. XX da Resolução n.º........ , para uso de um 

veículo oficial, para fins de _____________________________________________ 
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________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________, 

conforme especificado: 

Data do Uso ____/____/____ das ____:____ horas às ____:____ 

Motorista:________________________________________________________

______ 

Veículo:__________________________________________________________

_____ 

Requisitante:____________________________________________________________ 

 

   ___________________________________ 
Assinatura da Diretora Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
Relatório de Uso do Veículo Oficial 
 
Data: _______________________ 

Veículo: ________________________________ 

Quilometragem inicial: _____________________ 

Quilometragem final: _______________________ 

 

Ocorrências ou necessidade de manutenção do veículo? 

________________________________________________________________

______ 
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Descrever manutenção realizada no veículo e o 

local:____________________________ 

________________________________________________________________

______ 

 

Observações: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

_______________________________ 
Assinatura da Diretora Administrativa 
 

 

 

Câmara Municipal de Matozinhos, 03 de dezembro de 2011. 

 

 

 

Emanuel Barbosa Sincero 

Presidente 

 

César Antônio Pereira 

Vice-Presidente 

 

Acácio de Paula Martins 

Secretário 

 
 


