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Oficio Especial

EXMO SR.
ELTON APARECIDO SILVA MIL.ANI
0.0. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLlS-SP'

Senhor Presidente:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mesópolis, -tem a presente finalidade
de- dirigir a Vossa- Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI
-COMPLEMENTAR N°008, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. "Dispõe sobre a
Regulamentação ~de uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de

-Mesópolis/Sl>. e dá outras providências", para, àpreclação dessa colenda
Câmara de Vereadores. '

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para _este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossossinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.
• I • "

Atenciosamente,

Me~a Diretora da Câmara Muriici_palde Mesópolis
Assinados no Projeto de Lei Complementar 008/2015.

Câmara Mun. M€sópol~s
PROTOCOLO

RECEBIDA-,

18 NOV 2015 .

N." J?'Q ..~.l...~J,
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JUSTIFICÁTIVA

Estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa Casa
Leqislativa o Projeto de Lei Complementar nO 008 de 18 de novembro' de 2015
que "Diapõe sobre a Regulamentação de uso do Veículo Oficial da
Câmara Muntcipal de Mesópolis/SP e dá outras provldênclas".

\ .

( O incluso Projeto de Lei·, Complementar originou-se dos estudos
principalmente por não existir nenhuma Leg.islação Vigente, principalmente
concernente a procedimentos gerais/para o uso do veículo de propriedade da , '
Câmara Municipal de Mesópolis.

É importante destacar que, o sobredito Projeto' de Lei Complementar
visa 'a regulamentar o,uso do veiculo e ainda, os procedimentos' para utilização,
controle e' guarda, sem deixar, é claro, de atribuir ao condutor dever e. - .
proiblção.

Ressaltamos que, o Projeto de Lei Complementar em questão prevê o
cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado
entre a- Presidência da Câmara Municipal de Mesópolis e o Ministério Público
de Jales na data de 24 de agosto de 201,5.

I

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei Complementar
para apreciação dos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis.

.~~~ecido Silva Milani
Presidente da Câmara

~5?~
Maria Inês Ribeiro '
Vice-Presidente da Câmara

, I
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Projeto de lei Complemen~ar nOaos, 1S'de Novembro de 2015:, .

"Dispõe sobre a RegulamentaçãO de
uso do Veículo Oficial da. Câmara
Municipal de Mesópolis/SP.-e dá outras
providências" .

, .A Mesa daCárnara Municipal de Mesópolis, no uso de suas atribuições,
a-presenta o seguinte Projeto de Lei Complementar:

Art. 1° - o. uso do veículo oficial dá Câmara Municipal de Mesópolis/Sl>.:
reger ...se-á pelas disposições desta Lei.

Parágrafo único- Para fins -e efeitos desta Lei Complementàr, é
, considerado veículo oficial da Câmara Municipal de Mesópolis/SP, veiculo

automotor. adquirido pela Casa e utilizado na Adrnlnistração, destinado
exclusivamente ao serviço público da Câmara Municipal.

Art. 2° - O veículo oficial é classificado em:

I - de representação; e ,
II - de prestação de serviço ao Poder Legislativo do Município de

Mesópolis . - . 1
._ -"-

§ 1° - Considera-se de representação o veículo oficial destinado ao uso
j' '. \ \

pessoal das seguintes autoridades: . .

I - Presidente da Câmara; :
11- Vereadores.

§ 2° É classificado de prestação de serviço o veículo oficial destinado ao
uso de:

, I - Funcionários.
t

Art. 3° - O veículo oficial é adquirido em caráter definitivo.

§ 1° - São formas de aquisição definitiva a compra,' a doação e a cessão.

§ 2°_ O émpréstimo só pode ocorrer' entre órgãos de administração
pública.

§ 3°.•A aquisição definitiva ou temporária, em qualquer de suasformas,
deve ser feita através do competente instrumento escrito, observadas todas as
determinações legais quantos aos atos administrativos. .

.§ 4°_ Na aquisição deverá ser justificada a sua necessidade, a natureza
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do serviço em que será ernpreqadoo veículo, a dotação orçamentária própria,
ou o crédito pelo qual deverá correr a despesa, preço provável do custo,

r- classe, tipo e características.

!Art. 4°;' O veículo considerado ocioso, não econormco e, quê já não
, serve mais para a finalidade da qual foi adquirido, deve ser alienado.

I .

Art. ,5°_. Ocorrendo o caso de que' trata o art. 4°, o 'Presidente' da
Câmara, responsável pelo veículo, - deve fazer a alienação na I forma da
legislação vigente.

, Art. 6°.;. A alienação deve ser feita mediante :venda, na forma 'da
legislação vigente ou, se for de interesse da Cãrnara, sob a forma de permuta,
doação ou cessão. .

. Art. 7°_ É proibida a utilização der veículo oficial classificado como de
prestação de serviço: ' .

- I - antes das 7 e após as 20 horas, de segunda a sexta-feira;
11 - aos sábados, domingos e feriados;
111 - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
IV - para excursão ou passeio; ,
V - para. qualquer outro uso diverso do devido, ou seja, em
. atividades estranhas ao serviço público,

§ 1° ~ Em caso-de realização, de serviço especial, inerente ao exercício
do . serviço público, poderão ser, mediante 'autorização específica,
desconsideradas as disposições contidas nos incisos I e 11, deste artigo.

§ 2°_ São dispensados deautorização .especial para circulação fora do
horário de expediente o Presidente da Câmara e 'Vereadores, devidamente
identificados corno tal. " . ' . '.

, .§ 3°_ Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração ao
disposto no" caput deste' artigo, devendo comunicar o fato -à Presidência da
Câmara Municipal, que ficará, através da autoridade que primeiro tomar
conhecimento da irrégularidade, encarregada da apurá-Ias.

§ 4°_ A infração do disposto no caput, deste artigo sujeitárá o infrator,
decorrido o devido processo legal, às penalidades previstas na Lei.

Art. - 8~., O controle de salda do veículo oficial para serviços far-se-á
mediante requisição, ao responsável pelo Controle Interno, sendo, que, será
preenchido diariamente um formulário Controle Diário' do Veículo, onde
constará a data de saída e retorno, horário de saída e retorno, destino, assunto
.a ser tratado pelo qual solicitou o veículo e quilômetros de saída e de chegada
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do usuário solicitante. _
Art. 9°_O veículo _oficial é mantido, fora do horário de sua utilização, em

garagem sob jurisdição da Câmara Municipal e que ofereça proteção suficiente I

à sua conservação e guarda.

Art. 10° - É proibido o pernoite do veículo oficial em residência, salvo:

I :- ato expresso, _a ser justificado por escrito ao -Presidente da
Camarn. ", .

Art. 11°- A condução-do veículo oficial da Câmara Municipal, somente
será realizada' pelo Presidente da Câmara, Vereador e servidor da Câmara
Municipal, devidaménte habilitado que detenha a obrigação respectiva em
virtude,<do cargo ou da função que exerça.

Parágrafo único - O veiculo não será entre aos cuidados à condução de
pessoa que não integre' o quadro de funcionários da Câmara Municipal, salvo
em situação de emergência, devidamente justificada e possível de
comprovação.

Art. 12°- O condutor do veículo oficial deve portar, quando _em serviço,
os seguintes documentos: -

I - Carteira de Identidade Civil;
11- Carteira Nacional-de Habilitação; e . /
111~ Certificado de Registro,' licença e seguro; obrigatório do
veículo. -

(

. Art. 13°- O condutor deve se limitar a. executar o percurso
preestabelecido, sendo proibido o desvio para qualquer outro, a não ser que
haja a devida autorização ante uma real necessidade.

Art. 14°- Cabe ao condutor utilizar o veículo obedecendo às Suas. .
características téçnicas .e condições mecânicas, comunicando qualquer
problema ao Presidente da Câmara. .

Art. 15°· A responsabilidade pelo pagamento das multas advindas de
infrações às normas I de trânsito, _aplicadas ao veículo oficial, caberá ao
condutor, exceto se este comprovar sua inocência ou que a infração é
improcedente.

Art.,1'6°. O pagamentó de que tratao art. 15, poderá ser efetuado
diretamente ao órgão <de trânsitó que aplicou ~á infração com posterior
comprovação junto ,à Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 17°- Todas as notificações emitidas pelo órqão de trânsito deverão



,
ser recepcionadas pela Secretaria da Câmara Municipal e encaminhadas no.
prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas a contar do seú recebimento
ao conhecimento do Presidente da Câmara, I "

.. /

Art. 18°- Fica a critério do condutor infrator a apresentação da Defesa
Prévia e dos respectivos Recursos junto ao competente órgão de trânsito, não
o exirnindo, .entretanto, ao final, dependendo do resultado, do paqamento da
multa. .. ,

, Art. 19°· Após a entrada em vigor desta Lei, o condutor do veículo de
, propriedade da Câmara Municipal, deverá comunicar por escrito ao Presidente'
da Câmara, de qualquer irregularidade .ou defeito constatado no mesmo, que
demande a necessidade de manutenção preventiva, com o Objetivo de evitar o
cometimento de algum tipo de infração de trânsito: .

(Parágrafo único- Caso venha a OCorrer infrações de trânsito por alguma
irregularidade ou defeito no veículo, e seu condutor comprove. que havia,
comunicado previamente da mesma, a responsabilidade pela infração e pelo
seu paqarnento passa a ser do Presidente da Câmara.

. .,

Art. 20°· Em caso de colisão do veículo oficial com outros, havendo,ou
não, vítimas fatais ou lesionadas, o veículo oficial permanecerá-imobilizado até
o comparecimento do órgão competente de trânsito e da policia a fim de ser.
lavrado 13.0. (boletim de ocorrência), ' ' .

J. .

Pàrágrafo único - O veiculo' oficial da Câmara Municipal de Mesópolis,
não poderá transitar com o seguro veicular vencido, pois se o fato ocorrer será

\ de responsabilidade do condutor danos aoautomóvel, acidentes e infrações de .
trânsito.

Art.21°· Além dos capitulados nas normas de trânsito, é dever 'do
condutor do veículo oficial da Câmara Municipal de Mesópolis:

I "

,'I ,. manter limpo e bem conservado o veículo sob sua
responsabilidade; ,
11 • levar ao conhecimento do Presidente da Câmara quaisquer
defeitos ou anormalidades constatadas no veículo;
111 • tazervistoría externa do veículo;
IV •'verificar diariamente, o nível dos lubrificantes, a pressão dos
pneus, o funcionamento dos sistemas elétrico ede freios;
V •manter permanente vigilância do veículo quando estacionado;
VI • em casc -de acidente, levar imediatamente o fato, ao
conhecimento do Presidente da Câmara, solicitando o
comparecimento do órgão competente para que seja .lavrado o
Boletim de Ocorrência para aefetivação das medidas pertinentes.

, .



Art. 22°- Além das proibições previstas nas normas de trânsito, o
condutor do veículo é vedado:

I-usar o veículo sem autorização imediato, durante o horário de
trabalho; -
11- deixar de recolher o veículo em local e horário determinado;
111.- abandonar o veículo ou recebê-lo sem o consentimento da
autoridade competente; , '
IV ~ ceder à direção do veículo a terceiros quer sejam habilitados
ou não;
V :, deixar de apresentar documento ou prestar quaisquer
informações solicitadas pela fiscalização de trânsito; , '
VI - usar acessórios do veículo em trabalhos estranhos à sua
finalidade; .
VII - usar o veículo, sob qualquer pretexto, para fins diversosdos
-previstos; e ,.
VIII - usar os veículos para transporte de' pessoas estranhas
(caronistas) ou coisa que não conste da autorização inicial ao seu
serviço, salvo ern hipóteses excepcionai~.· I , r

/ , Art. 23°- Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação.

Câmara. Municipal de Mesópolis/SP, aos 18 dias do mês de Novembro .
de 2015. '

/

, I

MWana nes I eiro
Vice-Presidente da C A ara

~?r'\.o~ecido·Silva Milani
Presidente da Câmara
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES (JUSTiÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLlS.

Nós membros das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da
Câmara Municipal de Mesópotis, nos reunimos nesta data às 20h:00mm (vinte horas), '
.ern Sessão Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder
Parecer do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° .008 DE 18 DE NOVEMBRO DE
2015. "Dispõe sobre' a Regulamentação de uso do' Veículo Oficial da Câmara
Municipal de Mesópolis/SP. e dá outras providências".

. '

E,EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° .008 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. "Dispõe sobre a Regulamentação de uso do
Veículo Oficial da .Câmara Municipal de Mesópolis/SP. e dá outras providências". Em
sua totalidade; vez que o mesmo trata-se de matéria constitucional e que preenche os
princípios orçamentários deste Município.

Câmara Municipal de Mesópolis - S.P., aos 24' (vinte e quatro) dias do, mês de \
novembro de 2015.

I

\ '

1 '

, ..



JosÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.N° 78.762

PARECER JURÍDICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 008, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
Consti tuição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,
consul ta sobre a legalidade acerca do Poder Legislativo
Municipal regulamentar o uso do veículo oficial da Câmara
Municipal de Mesópolis e dá outras providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei de
autoria da Mesa da Câmara Municipal que visa autorizar o
Poder Legislativo Municipal regulamentar o uso do veículo
oficial da Câmara Municipal de Mesópolis.

Entendemos perfeitamente legal e
consti tucional a disposição contida no Proj eto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange a autorização para o Poder Legislativo Municipal,
regulamentar o uso do veículo oficial da Câmara Municipal
de Mesópolis.

É certo ainda, que se tratando de
Projeto de Lei de autoria da Mesa da Câmara, mister se faz
passar pe,la aprovaçâo do Plenário do Legislativo, "in

casu", a Câmara Municipal.

É o parecer,
Mesópolis-SP,

JOSÉ

d~ Novembro de 2015.

/
AREZ URDIALES
78.762

Escritório: Rua XV de Novembro, n." 44-50, Sala 01 - Fone - (017) 3651-3166
e-rnail: urdiales@aasp.org.br- Palmeira d'Oeste-SP.

mailto:urdiales@aasp.org.br-
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