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PROJETO DE LEI Nº 63/2017. 

 

AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO 
PARTICULAR PELO PREFEITO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 

  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:  
 

  Art. 1o O Prefeito Municipal é autorizado a usar seu veículo particular, no exercício 
de suas funções, para se locomover no município ou fora dele. 
 § 1o A utilização de veículos particulares autorizada neste artigo poderá ocorrer 
quando inexistente veículo oficial ou, se existente, nos casos em que for atestado pelo setor 
responsável estar este sem condições de atender o deslocamento da autoridade com plena 
segurança. 
 § 2o A indenização pela utilização do veículo particular se fará pelo critério 
estabelecido abaixo: 
 O Prefeito, quando se deslocar para fora da sede do município, a serviço ou para 
participar de eventos de interesse do Poder Executivo, com veículo de sua propriedade, poderá 
requerer ressarcimento das despesas com base no quilômetro rodado, de acordo com as distâncias 
mais utilizadas: 
 

ORIGEM DESTINO KM 

SEBERI PALMEIRA DAS MISSÕES-RS 108 

SEBERI CHAPECÓ-SC 260 

SEBERI PASSO FUNDO-RS 340 

SEBERI SANTO ÂNGELO-RS 406 

SEBERI PORTO ALEGRE-RS 826 

SEBERI BRASÍLIA-DF 3.642 

 
 § 3o  A Secretaria Municipal de Administração manterá rigoroso controle da 
utilização dos veículos, cabendo ao Secretário autorizar as indenizações, que serão de R$ 0,75 
(setenta e cinco centavos de real) por quilômetro rodado. 

  Art. 2o  As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias.  
 Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI - RS, 27 DE ABRIL DE 2017. 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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   JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 63/2017 

 
 
 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores 
 

  Apraz-nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente vossas senhorias, oportunidade em 
que encaminhamos a essa egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei em 
epígrafe, que autoriza a utilização de veículo particular pelo prefeito municipal, e dá outras 
providências.  
 
  O referido Projeto refere-se a casos em que, atendidos a critérios pré-estabelecidos e 
tendo em vista da legalidade de utilização de veículo particular para atividades de interesse da 
Administração Pública pelo Prefeito, poderá ocorrer a realização de ressarcimento de valores ao 
Chefe do Executivo municipal por ocasião de deslocamento. 
 

Considerando a dificuldade financeira que atravessa o município, especialmente para 
dispensar recursos para aquisição de novo veículo oficial para atender a demanda do Gabinete do 
Prefeito Municipal, bem como a situação precária em que está o veículo atualmente existente, 
necessário se faz a utilização de veículo em melhor condição, que não represente risco ao 
condutor.  

 
Em caso de o prefeito disponibilizar de seu veículo particular para realizar deslocamentos 

necessários ao atendimento dos serviços de interesse público, fica o mesmo autorizado a ser 
ressarcido pela municipalidade conforme critério e valores ora estabelecidos. 
 
  Desta forma, e por entender legal tal proposta, esperamos contar com a colaboração dos 
ilustres vereadores a fim de aprovar o presente projeto de Lei. 
 

Seberi – RS, 27 de abril de 2017. 
 
Cleiton Bonadiman 
 Prefeito Municipal 


