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Interessado: Câmara Municipal de Itapevi 

Assunto: DispOe sobre a utilização dos veIculos oflciais da Câmara 
Municipal de Itapevi/SP, e dá outras providências. 



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

ATO DA MESA No 005/2017 

DispOe sobre a utilização dos velculos oficiais da COmara 
Municipal de Itapevi/SP, e dá outras providências. 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 
atribuiçOes legais, resolve: 

DAS DISPosIçOEs GERAIS 

Art. 10 0 uso de veIculos oficiais e a prestação do serviço de transporte terrestre no 
âmbito da Câmara Municipal de Itapevi são regulamentados por este Ato. 

Parágrafo ünico. Para os fins deste Ato, consideram-se oficiais os velculos automotores 
prOprios ou locados da Câmara Municipal. 

Art. 2° Os veIculos oficiais tern por finalidade assegurar o transporte de pessoas e bens 
necessários ao desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal, sendo 
expressamente vedada a utilização para fins particulares. 

Art. 30 A utilização dos velculos compreende o transporte de: 

I - Presidente da Câmara, em atividade de representação do Poder Legislativo 
Municipal; 
II - servidores efetivos e comissionados, em serviço; 
III - prestadores de serviços contratados pela Câmara Municipal, para o exercIcio de 
suas funçOes ou para a execuçäo de serviço externo; 
IV - autoridades em visita oficial a Câmara Municipal; 
V - vereadores, para atividades de caráter institucional, devidamente comprovadas, 
mediante prévia autorização do Presidente da Câmara; 
VI - documentos e pequenas cargas referentes ao desenvolvimento das atividades 
legislativas e administrativas da Câmara Municipal. 	 C) 

DO ABASTECIMENTO E DA MANUTENAO DOS VEICULOS OFICIAIS 

Art. 4° Para o abastecimento de combustIvel e a manutenção de velculos oficiais, a 
Câmara Municipal observará os limites de uso de combustIveis que seguem: 
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I - os velculos, indivi dual mente, respeitarão o limite máxirno de uso de 350 litros de 
combustive] por més. 

Paragrafo unico 0 controle de abastecirnento sera realizado atraves do Relatorio de A. 

Consumo do Vefculo, em conformidade corn o Anew I, cabendo o seu registro a 
Coordenaçao de Infraestrutura, que o fará corn base nas informacOes fomecidas pelos 
con dutores dos veIculos. 

Art. 5°  Quando houver necessidade de pagamento de despesas corn viagem relativas a 
estacionamento e pedágio, deverá ser feito o pedido de adiantamento ern conformidade 
corn o disposto na Instrucäo Normativa 04/2015. 

Art. 6° Para a cornprovação das despesas de combustivel e de manutençao de velculo 
oficial, o condutor exigirá cupom fiscal e a nota fiscal contendo condutor, placa do 
velculo e horãrio do abastecimento. 

DO USO E M0vIMENTAçA0 DOS VEICULOS OF1CIAIS 

Art. 70  0 veIculo oficial sera' conduzido por servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar 
Legislativo I, Assistente Legislativo I, Chefe de Gabinete e Assessores da Presidência. 

Art. 8° 0 veIculo oficial seth utilizado nos dias üteis, no horário das 8:00 horas as 17:00 
horas. 

Parágrafo ünico. Fora dos dias e horários previstos no caput deste artigo, os velculos 
oficiais circularão sornente em funçào das atividades legislativas e administrativas da 
Câmara Municipal, ou, ainda, em funçao de sua manutenção. 

DO CONTROLE DA CIRCULAçAO DOS VEIC OS OFICIAIS 

Art. 90  0 controle de circulação de veIculo oficial no MunicIdurante a realização 
de viagern sera' feito por meio do Registro Diário da Trajetória do VeIculo, em 
conformidade corn o Ato da Mesa n° 008/2016, no qual constará: 

I - local de partida; 
II - quilometragem de saIda; 
III - finalidade do deslocamento; 
IV - local de chegada; 
V - ocorrências do veIculo. 
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Art.10. A solicitaçao de veIculos para uso fora dos limites de urn raio de 150 km do 
municIpio de Itapevi deverá ser feita ao Presidente da Mesa Diretora ou ao seu substituto 
legal para autorizacäo, corn antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas contadas 
do horário previsto para a execuçäo da viagem, salvo na hipótese de comprovada 
urgência e observada a disponibilidade de veIculos. 

Art. 11. E vedado o uso de velculo oficial: 

I - sem a documentaçào e os equipamentos, em perfeito funcionamento, exigidos no 
CTB e nos regulamentos prOprios, em especial o velocImetro e o hodômetro; 
II - sem a prévia checagem dos itens de segurança do velculo; 
Ill - sem que o seu condutor esteja habilitado de acordo corn as leis de trânsito; 
IV - não poderäo ser objeto de empréstimo a particular ou de cessão a qualquer tItulo a 
pessoa fisica ou jurIdica de direito privado. 

Parágrafo Iinico. 0 servidor que incorrer em prática de ato vedado neste artigo 
responderá por infraçào ao dever funcional, a ser apurada em processo administrativo. 

Art. 12. Os veIculos oficiais: 

I - deverào ser segurados contra acidentes e danos a terceiros; 
II - deverào ter identificaçâo nas portas dos veIculos oficiais contendo os seguintes 
adesivos: 

a) Câmara Municipal de Itapevi corn brasAo circular na porta dianteira (a esquerda), 
sendo o seu tamanho de identificaçào 20 x 20 cm centImetros; 
b) Câmara Municipal de Itapevi corn brasâo no vidro traseiro, sendo o seu tamanho de 
identificaçào 15 x 15 cm centImetros. 

Art. 13. Os velculos oficiais serão guardados: 

I - no estacionamento da Câmara, em conformidade corn 	da Mesa no 002/2017; 
II - quando em viagem, em local apropriado e seguro. 

LL 

DOS DEVERES DO CONDUTOR DE YE LO OFICIAL 

Art.14. São deveres do condutor de veIculo oficial, além dos previstos em outras 
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I - portar os documentos exigidos por lei e apresentá-los aos fiscais de trânsito e da 
Poilcia Rodoviária, sempre que solicitado; 

II - respeitar as leis de trânsito e fazer uso correto do cinto de segurança; 
III - atender rigorosamente as indicaçOes e sinalizaçôes oficiais de trânsito; 
IV - näo dirigir sob a influëncia de álcool ou substância de efeitos análogos; 
V - não ceder a direçào a terceiros, exceto em caso de emergência; 
VI - zelar pela limpeza, conservação e manutençào dos velculos sob sua 
responsabilidade, observando, em especial, os seguintes cuidados: 

a) calibragem dos pneus; 
b) nivel de óleo do motor; 
c) nIvel do fluido do radiador; 

d) condição dos pneus, dos freios e da bateria; 
e) funcionamento dos faróis e faroletes e dos limpadores de para-brisa. 

VII - inspecionar o veIculo antes de utilizá-lo e cornunicar ao servidor responsável pelo 
Setor de Fiscalização de Contratos qualquer faiha ou defeito verificado, visando 
providenciar, em tempo hábil, a troca de equiparnento ou o ajuste ou conserto necessário; 
VIII - observar os limites relativos a velocidade maxima permitida; 
IX - n.o se afastar do velculo enquanto ele não estiver regularmente estacionado 
devidamente trancado; 
X - ter zelo pelos acessórios, ferramentas e peças de utilizaçäo eventual que 
acompanham o velculo quando de sua circulacão, responsabilizarido-se por qualquer 
dano, se agir corn culpa ou dolo, mediante ressarcimento a Câmara Municipal; 
XI - observar o disposto neste Ato. 

Parágrafo ñnico. 0 descumprimento do disposto neste artigo constitui infraçao ao 
dever funcional, a ser apurada em processo administrativo. 

DAS OCORRENCIAS E DAS RESPONSABILID ES 

Das InfraçOes a Legislação de Trânsito 	 -f 

Art. 15. As normas do CTB e dos regulamentos prOprios de trânsito devem ser 
rigorosamente observadas pelo condutor de veIculo oficial, por seus usuários. 

Art, 16. 0 condutor de veIculo oficial é responsãvel pelas infraçOes, danos e avarias 
causadas aos velculos, nos casos em que caracterizar-se e comprovar-se mau uso, 
mediante apuração por meio de sindicância. 	 (2/ 
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Parágrafo ünico. Considera-se mau uso aquele que imprOprio ou excessivo, sendo 

que danos comuns decorridos do uso regular do velculo, como pequenos arranhôes ou 

amassados, não serão entendidos como mau uso. 

Art. 17. Este Ato entrará em vigr/na data de sua publicacào. 

Câmara Municipal de Itape4 09 de maio de 2017. 

Presidente 

// 

	

RAFAEL ALAN DE MORAES R91E1) 
	

ERONDINA FERREI  

	

Vice- Presidente / / 
	

P Secretária 

"~ ~ <~L ~-~ 
ONIO 
	

1N1RADE DA HORA 

	

2°'ec4éiio 
	

3° Secretário 

/Zp fblicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 
Itapev1Wos 09 dias do mês de maio de 2017. 	 - 

TALES GU IO1$LMCH1O AL 

	

Sup 	:ende'.te4as Coordenadorig 
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ANEW I 

(Modelo) 

Relatório de Controle de Combustivel por Velculo 

Durante o mês de (preencher por extenso), a quantidade de combustivel 

consumida por veIculo utilizado na Câmara Municipal de Itapevi resultou nos valores a 

seguir: 

Departamento: Placa; Qtde. Etanol: Total: Qtde. Total: 
Gasolina: 

Setor 	de FSF 3551 000,0000 R$ 000,00 00,0000 R$ 000,00 
Garagem 	e 
Frota 

Escola 	do FRG 9794 000,0000 R$ 000,00 00,0000 R$ 000,00 
Parlamento 

Gabinete 	da FTQ 5526 000,0000 	1 R$ 000,00 00,0000 R$ 000,00 
Presidência 

TOTAlS 00090000 RS000900 0090000 RS 000,00 

Os totais apresentados correspondem ao valor das Notas Fiscais n° xxx de 

dici/mês/ano e xxx de dici/mês/ano. 

Itapevi, dia, me-s, ano. 

7 
Setor de Garagem e Frota 	

q~) 
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