
CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

RESOLUÇÃO Nº 347, DE 07 DE AGOSTO DE 2018 

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a 
Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 06 de agosto de 2018, 
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga a seguinte, 

RESOLUÇÃO 

Regulamenta o uso dos veículos oficiais 
pertencentes à Câmara Municipal de 
Jaboticabal, por parte dos Vereadores, 
Servidores do Poder Legislativo Municipal e 
para Representação Oficial e dá outras 
providências. 

Autoria: Dr. Edu Fenerich, Ednei Valência, Pretto Miranda Cabeleireiro, 
Daniel Rodrigues, Pepa Servidone, Dona Cidinha, Carmo Jorge Reino, Luís 
Carlos Fernandes, Samuel Cunha e Wilsinho Locutor. 

Art. 1° Os veículos oficiais da Câmara Municipal, próprios ou 
locados, somente poderão ser requisitados por Vereadores, Servidores e 
utilizados para Representação Oficial do Poder Legislativo, sendo sua 
utilização permitida exclusivamente no exercício do serviço público e nas 
atividades próprias, correlatas e delas derivadas da referida representação. 

§1° Os Vereadores poderão utilizar os veículos oficiais fora 
da sede do município, em viagens intermunicipais e interestaduais, no 
exercício de suas atividades parlamentares, respeitado o disposto no artigo 
8° desta Resolução. 

§2° Os Servidores do Poder Legislativo Municipal poderão 
utilizar os veículos oficiais fora da sede do município, em viagens 
intermunicipais e interestaduais, no exercício do serviço público, para atender 
as necessidades do Poder Legislativo ou na participação em cursos de 

· capacitação, respeitado o disposto no artigo 8° desta Resolução. 

§3° O veículo em representação oficial do Poder Legislativo~ 
Mun_icipal, nas atividade~ dispostas. ~a Lei Orgâni_ca do Município e no ~:-7 
Regimento Interno da Gamara Municipal de Jabot1cabal, bem como, em -
atividades correlatas e delas derivadas, será utilizado exclusivamente: 
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1. pelo Presidente da Câmara Municipal; 
li. pelo Vereador que assumir a Presidência, nas 

hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico vigente; 
Ili. por qualquer Vereador, quando representando o Poder 

Legislativo Municipal, nos diferentes eventos, mediante 
designação do Presidente da Mesa Diretora. 

Art. 2° - Para utilização do veículo oficial pelo gabinete do 
Vereador, por parte de Assessor Parlamentar lotado no gabinete do 
respectivo Parlamentar, exigir-se-á autorização prévia e expressa do 
respectivo Parlamentar, quando o uso se der nos limites territoriais do 
Município. 

§ 1° Na utilização do veículo oficial por Assessor Parlamentar 
fora dos limites do Município, além da autorização prévia e expressa pelo 
respectivo parlamentar, da justificativa expressa para o requerimento de tal 
utilização, deverão ser obedecidas ainda, todas as disposições insertas no 
artigo 8° desta Resolução. 

§ 2° O Vereador que emitir a autorização para utilização do 
veículo oficial por Assessor Parlamentar lotado em seu gabinete, tanto no uso 
dentro dos limites territoriais do Município quanto fora deles, será o único e 
exclusivo responsável por qualquer irregularidade na referida utilização. 

§ 3° O Vereador que requisitar e autorizar a utilização do 
veículo oficial por Assessor Parlamentar lotado em seu gabinete, será o único 
e exclusivo responsável pela devolução aos cofres públicos de importâncias 
cujos gastos forem julgados irregulares pelos órgãos de controle ou pelo 
Poder Judiciário. 

Art. 3° Os veículos oficiais serão conduzidos exclusivamente 
por funcionários efetivos ocupantes do cargo de motorista, do quadro de 
cargos da Câmara Municipal de Jaboticabal, salvo em caso de força maior, 
devidamente justificado e mediante autorização da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Jaboticabal. 

Art. 4° É vedado o uso dos veículos oficiais: 

1. em roteiro/trajeto/itinerário diferente do constante da 
requisição preenchida, assinada e autorizada, salvo 
por motivo justificado ou força maior; 

li. no transporte e/ou distribuição de material estranho às 

\ 

atividades da Câmara Municipal; \ 
Ili. em qualquer atividade estranha ao serviço público, \ 

excetuadas as atividades próprias, correlatas e dela~ 
derivadas, da representação do Poder Legislativo,'--.. _ ___.::.... 
previstas na Lei Orgânica do Município e no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de 
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Jaboticabal. 

Art. 5° São deveres dos Vereadores e Servidores, usuários 
dos veículos oficiais, bem como dos respectivos motoristas, utilizá-los em 
estrita obediência das normas legais e aos princípios inerentes à 
Administração Pública, observando as seguintes condutas: 

1. colaborar com a preservação do patrimônio público, 
evitando danos aos veículos; 

li. não concordar ou concorrer para o uso indevido do 
veículo; 

Ili. não utilizar o veículo para fins exclusivamente 
particulares; 

IV. obedecer aos horários e itinerários previstos na 
"Requisição do Veículo"; 

V. não fumar no interior do veículo. 

Art. 6° Cabe exclusivamente aos usuários dos veículos 
oficiais observarem as seguintes regras de conduta: 

1. colaborar com o planejamento dos serviços, 
requisitando o veículo, com a devida antecedência; 

li. evitar a realização de atos que retirem a atenção do 
motorista ou a sua atuação dentro das normas do 
Código de Trânsito Brasileiro; 

Ili. comunicar o Departamento de Administração sobre 
qualquer irregularidade cometida pelo motorista ou 
relacionada à manutenção ou preservação do veículo. 

Art. 7° Aos motoristas cabe as seguintes obrigações 
funcionais: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 
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dirigir o veículo de acordo com as leis de trânsito, 
mantendo-se atualizados às novas regras e às formas 
de direção defensiva; 
operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas 
características técnicas e as instruções sobre a sua 
manutenção; 
cumprir rigorosamente os itinerários previstos, 
comunicando as eventuais alterações necessárias; 
apresentarem-se nos locais determinados com a 
necessária antecedência ao horário de início do 
transporte; 
comunicar por escrito o Departamento de 
Administração, as ocorrências verificadas durante '"t\ 
período de trabalho, inclusive a prática de danos aos \ 
veículos por parte dos usuários; · 
não estacionar em locais proibidos; 
não praticar atos ou manobras que possam 
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comprometer a imagem da Câmara Municipal; 
VIII. não ingerir bebida alcoólica ou medicamentos de uso 

controlados, quando estiver em serviço; 
IX. não entregar a qualquer outra pessoa a direção do 

veículo sob sua responsabilidade; 
X. manter o veículo limpo interna e externamente; 

XI. verificar as condições técnicas do veículo, a validade 
dos equipamentos e acessórios obrigatórios e a 
documentação veicular antes dos transportes; 

XII. comunicar qualquer irregularidade com a Carteira 
Nacional de Habilitação ou a impossibilidade definitiva 
ou temporária de direção veicular; 

XII 1. zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas e 
ordens dos superiores; 

XIV. manter a discrição na companhia e em atos nos quais 
esteja no exercício de suas funções; 

XV. não sair dos limites do município sem a "Requisição do 
Veículo", devidamente autorizada; 

XVI. cabe ao motorista de cada veículo oficial, 
responsabilizar-se pelo pagamento das multas por 
infrações às normas de trânsito, aplicadas ao veículo 
por ele conduzido. 

Art. 8° Para a utilização dos veículos oficiais em viagens 
intermunicipais e/ou interestaduais, será necessário: 

1. solicitar a autorização por meio da "Requisição do 
Veículo", junto Departamento de Administração, com a 
devida antecedência; 

11. o solicitante deverá preencher a requisição constando: 

a) município de destino; 
b) local visitado no destino; 
c) motivo da viagem; 
d) data da viagem; 
e) assinar e colher assinatura das testemunhas. 

Ili. devolver a requisição devidamente preenchida e 
assinada ao Departamento de Administração para 
autorização; 

IV. com a cópia da requ1s1çao autorizada, solicitar o 
adiantamento de numerano ao Departamento 
Financeiro, de acordo com a Resolução nº 345/2018; 

V. no retorno preencher junto ao Departamento de 
Administração a quilometragem de saída e retorno, 
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horário de saída e retorno, entregar comprovantes que 
justifiquem a viagem e prestar contas junto ao 
Departamento Financeiro, conforme Resolução nº 
345/2018. 

Art. 9° Esta Resolução será regulamentada, no que couber, 
por Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal. 

Art. 1 O Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário em especial a Resolução 
nº 309/2009. 

Jal>óÍÍ~:;~~gosto de 2018. 
. ' 

DR. EDU FEilCH 
PRESIDENTl: 

' -• ... , 
\ 
\ 

Registrado e Publicado no Departamento recnico Legislativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, aos 07 de agosto de 2018. 

LUIZ CARLls~o~/siJToS 
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO 

(Processo nº 1590/2018) 
(Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 11/2018) 
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