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   RESOLUÇÃO N
o
 001/2016. 

  

Dispõe sobre o pagamento de serviços de 

transporte e dá outras providências. 

 

 Elton Luis Pilger, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais: 

 Faz Saber,  que ouvido o plenário, a Câmara aprova e ele promulga a seguinte: 

 

RESOLUÇÃO: 

 Art. 1º Fica estabelecido, a título de pagamento de serviços de transporte, o 

valor de R$ 0,93 ( noventa e três centavos de real), por quilometro percorrido, destinado 

ao deslocamento de Vereadores e Servidores do Legislativo Municipal de Tiradentes do 

Sul, RS, quando em viagens com veículo particular a serviço da Câmara Municipal, 

para a participação em congressos e cursos para formação ou qualificação, e quando em 

representação do Legislativo Municipal em eventos, tanto a nível nacional ou 

internacional.  

 Parágrafo 1º No valor fixado no caput deste artigo, estão incluídas despesas de 

combustível, pedágios, travessia de rios em balsas, manutenção do veículo e seguro 

particular com cobertura total.  

 Parágrafo 2º Entende-se por veículo particular aquele de propriedade do 

Vereador ou Servidor, ou de propriedade de terceiro designado previamente pelo 

Presidente da Câmara, o qual deverá conduzir o mesmo quando em viagem, 

responsabilizando-se por danos que possam ocorrer durante o percurso.  

 Parágrafo 3º Toda viagem, deverá ser previamente solicitada onde deverá 

constar os motivos da mesma, o percursos previsto, além das características do veículo e 

somente poderá ter seu início, após autorização do Presidente do Legislativo.  

 Art. 2º Os veículos utilizados em viagens deverão ter seguro com cobertura 

total.  

 Parágrafo único – O Vereador, Servidor do Legislativo Municipal ou terceiro 

que utilizar em viagem veículo que não atenda o dispositivo no caput deste artigo será 

responsável por todos os danos  que possam ocorrer com o veículo, inclusive terceiros, 

quando em deslocamento pela Câmara Municipal de Tiradentes do Sul.  

 Art. 3º Os valores fixados no Art. 1º desta Resolução serão atualizados 

anualmente pelo índice IGP-M.  
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 Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, RS, em 06 

de junho de 2016. 

 

 

        Elton Luis Pilger 

        Presidente 

 

 

 

Registre-se e publique-se   

 

 

 


