
 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

  

 

O vereador que este subscreve apresenta à consideração de vossa excelência e do 

colendo plenário o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI 022/2020 

ALTERA PARCIALMENTE A LEI 

MUNICIPAL 5.379/14. 
 

 

 Art. 1º Altera o Art. 1º da Lei Municipal 5.379/14 e cria os incisos I e II, que 

passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art.1º O Vereador ou Servidor da Câmara Municipal de Bagé que se afastar do 

Município para representar o Poder Legislativo, comparecer no Tribunal de Contas do 

Estado ou da União, em associações e institutos de consultoria, Câmaras Municipais de 

outros Municípios, Assembléia Legislativa, Secretarias de Estado, Ministérios, Câmara dos 

Deputados, Congresso Nacional, empresas ou outros órgãos públicos estaduais ou federais, 

bem como para participar de cursos, seminários, congressos, visando obter conhecimentos 

para melhor desempenho do mandato parlamentar ou aprimoramento técnico, perceberão 

numerário de adiantamento de custeio de viagem, limitado ao correspondente a 80% 

(oitenta porcento) do Piso Municipal de Salário por cada pernoite. (NR) 
 

I - Nas viagens com duração mínima de 6 (seis) horas e que não exijam pernoite, o 

adiantamento de custeio de viagem previsto no caput será limitado a 40%  (quarenta 

porcento) do Piso Municipal de Salário; 
 



 II - Nas viagens para fora do Estado, o adiantamento de custeio de viagem previsto 

no caput será limitado a 1,2 (um inteiro e dois décimos) do Piso Municipal de Salário.” 
 

§ 1º … 

§ 2º ... 

  
 

Art. 2º Altera o Art. 2º da Lei Municipal 5.379/14, cria os incisos I, II e III e revoga 

os parágrafos 1º e 2º, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 2º  Não será concedido adiantamento de custeio de viagem: (NR) 

I – Para quem tenha sido condenado em inquérito administrativo, Processo 

Administrativo Disciplinar ou Sindicância; 

II -  Para quem, cujo valor ou soma dos adiantamentos recebidos no mês 

imediatamente anterior seja superior ao valor da remuneração recebida no mesmo período, 

excluídas as vantagens eventuais e indenizatórias; 

III – Para quem não tenham prestado contas relativo a adiantamentos anteriormente 

recebidos, ou se prestado, não tenham sido aprovada.” 

 

Art. 3º Altera o Art. 3º da Lei Municipal 5.379/14 e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º e 

cria os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, no mesmo artigo, com a seguinte redação: 

“Art. 3º Os adiantamentos de custeio de viagem deverão ser requeridos com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de viagens com  caráter 

de urgência devidamente justificada, autorizada pelo presidente e aprovada pelo plenário. 

(NR) 

§ 1º A concessão de adiantamentos de custeio de viagem fica condicionada a 

disponibilidade orçamentária e financeira e a verificação do respectivo interesse público 

pelo Presidente e aprovado pelo plenário. 

§ 2º A utilização de veículo oficial e as despesas com passagens deverão 

previamente ser autorizadas pelo Presidente e aprovadas pelo plenário. 

§ 3º Quando for utilizado veículo oficial, será concedido adiantamento de numerário 

para o motorista custear o pagamento de combustível, pedágio e estacionamento, devendo 

ser anexado ao relatório de viagem os respectivos comprovantes da despesa, conforme 

estabelece a Resolução n°. 001, de 09/03/2009,  o qual não será computado nos limites 

previstos no art. 1º e seus incisos. 

http://www.ceaam.net/bage/legislacao/res/2009/R0001.htm


§ 4º  Aos deslocamentos intermunicipais ou interestaduais via terrestre ou via aérea 

será concedido adiantamento de numerário específico para a aquisição de passagem de ida 

e  retorno, devendo ser anexado ao relatório de viagem o respectivo comprovante da 

despesa, que não será computado nos limtes previstos no art. 1º  e seus incisos. 

§ 5º  Os valores recebidos à título de adiantamentos de custeio de viagem e 

adiantamento de numerário, deverão ser utilizados no prazo máximo de 10 (dez) dias após 

o recebimento. 

§ 6º  Os valores recebidos à título de adiantamentos de custeio de viagem e 

adiantamento de numerário, deverão ser objeto de prestação de contas no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados do término do prazo estabelecido para utilização dos recursos, e na 

hipótese de saldo não utilizado, deverá ser restituído no mesmo prazo. 

§ 7º  Os valores recebidos à título de adiantamentos de custeio de viagem serão 

destinados exclusivamente ao pagamento das despesas com deslocamento interno no 

destino da viagem, inclusive taxi, combustível, alimentação, hospedagem, pedágio e 

estacionamento. 

§ 8º Se a viagem for para fora do Estado e houver a necessidade de aquisição de 

passagens aéreas, a solicitação de adiantamentos de custeio de viagem  deverá ser 

protocolada até 07 (sete) dias antes da data da saída para a viagem. 

§ 9º Em casos excepcionais, de relevante interesse público e urgência comprovada, 

o Presidente poderá autorizar a concessão de adiantamentos de custeio de viagem cuja 

solicitação não tenha observado os prazos estabelecidos neste artigo.” 
 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  SALA DAS SESSÕES, 18 de fevereiro de 2020 

 
 
 
 
 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva - CHICO 

Líder da Bancada do PSB. 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA  
 

A Legalidade está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia 

da vontade. É um dos mais importantes para a Administração Pública. Baseia-se no Art. 5º 

da CF, que diz que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei", pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por lei.  

Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. 

Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. Ele não pode se distanciar dessa realidade, 

caso contrário será julgado de acordo com seus atos. 

Ainda é de se observar a moralidade, princípio que tem a junção de Legalidade 

com Finalidade, resultando em Moralidade.  

Ou seja, o administrador deve trabalhar com bases éticas na administração, 

lembrando que não pode ser limitada na distinção de bem ou mal. Não se deve visar apenas 

esses dois aspectos, adicionando a ideia de que o fim é sempre será o bem comum. A 

legalidade e finalidade devem andar juntas na conduta de qualquer servidor público, para o 

alcance da moralidade. 

Portanto, a administração dos recursos públicos devem ser geridos com 

responsabilidade, vinculados diretamente com os princípios da legalidade e da moralidade. 

Torna-se portanto incocebível que valores destinados a indenizar uma despesa, 

tenham sua finalidade desviada e tornem-se objeto de complemento de renda. 

 

  SALA DAS SESSÕES, 18 de fevereiro de 2020 
 

 
 
 
 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

Líder da Bancada do PSB. 
 
 

 


