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Estado de São Paulo 

Indicação N 18/2022 

ASSUNTO: regulamentação das diárias de vagem dos motoristas. 

Autor: Cristiano Leonel Barbosa 

Destinatário: Prefeitura de Guzolândia. 

Indico à Excelentíssima Mesa Diretora, que seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o que segue: 

O Vereador que esta subscreve, indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que analise a possibilidade regulamentar as diárias de 

viagem dos motoristas. 

JUSTIFICATIVA: 

Excelentíssimo senhor Prefeito, o regime de adiantamento está 

regulamentado pela lei 628/94, todavia, me foi relatado por alguns 

motoristas a dificuldade de apresentação de notas fiscais para justificar 

as despesas referente a alimentação. 

Devido a informatização da emissão de notas fiscais, por vezes 

o sistema do estabelecimento em que o motorista consumiu está 

inoperante ou, outras vezes, acontece do consumo ocorrer em 

estabelecimento constituídos de forma irregular, como exemplo, 

ambulantes. 

A intenção com essa indicação não é a ausência de prestação 

de contas, mas a exigência de comprovação da necessidade do 

recebimento de adiantamento de viagens pode ser Feito pelo motorista 

pela apresentação de ordem de serviço e relatório de viagem, assim 

como ocorre em outros Municípios. 
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Ante o exposto, indica ao Excelentíssimo Prefeito que envie 

projeto de lei regulamentando as diárias de viagem dos motoristas, 

excluindo a obrigação de apresentação de notas fiscais de consumo 

referente aos gastos com alimentação. 

Tendo a certeza que Nosso Prefeito se sensibilizará, mais uma 

vez, e atenderá essa indicação, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

( 	
Cv 

Cristiano Leonel Barbosa 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 11 de março de 2022. 


