
 
 

RESOLUÇÃO Nº 290, de 12 de setembro de 2022. 
 

“Regulamenta o fornecimento e uso de uniformes para os 
servidores da Câmara Municipal de Alto Garças-MT, e dá outras 
providências” 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, 

Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições que lhes confere o artigo 44 da Lei 
Orgânica, em consonância com o artigo 27, alínea “L” do Regimento Interno. Faz saber 
que os Vereadores aprovaram e a Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º -  Esta Resolução regulamenta o uso facultativo de uniformes pelos servidores 
que compõem a estrutura geral de cargos da Câmara Municipal. 
Art. 2º - Os uniformes terão seus cortes, modelos, materiais, tecidos, composição e 
quantidades definidos pela Presidência, observando o seguinte: 
I – os modelos e padrões dos uniformes deverão evitar cores, nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal ou partidária; 
II – o fornecimento dos produtos deve respeitar o princípio da igualdade, sendo 
acessível a todos os servidores da Câmara Municipal, do quadro efetivo e 
comissionado.  
Art. 3º - A Câmara Municipal promoverá a aquisição dos uniformes prontos e 
acabados, observados as características e quantidades definidas pela Presidência.  
§ 1º - Na aquisição dos uniformes o administrador público observará as disposições da 
Lei 8666/93, e suas alterações, em respeito as normas licitatórias e contratuais, 
atentando ainda, para às disponibilidades orçamentárias e financeiras do órgão para 
suportar referida despesa.  
§ 2º  - Ordinariamente, a renovação dos uniformes será realizado periodicamente a 
cada 02 (dois) anos, nas quantidades especificadas pela gestão.  
§ 3º - Extraordinariamente, a reposição se dará nos seguintes casos: 
I  - quando apresentarem desgaste ou dano que comprometam a sua boa apresentação 
ou finalidade; 
II – quando extraviadas; 
III – quando a Presidência entender necessário;  
§ 4º - O servidor poderá adquirir às suas expensas, peças adicionais, assim, como 
definir modelos, observados os tecidos previamente definidos e condicionado à 
aprovação da Presidência. 
§ 5º - No caso de perda ou perecimento do uniforme, por culpa do servidor, este 
deverá ressarcir as despesas ao erário público. 



Art. 4º - A posse e o uso dos uniformes de que trata a presente Portaria são privativos 
dos servidores da Câmara Municipal e somente para o exercício de suas atividades ao 
órgão. 
Art. 5º - Os servidores firmarão um termo de responsabilidade, no dever funcional de 
usar adequadamente, limpar, guardar e conservar suas peças de uniformes. 
Art. 6º - Nos casos de término de vínculo do servidor com a Câmara Municipal, 
transferência para outro órgão, enfim, fica o servidor obrigado a não mais fazer uso de 
uniforme, de tal modo que não comprometa a finalidade a que se destina.  
Art. 7º - As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão à conta 
de dotação própria do orçamento. 
Art. 8 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário; e atende os requisitos da Resolução de Consulta do TCE/MT, 
decisão n.º 23/2011, processo 12025/2011. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, 
em 12 de setembro de 2022. 
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