
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

-----------
RESOLUÇÃO Nº 002/2020 

''Disciplina a indenização de despesas 
realizadas em razão do mandato p arlamentar 
e dá outras providências." 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES :eRELIMINARES 

Att. 1°. A Câmara 1funicipal de Santa Luzia poderá indenizar os seus 
Vereadores pelas despesas de caráter eventual e eicccpcional, desde que 
devidamente comprovadas, realizadas para o exercício do mandato parlamentar até 
o limite de RS 2.000,00 (dois mil reais). 

P arágrafo único. O Limite permitido para indenização cm caso de despesas 
de caráter evenrual e exéepcional é mensal, não sendo permitida a acumulação para 
o mês subsequente. 

Art . 2°. Os serviços e matéàas que poderão ser indenizados nos casos 
excepcionais e cvenruais são aqueles não disponibilizados clirecamcntc pela Câmara 

Municipal aos \J'ereadores, ou disponibilizados cm quantidade insuficiente, desde 
que, cumulaávamente: 

I - Sejam vinculadas ao exercício do mandato; 

11 - estejam de acordo com as previsões desta Resolução; 

Jll - renham sido observados os limites respectivos; 

IV - sejam prestadas as contas correspondentes. 

CAPÍTULO II 

DAS DESPESAS INDE NIZÁ VEIS 

Seção 1 

Disposições Gerais 
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a Yinculação prevista no inciso l do art. 2° desta 

Resolução, poderão ser indenizadas as despesas eventuais e excepcionais com: 

l- serviço ou produto postal; 

li- telefonia fixa; 

Ill- telefonia móvel; 

IV - participação em seminário ou curso; 

V - consultoria técnico-especializada; 

VI - gênero alimentício para a copa do gabinete; 

§ 1°. 1 ão será objeco de indenização a despe~a efetuada com aquisição de 

material permanente, assim considerado o de vida útil superior a 02 (dois) anos. 

§ 2°. Em caso de a Câmara J\funicipal passar a disponibilizar diretamente, 

qualquer material ou serviço previsto como passível de indenização, cm quanódade 
suficiente ao exercício do mandato, ela deixará automaticamente de ser indenizada. 

Seção II 

Da Despesa com Serviço ou Produto Postal 

Att. 4°. fíca instituído o valor de RS 700,00 {setecentos reais) por mês, por 

vereador, para gastos com selos e postagens. 

Parágrafo Único. O valor mencionado no cap11t será de responsabilidade da Câmara 
;\funicipal. 

Att. 5°. Será passível de decote na verba de indenizaçàó, a despesa eventual e 

excepcional com serviço ou produto postal, que exceder o limite estabelecido pelo 

artigo 4° desta Resolução. 

§ 1°. Fica entendido como serviço ou produto postal o prcs1ado ou 

fornecido pelos correios ou por suas franqueadas. 

§ 2°. Ainda que comercializado pelos Coueios ou por suas fraqueadas, não 
serão indenizadas as despesas com aquisição de produtos com a finalidade de 

coleção. + 
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§3°. Caso o limite de despesas e5tabclecido pelo artigo 4° desta Resolução, 
seja excedido de forma não eventual e excepcionaJ, este, será decotado do subsídio 

do Vereador responsável. 

Seção III 

Da Despesa com Telefonia Fixa 

Art. 6º. A Câmara Municipal disponibilizará o serviço de telefonia fixa, para 
cada.gabinete de vereador. 

Art. 7º . Poderá ser decotado da verba de indenização a despesa eventual e 
excepcional com telefonia de linha fixa inscalada no gabinete parlamenrar, que 
exceder o limite estabelecido em contrato e discriminado cm fatura. 

Parágrafo Único. Caso o limite de despesas estabelecido cm contraco, seja 
excedido de forma não eventual e excepcional, este, será decotado do subsídio do 
V creador responsável. 

Seção IV 

D a Despesa com Telefonia Móvel 

Art. 8°. A Câmara ~lunicipal dispon.ibilizatá o serviço <lc telefonia móvel 
para cada Ycreador a partir de requisição individual e assinatura de Termo de 

Responsabilidade. 

Ar~ 9º. Poderá ser decotado da verba de indenização a despesa evenruaJ e 
excepcional com telcfon.ia de linha móvel disponibilizado ao parlamentar, que 
exceder o limite escabelecido em conttatO e discriminado em fatura. 

P arágrafo Único. Caso o limite de despesas estabelecido cm contrato, seja 
exced.tdo de fonna nàu cvcnru:J e ""'<""P"-inn~I . este. ~eci decotado do subsídio do 
V creador responsável. 

.-fr 
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Seção V 

Da Despesa com P articipação em Curso ou Seminário 

Art. 10. ,\ despesa evcnrual e excepcional relatfra à participação de vereador 
ou assessor parlamentar em curso ou seminário de interesse parlamentar, poderá 
ser indeni:r.ada se o comprovante fiscal respectivo estiver acompanhado: 

I - do certificado de participação respectivo, que poderá ser substituído por 
declaração da entidade promotora do mesmo; 

II - do conteúdo programático correspondeme; 

III - do relatório detalhado do aproveiramenco e avaliação de conteúdo. 

Art. 11. Serão consideradas despesas com participação cm curso ou 
seminário. 

1 - l nscriçào; 

• 
II - Transporte; 

III - Estacionamento; 

IV - Alimentação. 

§1° - É passível de indenização a despesa evenrual e excepcional decorrente 
com estacionamento do veículo uàlizado para a locomoção, do vereador ou do 
assessor parlamentar, ao local do ·curso ou scmináno. 

§2° - São indenizáveis as despesas eventuais e excepcionais com alimentação, 
em restaurantes, lanchonetes ou estabdccimencos equivalentes, quando o vereador 
ou o assessor parlamentar estiver participando de seminário ou curso. 

Seçi\o VI 

-Da Despesa com Consultoria Técnico-especializada 

Art. 12 . .e\ contratação de pessoa fisica ou juddíca para fins de consultoria 
técnico-espcciali:r.ada não continua poderá ter a despesa eventual e excepcional 
respectiva indenizada quando a atividade se destinar especificamente ao apoio 
quanto a uma proposição efccivamente em tramitação na Câmara ;\funicip_al ou 
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Comissão Processante ou parlamcncar de inquérito em 

efetivo funcionamento. 

Paragrafo único. No momento da prescação de contas, o Vereador deverá 

apresentar o contraco de prestação de serviço celebrado com o consultor, a nota 
fiscal ou o recibo de pagamento de autônomo, cópia do parecer ou trabalho e 
declaração de que o contrato foi integralmente cumprido. , 

Seção VII 

Da Despesa com Gêneros Alimentícios para a Copa Gabinete 

Art. 13. Poderá ser inderúzada a despesa eYcntual e excepcional com gêneros 
alimenucios que é aquela decorrente da aquisição de alimencos que se destine a ser 
consumido no próprio gabinete parlamentar, pelo vereador, por servidor nele 
lotado, por quem nele esteja prestando seniço ou o visirando para fins 
relacionados· ao exercício <lo mandato. 

Parágrafo único. Não será indenizada, como despesa com gêneros 
alimenócios, a realizada com ahJ1oço e/ ou jantar. 

CAPÍTULO III 

DAS DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL 

Seção 1 

Serviços e Materiais disponibilizados- diretamente pela Câmara Municipal 
em quantidade suficiente 

Art. 14. Respeitada a vinculação prevista no art. 1° e no §?' do art. 3º, desta 

Resolução, serão disponibilizados pela Câmara em quantidade suficiente e não 
serão in<le111zada~ as u cspt:oas con~: 

1 - Combustíveis; 

II - locação de até O 1 veículo por vereador; 

III - placas adesivas para os veículos locados; 
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V - macerial gráfico; 

VI - .Macerial de Informática. 

' 
Seção II 

Da Despesa com Combustível 

Art. 15. ,\ concracação de Empresa especializada para o fornecimento de 

combustível que trata esta Seção se dará na sua integralidade pela .\<lmin.ist:raçâo da 

Câmara Municipal de Santa Luzia, que a fará por meio de Procc;so de Licitação nos 

moldes da Lei 8.666/93. 

Art. 16. Será adnútida a despesa com combustível no limite de 250 (duzencos 

e cinquenta) litros para abastecimento de 01 (um) veículo, locado, para att:ndcr ao 

mandato de cada ParL'lmentar. 

§ 1°. Somente os veículos com placas cadastradas no Controle Interno da 

Câmara, indicando-se a marca, o modelo e a declaração de uso no mandato, terão 

autorização para abastecimento. 

§2°. _\ Câmara :\luiúcipal fará o cont.role dos abascecimentos dos veículos 

cadastrados no Controle Interno da Câma.ra e utilizados por cada Parlamencar, 

observando o cap11t deste a.rtigo. 

§3º. ,-\ nota fiscal deverá explicital' as placas dos veículos abastecidos com a 

respectiva quantidade de litros adquirido, observando o caput deste artigo. 

§4º. Fica vedado o fornecimento de combustí>el para os veículos próprios 

dos parlamentares. 

§5°. Os veículos urifürndos pela ,-\dministração da Câmara 1lw1icipal terão 
trararoento d1tt:rcnc1auv quamo uo ~sr .. kJ .. .,.;do no cq,111 deste a.rógo. 

§6º . Despesas referentes às mulcas de trânsito, avarias, e demais relacionadas 

ao uso direto do responsável pelo veículo locado, são de inteira responsabilidade do 

vereador ao qual o veículo esteja vinculado para o uso pa.rlamentar. 

t 
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os veículos devidamente cadastrados junto ao Controle 
Interno da Câmara, penencences à Câmara i\[unicipal, ou locados, parn a 
Admirúscraçào ou para a vereança, deverão apresentar mensalmente controle de 
quilometragem e abasrecimento, referente ao consumo de combustível com os 

respectivos cupons fiscais, conforme planilha e voucher disponibili~ados pela 
1\<lminisLração da Câmara l'\lunicipal. 

Seção III 

Da Despesa coro Locação de Veiculo 

Are. 18. A contratação de Empresa especializada para locação dos \'eíc\llos 
de que trata esta Seção, se dará na sua integralidade pela ,\dminisrração da Câmara 
~funicipal de Santa Luzia, que a fará por meio de Processo de Licitação nos moldes 
da Lei 8.666/93. 

§1°. Será admitida despesa com locação de até 01 (um) \reículo para atender 
ao mandato de cada Parlamencar, vedada à modalidade de leasing ou qualquer outra 
forma de aquisição. 

§2°. Os valores pagos pelos veículos utilizados por cada Parlamentar em 
decoa:ência da locação serão de responsabilidade da Câmara 1-.lunicipal. 

§3°. Não serão admitidas despesas com manutenção, reparo e pc.!Ça de 
veículos locados. 

§4°. Os veículos utilizados pela .\dministração da Câmara .tvfunicipal terão 
cratamenro diferenciado quanto ao esiabclecido no §1° dcsre artigo. 

Seção IV 

Da Despesa com Placas Adesivas para Veículos Locados 

Art. 19. A conr.rataçào de Empresa especializada para fornecimento de placas 
adesivas de que trata esta Seção, se dará na sua.incegrali<lade peL'l Admínistmção da 
Câmara Municipal de Santa Luzia, que a fará por meio de Processo de Licitação nos 
moldes da Lei 8.666/93. * _ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
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Art. 20. Os veículos locados nos termos do i:ap11t do art. 19 desta Resolução 
deverão ser identificados com placas adesivas nas portas laterais dianteiras no 

fonnato de retângulo com as medidas mínimas de O,SOcm (cinquenta cenómetros) 
de comprimenro por 0,30cm (rrinra cenúmetros) de largura, e que nele contenha o 
texto "CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MG - Uso Exclusivo 
em Serviçd'. 

Parágrafo Único. Os valores pagos pelas placas adesivas para cada 
Parlamentar serão de responsabilidade da Câtnaca 1'1unicipal. 

Seção V 

Da Despesa com Material de Escritório 

Are. 21. A contratação de Empresa espedalizada para fornecimento de 
material de escricóào de que trata esta Seção, se dará na sua integralidade pela . 
Administração da Câtnara ~!unicipal de Santa Lu7ia, que a fará. por meio de 

Processo de Licitação nos moldes da l .ci 8.666/93. 

Art. 22. :\faterial de escritório é aquele dtstlnado à satisfação de necessidades 
operacionais quanto ao funcionamento burocrático e a<lmi1úsrcativo do gabinete 
parlamentar, salvo se enqua<lxado cm qualquer das outras espécies prevista nesca 

Resolução. 

Art. 23. A Câmara 11unicipal regulamentará a distribuição aos gabinetes por 

ato normativo especifico e fará o controle mensal do material para cada 
Padainentar, observando o caput deste artigo. 

Seção V 

Da-Despesa com Material Gráfico 

Art. 24 . • \ comratação de Empresa cspecial!zaua para fornecimento de 

material gráfico de que trata esta Seção, se dará na sua integralidade pela 
,\dministraç.'io da Câmara ~funicipal de Sanca Luúa, que a fará por meio de 
Processo de Licitação nos moldes <la Lei 8.666/93. 

Rua Direita, 750 - Centro 1 Santa Luzia 1 Minas Gerais - CF.P 33010-000 
Telefone: {31) 3641-7422 - !Iome Page: www.cmsantaluzia.mg.gov.br 

• 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Art. 25. Material gráfico é aquele 'referente à confecção de impressos de uso 
burocrático e sem caráter informativo. 

Art. 26 . • \. Câmara i\1unicipal regulamenLaní a distribuição aos gabinetes por 
ato norruatfr·o especifico e fará o controle mensal do material para cada 
Parlamentar, observando o caput deste artigo. 

Seção V 

D a Despesa com Material de Informática 

Ai:t. 27. A contratação de Empresa especializada para fornecimento de 
material de infoanática de <.jue traia esca Seção, se dará na sua integralidade pela 
AdmirúsLração da Câmara ~Iunicipal de Santa Luzia, <.JUe a fará por meio de 
Processo de Licitação nos moldes da Lei 8.666/93. 

Art. 28. l'\faterial de informática é aquele destinado à satisfação de 
necessidades operacionais, sendo qualquer produto destinado a suprimento ou 
funcioruunento de equipamento dessa natureza. 

Art. 29. A Câmara i\1unicípal regulament,1rá a distribuição aos gabinetes por 
ato normativo específico e fará o controle mensal do material para cada 

Parlamentar, observando o cap11t dcste artigo. 

CAPÍTULO IV 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PAGAMENTO 

Art. 30 . • \. indenização de despesas eventuais e excepcionais prevista nesta 
Resolução é condicionada a que seja apresentada prestação de contas 
correspondente. 

§1". J\ preota<,ilo de coma• d., 'l"" <rnta o ca/"'I deste artigo deverá ser 
realizada por meio de relatório próprio fornecido pela Câmara i\[unicipal e estar 
instruída com comprovantes fiscais relativos a cada despesa. 

§2°. O conteúdo do relatório e os comprovantes fiscais são de inteira e 
exclusiva responsabilidade do vereador, podendo responder por eventuais 
irregularidades na foana da Lei Federal nº 8.429 /92. ....A.-
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' 
0

• O Controle Incemo procederá à conferência da planilha, procedendo a 
ás correções que se fizerem necessárias, podendo adequar, caso necessário, o valor 
total da norn ao valor que dela será efcti, ameote indenizado. 

Art. 31. O comprovante fiscal admitido para confirmações das despesas 
indenb.áveis deverá, sob pena de ser glosado: 

' 
1 - ter a forma de nota fiscal ou de documento a ela equivalente; 

II - ser original, em primeira via; 

III - estar isento de rasura, emenda, eotrclinha, ou acréscimo de mulca, 
mora, juros ou outras penalidades; 

IV - ser emitido em nome do vereador, comendo seu CPP; 

V - conter quitação respectiva, com data dentro do período a que se referir,à 
presmção de contas; 

VI - discriminar o bem ou o serviço adquirido e, sempre que possível indicar 
os quant.itat.ivos fornecidos e os preços unitário e total de cada item, vedada a 
utilização de códigos; 

VII - comer a denominação social, o endereço e o C~TPJ do beneficiário do 
pagamento ou, quando admitida despesa junto à pessoa física, o respectivo nome, 

endereço e CPF; 

VIII - estar dentro da data limite para sua emissão, prevista no próprio 
documento fiscal. 

§1°. Somente será admitido recibo para a comparação de despesa quando o 
contratado, por força de lei, estiver dispensado de emitir nota fiscal ou documenco 
equivalente. 

§2°. No caso de conttataçào de pessoa fisica, quando admitida, o 
comp•ovante fiscal correspondendo será o Recibo de Pagamento a ,-\utônomo -
RPA. 

Are. 32. Para o ressarcimento das despesas e'\'enwais e excepcionais, os 
documentos exigidos no artigo 30 desta Resolução, deverão ser apresentados até o 
dia 1 O (dez) do mês subsequente ao da sua realização, para ser efetivado até o dia 

25 (vime~ c~nco) do rC!fcrido mês. ~ 
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ão pedido de ressarcimento enquanto 

Art. 34. As despesas eventuais e excepcionais decorrentes desta Resolução 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara J'vfun.icipal <lc 
Santa Luzia. 

Art. 35. Ficam revogadas todas às resoluções que trataram desca matéoa, 

principalmente as resoluções nºs 005/2019 e 006/2019. 

Art. 36. Esm Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

' 

~Iunicípio de Santa Luzia, O 1 de abril de 2020. 

Presidente da C' nicipal de Santa Luzia 
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