
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTA UZIA 
ESTADO DE MINAS 

RESOLUÇÃO Nº 005 de 14 de junho 20 9 

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia no uso suas' 

atribuições, especialmente o art. 38, IV da Lei Orgâ~ic Mun~cipal ' 0 art. 

88, § 4º, "a", do Regimento Interno da _Câmara Municipa PROMUL 

''Disciplina a -o de d spesas 

realizadas em razão do ma dato parla 
' ' 

dá outras proVidências." 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕE? PRELIMINARES 

Art .. 1 ° A Câmara lvíunicipal de Santa Luzia indenizará os eus Vereado es pelas 

despesas realizadas para o exercício do mandato parlament r até o limi e de R$ 

2.700,00 (dois rriil e setecentüs :reais). 

Parágrafo ú~co. O Limite -de gasto é mensal, n?;.o sendo p 

para o mês subsequente. 

Art. 2° Serão indenizadas as despesâs com serviços e materiai não dispor · 

diretamente, pela Câmara Municipal aos vereadores, disponibiliz . dos em 

quantidade insuficiente, desde que, cumulativamente: 

I - ,Sejam vinculadas ao ei(ercício do mandato; 

II - estejafll de acordo com as previsões desta Resolução; 

III - ténham sido observados os limites respectivos_; 

IV - sejam prestadas as contas correspondentes. 

CAPÍTULO II 
DAS DESPESAS INDÉNIZ.Á n;;.;.,. _____ _ 

Seção I. 

Disposições Gerais 
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,CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE MINAS 

- . 
Art. ~ 0 Respeitada a vinculação prevista · no inciso _I do 

poderão ser indenizadas as despesas com:. 

UZIA 

0 desta Resolução, . 

I - serviço de ~eparo, manutenção e peças de veículo e · proprieda e dos 

vereadores; 

II - seryiço ou produto postal; 

III- telefonia fixa; ' 

.IV - material de informática; 

. V - participação em seffiinário ou curso; 

VI - consultoria técnico-especializada; 

VII - manutenção de 01 escritótio externo de representação p rlamentar; 

VIII - gênero aliment:Ício para a copa do gabinete; 

IX- material gráfico; 

X - divulgação de atividade parlamentar. 

-§ 1° Não será objeto de indenização a despesa efetuada com aquisição de material 

permanente, assim considerado o de vida útil superior a 02 (d 

§ 2° Em caso . de a Câmara 1\1unicipal passar a· disponibilizar 
' -

ualquer 

material ou serviço previsto como passível de indeniz ão, em qu ntidade / 

suficiente ao exercício do mandato, ela deixará automaticame te ·de ser ind nizada. 

Seção II 

Da Despesa com Reparo, Manutenção e Peça de V eícul 

Vereador 

ade de 

Art. 4 ° Poderá ser indenizada despe~a com reparo, manuten ão e peças d veículo 

de propriedade de vereador, desde ql?-e o defeito tenha oc rrido em us para o . . ' 

exercício do ~andato . 

§ 1 ° Para os fins d ... esta Resolução, entende-se .por despesa c manutenÇ o aquela 

necessária a permitir o uso do veículo? sem caráter de como ·Ciade, embele amento, 

conforto ou valorizi'.\-ç;ão. 

§ 2° O comprovante de despesa . _com. manutenção dever' explicitar a placa do 

veículo e estar acompanhado de ·relatório técnico de .D rnecedor d serviço . 
1 

descrevendo o que tiver sid".r~tado, incluindo, se fm o e so, as peças. espostas. 
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CÂMARA MUNICIPAL.DE 
ESTADO DE MINAS 

Seção III ' 

Da Despesa com Serviço ou Produto Pos al . . 

UZIA 

' Art. 5° Fica instituído o valor de R$ 700,00 (setecentos eais) ·por m~·s, por 

vereador, para gastos com selos e postagens. 

Parágrafo Único. O valor mencionado no caput será de respon abilidade da âmara 

Municipal. 

~t. 6° Será passível ~e decote na verba de indenização" ades esa _com seriVlço ou 

produto po~tal, que exceder o limite estabelecid? pelo ·artigo 5 desta Resol ção. 

§ 1° Fica entendido eomo serviço ou .produto postal o prestad ou forneci o pelos - . 
correios ou por suas ;franqueadas . 

§ 2° Ainda que comercializad<? pelos Correios ou por suas f aqueadas, n o serão 

indenizadas as despesas com aquisição de produtos cÓm a fina · dade de col ção. 

Seção IV 

Da Despesa com Telefonia Fixa 
' 1 

Art. 7º A Câmara 'Municipal disponibilizará . o serviço de t lefonia fixa, ficando 

instituído o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês por veread r, para 

mencionado gasto. 

Art. 8º Poderá ser decotado da verba de indenização a des esa com tele onia de 

linha fixa instalada no gabinete parlamentar, que exceder o ·te estabel ciclo no · 

artigo 7º desta Resolução. 

Seção V 

Da Despesa com Material de informát · ca 

Art. 9º Material de informática . é. 9ualquer produto destin do a sup ento ou 
' . 

funcionamento de equipamento .dessa natu,reza . • 

Seção VI 

Da Despesa com Participação em Curso ou eminário 

t 
. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ·ANTA UZIA 

ESTADO DE MINAS ~ 

Art. 1 O A despesa relativ~ à participação de vereador· 011 asse sor parlame tar em 

curso· ou seminário de interesse parlamentar, poderá ·s t indenizad se o 
1 • 

comprovante fis'cal respectivo estiver acompanha.do: 

I - do certificado de. participação respectivo, que po~erá ser subst.i 

declaração da entidade promotora do mesmo; 

II - do conteúdo programático corresponde~te; 

III - do relatório detalhado do aproveitamento e avaliação de onteúdo. 

Art. 11. São despesas -cdm participação em curso ou seminário 

I - Inscrição; 

II - Transporte; 

III - Estacionamento; 

IV - Alimentação. 

§1 ºÉ passível de indenização a ·despesa decorrente com estac onamento d veículo 

utilizado para ª. locomoção, do vereador o~ do a9sessor p amentar, ao local do 

curso ou seminário. 

§2° São indenizáveis as despesas conl' alimentação, em restau antes, lanch netes ou 

estabelecimentos equivalentes, quando o vereador ou o assess r parlament· r estiver 

participando de seminário ou curso. 
/ 

Seção Vil 

J?a Despesa com -Consultoria Técnico-espe 

Art. 12 A contratação de pessoa física ou jurídica para fins 

especializada não contínua poded ter a despesa respectiv indenizada 

atividade se ' destinar especificamente ao apoio quant 

técnicp-

efetivamente em ~mitação na Câm~ra Municip_al çm uma Comissão e ecial ou 

parlamentar de inquérito em efetivo funcionamento : 

Paragrafo único. No momento da prestação de o Veread r tleverá 

apresentar o contrato de prestação de serviço cetebrado e m o consult . . 
fiscal ou o recibo de P-agamento de autônomo, cópia do 

declaração de que o contrato foi integralmente cumprido. 

, . .. fr 
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CÂMARAMUNICIPAL -DE ANTA ÚZ~ 
ESTADO DE MINAS 

Seção VIII / 
; . . 

Da Despesa ·com Manutenção de Escritório Externo d Represent 

Parlamentar 

Art. 13 O vere_ador poderá manter 01 (um) escritório de repres ntação parl entar, 

de~de que no território do Município, mas fora da sede da Câ ara Muni;:ip 1. 

§ 1° No caso do caput desde artigo, serão p~ssíveis de ind nização as 

referentes ao aluguel - se for o caso, ao condomínio e a s fornecime t()S de 

serviços de água, luz, telefone e aces~o á' internet; pertinente · ao imóvel 
. . . 

como escritório de representação, bem como gastos pertin ntes à limp 

inçluído produtos de limpeza e prestação de serJiço de faxina. 

§ 2° Serão passíveis ·de reembols9 as despe-sas com locação de áquina rep ográfica 

e equipamentos de informática necessários para o desenvol ento das a 'vidade~ 

do escritório de represeqtação parlamentar. 

§ 3° Na primeira prestação de contas em que for apr~sentad locação 

do imóvel deverá. ser juntada cópia do contrato respe tivo repeti do-se o · 

procedimento toda vez que o mesmo for aditado quanto o valor ou 1 razo de 

vigência. 

§ 4º Não será indenizada a _despesa referente a escritório Üe r presentação 

em imóvel utilizado como comitê eleitoral. 

§ 5° Sem prejuízo das demais previsões desta Resolução, Cleverá o co trato de 

locaç~o ser acompanhado de laudo assinado por correto habilitado junto ao 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que ateste q e o preço d iocação 

está condizente com o praticado no mercado para 

imóvel. 

Art: 14 O Vereador poderá utilizar imóvel próprio ou de t rceiro a títul gratuito 

como escritório de representação, hipótese em que poder o ser inde · zadas, na 

modalidade previs~a nes!a Seção, as despesas de condomí 1. o, água, luz telefone, 

in,ternet, produtos de limpeza, pre~tação de serviço de f a, locação d máquina 

repro~áfica e equipamentos de in7 tica. 

. . 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANTA IlUZIA 
ESTADO DE MINAS 

Paragrafo único. Para que a petmissào do caput deste artigo s efetive, o v reador 

deverá, na primeira prestação de c9nfas que incluir a despesa r spectiva, .ap esentar 

declarações informando o fato. · 

~rt. 15 Os documen~os comprobatórios de despesa do escritó io de repres ntação 
. - -

parlamentar poderão estar em nome de propriet~rio respecti o, o que de erá ser 

explicitado 1:ª primeira prestação de contas a ele r~ferentes. 

Seção IX 

~ Da Desp~sa com Gêne_ros Alimentícios p~ra a Co a Gabinete 

Art. 16 Despesa com gêneros alimentícios é aquela decorr nte da aquis ção de 

alimentos que se destine a ser .cop.sumido no próprio gabin te parlament r; pelo 

1 vereador, por servidor nele lotado, por quem nele esteja pr stando servi o ou o 

visitando para fins relacionados ao exercício do mandato. 

Parágrafo único. Não será indenizada, como despesa com g" eros alimen 'cios, a 

realizada co-m almoço e/ ou jantar. 

~eção X 
Da Despesa com Material Gráfico· 

Art. 17 Para os fins desta. Resolução, entende-se por . m terial · aquele 

referente à confecção de impressos de uso burocrático e sem 
. -

Parágrafo único - O pedido de ressarcimento da despesa dev rá ser acom anhado 

de exempla~ db impresso. 
I • 

Seção.XI -
Da Despesa c?m Divul~aç~o d.a Atividade Pa a'mentar 

Art. 18 Para os fuis desta Resolução, considera-se como se 'ço de divul ação de 
. . 

atividade parlamentar a elaboração . de material impresso ou digital com ' fim de -

informativo da ação parlamentar. . 

Parágrafo Único. Entende-se como divulgação digit~l de 'vidades 
1 

·mandato parlamentar a aquisição de sF- e ferr~entas d 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE MINAS 

·como aplicativos, lic~nças, softwares, impulsionamento de pu 

SOCla.lS. 

Att. 19 O serviço dé divulgação da atividade parlamentar pas ível de inde zaçào 

não poderá ter éaráter de promóção individual e não poderá conter info ações . 
que caracterize apelo eleitoral, religioso ·?u iadutor a prática ilíc ta. 

· Parágrafo único. O pedido de ressarcimento da despesa dev á ser acom- anha~o 
. . 

_de exemplar dô material de divulga:ção da atividade parlamenta . 

Art. 20 Fica . vedado o pagament.o de despesa com di 

parlamentar nos 90 (noventa) dias que antecedem à data das el ições munic· ais. 
. .. . 

CAPÍTULO III 

DAS DESPESAS REALIZADAS PELA CÂMARA UNICIP 

Seção I 

Serviços e Materiais disponibilizados diretamente pela 
' , 
em quantidade suficientes 

Art. 21 Respeitada a vinculação prevista no art. 1 º- e no §2º do art. º, desta 

Resolução, serão disponibilizados pela Câmara 

serão inde~zadas as despesas c01;n: 

I - Combustíveis e lubrificantes; 

II - locação de até 01 veículo por vereador; 

III - placas adesivas para os veículos locados; 

.IV - material de escritório. 

Seção II 

Da Despesa com Combustível e Lubrifi 

suficien e e não 

Art. 22 A contrataç~o de Empresa especializada par· , o· fornecf ento de 

c~mhustível ~~e trata esta Seçã~ se dará na ,sua inte~alid,ad pela Admii.tração da 
Carnara Muruc1pal de Santa. L uzia, que a fara por meio de Pr cesso de Li tação nos 

moldes· da Lei 8.666/93. 

:t· 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANTA · UZIA 
ESTADO DE MINAS 

Art. 23 Será admitida a despesa ·com combustível no limite de 250 

cinquenta) litros para abastecime.nto de até 02 (dois) veículos, 

para atender ao mandato de cada Parlamentar. 

'§ 1 ° Somente os veículos com placas cadastradas no Control 

indicando-se a marca, o modelo e a declaraçã'o de uso no 

autorização pata abastecimento . 

. § 2° A Câmara Municipal fará o controle dos abastec· entos 

cadastrados no Controle Interno da Câmara e 

observando o caput deste artigo. 

ntos e 

cados, / 

, terão 

- § · 3º A .. nota fiscal deverá explicitar as placas dos v~ículo -abastecido 

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

, -

§ 4: ° Considera-se, para os fins deste artigo, como despesas co combustív 1 aquela 

realizada com aquisição de lubrificantes, observadas a destin ção e as re 

Seção. 

§ 5° Os veículos utilizados pela Administração . da terão 

tratamento diferenciado quant~ ao esrabelecidq no caput deste artigo. 

Art. 24 Todos os veículos devidamente cadastrados junto a Controle I 

Câmara, p~rtencentes à Câmara Municipal, locados ou de pr riedade do ereador, 

para a Administração ou para a vereança, deverão apresentar ensalmente controle 
. ' 

de .quilometragem referente ao consumo de combustível com a respectiva lanilha. 

Seção III 

Da Despesa.com Locação de Veícul 
. , 

Art. 25 A contratação de Empresa especializada para locaçã s de que 

trata esta Sec;ão, se dará na sua integralidade pela Ad · nistração d Câmara 

Municipal de Santa ;Luz1a, que a fará por meio de Processo d s mÓldes 

da Lei 8.666/93. 
. . 

§ 1° Será admitida despesa com locação de até 01 (um) v ículo para a ender ao . 

mandato de cada Parlamentar, vedada à modalidade de lea ing ou qual uer outra 

forma de aquisição. . . ~ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ANTA lJZIA 
ESTADO DE MINAS 

§ 2° Os valores pagos 'pelos ' veículos utilizados por ·ca a Parlame ar em 
. ' 

decorrência da locação serão de responsabilidade da Câmara 

§ 3 º Não serã9 ·.admitidas · despesas com man~tenÇão, repar e peça de eículos 

locados. 

§ 4º Os veículos utilizados · pela Administração da Câm ra Municip 1 terão 

tratamento diferenciado quanto a6 estabelecido no §1 ºdeste a tigo. 

Seção IV 

Da Despesa co1n Placas Adesivas para Veículo Locados 
/ -

Art. 26 A conti:atação de Empresa especializada ·para for ecimento 

adesivas ,de que trata esta Seção, se dará na sua integralidade ela Adminis ação da -

Câmara Municipal de Santa Luzia, que a fará por meio de Pro esso de Licit ção .nos . 

moldes da Lei 8.666/93. 

Art. 27 Os veículos locados nos termos do caput do art. 26 de ta Resolução deverão 

ser identifj.cados com placas adesivas nas portas laterais ·dia te~as no fo mato de 

retângulo çom as ·medidas mínimas de O,SOcm (cinqu nta ·centímep:os) de 

comprimento por 0,30cm (trinta centímetros) de largura, e que nele cohtenha ' o 

texto "CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- G-- Uso~ clusivo 
I 

em Serviç_d'. 

Pa.rágrafo Único - Os valores pagos pelas placas adesivas ara cada Pa lamentar 

serão de responsabilidade da Câmara Municipal. /· 

Seç~o V 
. . 

Da Despesa com Material de Escritó ·o 

.Art. 28 A contratação de Empresa especializada para forne imento de 

escritório de que trata esta Seção, .se .da~i na sua integralid e pela Ad 
. . 

stração 

da Câmara Municipal de Santa Luzia, que a fará por meio d Processo de Licitação 

nos moldes da Lei 8.666/93. 

Art. 29 Material de escritório é a~uele destinado à satis ação de ne essidades 

operacionais quanto ao funcio_nan1en:SJi::crático e ad d gabinete 

CEP. 33010 000 
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CÂMARA MU.NICIPAL DE 
ESTADO DE MINAS 

UZIA 

parlamentar, salvo se enquadrado em qualquer das ·outras es écies · previs a nesta 

Resolução. 

Art. 30 A Câmara Municipil regulamentará a distribuição a s gaoinetes 

normativo específico e fará o controle mensal do · material p a cada Parl en.tar, 

ohservando o caput deste artigo. 

CAPÍTULO IV . 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PAG ENTO ' 

Art. 31 A indenização de despesas prevista nesta Resolução . condiciona a a que 

seja apresentada prestação de contas correspondente. 

§ 1 ° A prestaç~o de contas de que trata o caput deste artigo d erá ser reali ada por 

meio de relatório próprio fornecido pela Câmara Municipal estar instru!Ída com 

comprovantes fiscais relativos a cada despesa. 
' . .. . 

§ 2°: O conteúdo do relatório e os comprovantes fiscais são de inteira e xclusiva 

responsabilidade do vereador, podendo responder por even ais irregulari ades na 

forma da Lei F~deral nº 8.429/92. 

§ 3° ·o Controle Interno procederá à conferência da pla · ha, procede 

correções que se fizer~m necessárias, podendo adequar, ca o r:ecessário o valor 

total da nota ao valor que dela será efetivamente indenizado. 

Art. 32 , O comprovante fiscal admitido para confir .. 
indenizáveis deverá, sob pena de ser glosado: 

I - tei a forma de nota fiscal ou de documento a ela equivale 

II - ser original, em primeira· via; 

. 
das despesas 

III - estar isento de rasura, emenda, entrelinha, ou acréscim de multa, m ra, JUtOS 

ou oHtras penalidades; 

I IV - ser emitido em nome do vereado~, contendo seu CPF; 

V - conter quitação r~sp.ectiva, com data dentro do perí do a que s referir à 
prestação de contas; 

VI - discriminar o ~em ou o serviço a!dquirido e, sempre ue possível ndicar os 

quantitativos fornecidos e os 

utilização de códigos; 
PreçoS ~ total de c~da item, vedada a 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESTADO DE MINAS 

UZIA · 

VII - conter a denominação social, o endereço e o CNPJ do benefici rio do 

pagamento ou, quando admitida despesa .j~lo à pessoa física o respectiv 

endereço· e CPF; · 

VIII - estar dentro da data limite para sua emissão, prevista ri 

fiscal. 

§ 1 ° Somente · será admitido recibo p·ara a comparação 

contratado, por força de lei, estiver dispens_ado de (;!mitir nota 

equivalente. 

ento 

o 

ento 

§ 2º No caso · de contratação de pessoa física, quando admi :da, o tomp ovante 

fiscal correspondendo será o Recibo de Pagamento a Autôno o - RP A. 

Art. 33 Para o ressarcimento das qespesas, os documentos igidos no a tigo 31 

desta Resolução, deverão ser apresentados até o dia 10 (dez) · o mês subs quente 

ao da sua realização, para ser efetivado até o dia 25 (vinte e cin o) do referid mê?. 

Art. 34 Não haverá exame de novo petj.ido de ressarciment enquanto 

pendências no pedido anterior. 

Ai:t. 35. As despesas decorrentes desta ·Resolµção çorrerào p r conta de 

orçamentárias próprias da Câmara Municipal de ,Santa Luzia. 

Art. 36 Ficam revogadas todas às resoluções que trat -ram 4esta matéria 

anteriormente, principalmente as resoluções nºs 006/2009, 36/2017, 05 · /2017; , 

003/2018 e 038/2018. 

Art. 37 E sta Resolução entrará em vigor 15 (quinze) dias após sua promul ação . 

. 1 

' . 

Santa Luzia, 14 de junho de 2019 . 

, . 

uzia 
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