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Faço saber que a Câmara Municipal de Almeirim aprovou e eu, Bruno Deniel Brilhante dos Santos, Presidente, 
nos termos do art. 23, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Almeirim promulgo a seguinte:  

 
 

RESOLUÇÃO Nº.05/CMA, DE 20 DE JANEIRO DE 2017. 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Almeirim:  
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Almeirim aprovou e eu, Bruno Deniel Brilhante dos Santos, Presidente, 
nos termos do art. 33, Inciso V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Almeirim promulgo o seguinte  
 

 
Institui a verba indenizatória do exercício 
parlamentar e estabelece normas para sua 
utilização, e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Almeirim resolve: 

 
Art. 1º - Fica instituída a verba indenizatória do exercício parlamentar, com valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas diretamente relacionadas ao efetivo 
exercício do mandato parlamentar de vereador do Município de Almeirim. 

 
Art. 2º - Considerar-se-á como despesa relacionada ao exercício do mandato parlamentar, passível de 

ressarcimento através da verba indenizatória de que trata esta resolução: 
I – Serviços de imprensa e divulgação da atividade legislativa do parlamentar em geral, incluindo 

postagem e serviços gráficos; 
II – Contratação de serviços de entrega externa de correspondência e/ou mala direta; 
III – Contratação de veículo, incluindo despesas com combustível, lubrificante e serviços de 

manutenção do respectivo veículo; 
IV – Serviço de consultoria técnico-jurídico, de natureza exclusivamente legislativa e relacionada com a 

atividade do parlamentar; 
V – Aluguel e manutenção de escritório e/ou gabinete de representação do parlamentar, assim como 

água, energia, elétrica, telefone, internet, reprodução, e/ou impressão xerográfica, café, água mineral, leite e 
produtos similares para consumo do escritório. 

 
Art. 3º - A verba indenizatória será disponibilizada ao vereador no pleno exercício do mandato, 

mediante solicitação de ressarcimento encaminhada ao presidente da Câmara Municipal de Almeirim. 
§ 1º - Somente serão objetos de ressarcimento, as despesas regularmente apresentadas até o 5º dia 

útil do mês subseqüente a que se refere à despesa. 
§ 2º - Tratando-se a referida verba de uma fonte de custeio de despesas do Gabinete, a mesma não faz 

parte da remuneração do vereador como parcela que a integra, refere-se a custeio de despesas do gabinete e 
não da pessoa do vereador. Nesta hipótese, o recurso não é entregue ao agente político como remuneração, 
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mas é objeto de movimentação orçamentária, pelo ordenador da despesa, que prestará, ao término do prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, contas da destinação à verba, com a comprovação dos gastos feitos. 

§ 3º - Tal verba autorizada e previamente empenhada, dirigida ao Ordenador da Despesa, que prestará 
contas, entende devida fixação da mesma no curso da legislatura, uma vez que não fere a regra constitucional 
da anterioridade. 

 
Art. 4º - O vereador perderá o direito de solicitar ressarcimento, quando: 
I - Estiver afastado para tratar de interesse particular, sem remuneração; 
II- Não prestar contas com o Departamento de Finanças da Câmara Municipal de Almeirim, até 15 

(quinze) dias após o recebimento da verba indenizatória. 
§ 1º - O Vereador que estiver inabilitado terá até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento 

da referida verba, a devolver aos cofres públicos deste Poder Legislativo Municipal o valor que lhe foi 
repassado. 

§ 2º - Caso o vereador não tiver devolvido o valor recebido até a data mencionada no parágrafo 
anterior, o mesmo será descontado de seu subsídio, subseqüente ao mês que trata o §1º deste artigo. 

 
Art. 5º - Fica o Departamento de Finanças encarregado dos controles, verificações, conferências, 

glosas e demais providências pertinentes ao regular processamento da documentação comprobatória para fins 
de utilização da respectiva verba indenizatória de que trata esta resolução. 

 
Art. 6º - As despesas decorrentes desta Resolução serão viabilizadas mediante remanejamento de 

recursos do orçamento do Poder Legislativo Municipal, de forma que não impliquem em aumento de despesas 
previsto para o exercício corrente. 

 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, produzindo efeitos financeiros a 

contar de 1º de Janeiro de 2017, e será regulamentada por meio de Ato do Presidente da Câmara Municipal de 
Almeirim. 

 
Almeirim, 20 de janeiro de 2017. 

 
 

 
BRUNO DENIEL BRILHANTE DOS SANTOS 

Presidente  
 

 
 

 
EDERSON FELIX SERRA 

Secretário 
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