
LEI 771 DE 06 DE ABRIL DE 2009 
  

 
“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS         

GABINETES DE VEREADOR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”  

  

 

 

                A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, por seus vereadores, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

                Art. 1º Ficam instituídos no âmbito da Câmara Municipal, subordinados à mesa 

Diretora, os Gabinetes de Vereador, órgãos de apoio legislativo responsáveis pela assistência 

direta do respectivo titular nos atos de seu interesse, desde que guardada relação com o 

exercício do mandato.  

 

                Art. 2º Para garantir o bom funcionamento dos Gabinetes de Vereador, compete à 

Câmara fornecer-lhes:  

 

                I – Mobiliário compatível com as atividades do gabinete; 

 

                II – Assessoria Parlamentar, composta por servidores ocupantes dos cargos de 

provimento em comissão de recrutamento amplo; 

 

                III – verba para manutenção de gabinete, destinada às despesas de custeio dos 

mesmos. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

Seção I 

 

Da Verba para Manutenção de Gabinete 

 

                Art. 3º O valor da verba para manutenção de gabinete será de, no máximo, R$ 

2.656,00 (dois mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais) mensais.  



 

         § A verba de manutenção de gabinete tem caráter indenizatório e se  procede  por 

meio de reembolso.  

 

                Art. 4º A verba de manutenção de gabinete destina-se exclusivamente a:  

 

 

                a) Impressos (envelopes, papel sulfite, tinta para impressora, cartão, certificados); 

 

                b) panfletos, jornais, cartazes, convites e faixas; 

 

                c) selo e/ou postagem de correspondência de qualquer natureza; 

 

                d) um telefone móvel do parlamentar e um do seu assessor, pós pago;  

 

                e) assinatura de jornais, revistas e periódicos;  

 

                f) aquisição de livros; 

 

                h) serviços de transporte (locação de veículo para uso do gabinete parlamentar);  

 

                i) materiais de escritório excedentes aos adquiridos pelo gabinete; 

 

                j) aquisição de livros técnicos;  

 

      K) uma linha de telefone fixo com habilitação para ligação para DDD 31. 

 

                § 1º São de responsabilidade da Câmara Municipal a despesa com publicidade e 

propaganda, equipamento e material permanente, computador e software, pessoal, consumo 

de energia elétrica;  

 

                § 2º Ficam extintas as cotas de todos os outros serviços e materiais que a Câmara 

disponibiliza aos órgãos de apoio parlamentar.  

 

 

                § 3º Os bens móveis serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal ao 

término do mandato, devendo ser entregues junto à tesouraria da Câmara Municipal no último 

dia útil da Legislatura.  

 

                § 4º A linha do telefone móvel deverá ser cadastrada na Divisão de Contabilidade e 

Finanças. 

 

                Art. 5º Compete ao Vereador, mensalmente, prestar conta dos gastos realizados com 

a utilização da verba para manutenção de gabinete, perante a Presidência da Câmara, 

mediante declaração e requerimento de reembolso, informando a natureza dos gastos, o valor 

correspondente, sempre acompanhada de documentos fiscais ou hábeis a comprovação dos 

gastos.  



 

      § 1.º A prestação de contas deverá ser encaminhada à Divisão de Contabilidade e 

Finanças da Câmara no primeiro dia útil subseqüente ao mês dos gastos e o reembolso não 

poderá ultrapassar o quinto dia útil do mesmo mês.  

             

 

                      I A prestação de contas referente ao mês de dezembro ser encaminhada até o dia 

20 do mesmo, para que possa ser contabilizada na despesa do exercício em curso.  

 

 

                § 2º Os documentos deverão ser apresentados à Divisão de Contabilidade e 

Finanças da Câmara com prova de quitação, não se admitindo emendas, rasuras ou borrões 

nem a apresentação de cópias de qualquer tipo. No seu verso, o vereador atestará o 

recebimento do material ou a prestação do serviço.  

 

        § 3.º Exceto as faturas de telefonia móvel, os demais documentos fiscais deverão 

constar o CPF do Vereador.  

 

                § 4º A Verba para Manutenção de Gabinete será deferida pela Presidência da 

Câmara após apresentação da declaração de que trata o “caput”, referente ao mês anterior, e 

mediante requerimento do vereador, indicando a quantia pretendida.  

             

                 

Seção II 

 

Do Mobiliário 

 

 

                Art. 6º A Câmara equipará os Gabinetes com mesas, cadeiras e equipamentos de 

informática, respeitando-se a disponibilidade desses mobiliários na Casa, sendo permitido, 

ainda, o fornecimento de peças e serviços de manutenção dos mesmos, desde que contratados 

pelo setor competente da Câmara mediante prévia autorização da Presidência, em 

atendimento a requisição expressa do titular do gabinete.  

 

                Parágrafo único. O layout básico do gabinete, incluindo quantidade máxima de 

móveis e equipamentos a serem disponibilizados, será regulamentado em ato da Mesa 

Diretora. 

Seção III 

 

Do Material de Consumo 

 

 

                Art. 7º O fornecimento de material impresso timbrado da Câmara aos Gabinetes, 

será disciplinado, pela Presidência, através de Ato da Mesa Diretora, que definirá as 

quantidades máximas para o fornecimento. 

 

 



CAPITULO III 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

                Art. 8º O Vereador licenciado para tratar de interesses particulares, poderá manter a 

estrutura do seu Gabinete até o último dia do mês em que o afastamento foi requerido, quando 

cessará o fornecimento da Verba para Manutenção de Gabinete, mobiliário e material de 

consumo e será exonerado automaticamente seu Assessor Parlamentar.  

 

                Parágrafo único. O suplente convocado em razão de afastamento do titular poderá 

usufruir dos direitos instituídos por esta Lei a partir do primeiro dia do mês seguinte a sua 

posse.  

 

                Art. 9º Em caso de licenciamento por motivo de saúde, o Vereador poderá manter 

sua estrutura de Gabinete, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, na forma indicada neste artigo.  

 

                Parágrafo único. O suplente convocado em razão do afastamento a que se refere 

este artigo, poderá usufruir dos direitos instituídos por esta Resolução a partir do primeiro dia 

útil do mês seguinte àquele em que a licença do titular completar sessenta dias.              

 

        Art. 10.  As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias específicas do Legislativo Municipal.  

 

                Art. 11.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

  

                Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de abril de 2009. 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

  


