
 
 
   
 
 
                    LEI Nº 6.496, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 

Ementa: Estabelece quota básica mensal para custear 
com serviços gráficos, impressos, postagem, telefone, 
indenização por uso de veículo particular, que será 
disponibilizado mensalmente para os gabinetes dos 
Parlamentares da Câmara Municipal de Carazinho-RS 

 
 

Autoria: Mesa Diretora. 
 
          VEREADOR FELIPE SÁLVIA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
          FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu Presidente, 
de acordo com o § 5º, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art 1º - Fica estabelecido uma quota básica mensal para custear com serviços gráficos e 
impressos, postagem, telefone, indenização por uso de veículo particular, que será 
disponibilizado mensalmente para os gabinetes dos Parlamentareis da Câmara Municipal de 
Carazinho - RS .  
 

Parágrafo Único - O suplente de Vereador que assumir em substituição utilizará a 
quota do gabinete do titular. 

Art. 2° - O valor da quota total disponível mensal será de R$ 1.395,00 (mil trezentos e 
noventa e cinco reais) e que serão distribuídas da seguinte forma: 

 
Inciso l - Para Serviços Gráficos e Impressos será no valor de R$160,00 (Cento e 

sessenta reais). 
 
Inciso lI - Para Postagem será de R$ 60,00 (Sessenta Reais). 
Inciso III - Para telefone será de R$ 200,00 (duzentos Reais), 
 
Inciso IV - Para uso de veiculo particular de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco 

Reais). 
Art. 3° As quotas básicas serão mensais, no mesmo e xercício e não poderão ser 
antecipadas. 

Art 4° - Os serviços gráficos serão disponibilizado s apenas para finalidade e divulgação 
da atividade parlamentar, sendo operacionalizado através empresa contratada pela Câmara 
Municipal de Carazinho. 

Parágrafo primeiro - O material de divulgação terá caráter informativo de prestação de 
contas ou conteúdo institucional ou administrativo. 

Parágrafo segundo - O Vereador titular da quota é responsável pelo conteúdo e pela 
matéria a ser divulgada. 

Art 5° - Para a divulgação de material gráfico há a  necessidade de prévia autorização 
da mesa diretora da Câmara Municipal de Carazinho. Não sendo autorizada divulgação de 
matéria de conteúdo promocional pessoal em desacordo com a Legislação Federal. 

Art 6° - A indenização por uso de veiculo particula r será disponibilizada exclusivamente 
para os gabinetes dos vereadores. 

 
 



 
 
 
 
Inciso l - O valor a ser indenizado pela Câmara em favor dos gabinetes será feita o 

controle mediante prestação de contas e relatório de quilometragem, ficando estipulado o 
preço do quilômetro rodado no valor de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos). 

 
Inciso, II - Os demais critérios para esta prestação de contas e relatórios serão 

regulamentados pela mesa diretora. 

Art 7° - A Indenização de postagem será exclusiva p ara o uso do gabinete em 
correspondência do Vereador titular, ou o seu suplente quando este estiver na condição de 
substituição do titular. 
 

Art 8° - As despesas decorrentes das quotas previst as neste Resolução ficam  sujeitas 
às normas relativas à despesa  publica, à disponibilidade orçamentária, quando for o caso, 
através de suplementação de verba ou até processo licitatório, ressalvados os casos de 
dispensa e inegibilidade. 

 
Art 9° - Fica vedada a transferência de quotas básic as entre os gabinetes dos 

parlamentares. 

Art 10° - A aplicação desta resolução e controle op eracional de suas disposições serão 
regulamentadas através de Decreto Legislativo. 

Art 11° - A despesa decorrente desta Lei correrá a conta de dotação orçamentária 
próprias. 

Art.12° - Revoga a resolução 285/06 
 

Art 13° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 
                   
                                                                              
                                                                               Sala das Reuniões, 29 de dezembro de 2006 
       
                                                            
               
    
Registre-se e Publique – se: 
 
 
 
Vereador Paulo Silva                                     Vereador Felipe Sálvia                       
       Secretário                                                          Presidente 


