
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ementa: Estabelece quota basica mensal para
custear os serviyos graticos, impressos,
postagem, telefone, que sera disponibilizado
mensalmente para os gabinetes dos
parlamentares da Camara Municipal de
Carazinho-RS.

Art 10 - Fica estabelecido uma quota basica mensal para custear os serviyos
graficos e impressos, postagens e telefone, que sera disponibilizada, mensalmente, para os
gabinetes dos parlamentares da Camara Municipal de Carazinho - RS.

Panigrafo Unico - 0 suplente de Vereador que assumir em substituiyao
utilizara a quota do gabinete do titular.

Art. 2° - 0 valor da quota total disponivel mensal sera de R$ 800,00
(oitocentos reais) e que serao distribuidas da seguinte forma:

II - Para postagem sera de R$ 200,00 (duzentos reais);
III -Para telefone sera de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 3° - As quotas basicas serao mensais, no mesmo exercicio e nao poderao
ser antecipadas.

Panigrafo Unico As cotas mensais poderao ser utilizadas
cumulativamente, de tres em tres meses.

Art. 4° - Os serviyos graticos serao disponibilizados apenas para finalidade e
divulgayao da atividade parlamentar, sendo operacionalizado atraves empresa contratada pela
Camara Municipal de Carazinho.

I - 0 material de divulgayao tera carater informativo de prestayao de contas
ou conteudo institucional ou administrativo ou politico.

II - 0 Vereador titular da quota e responsavel pelo conteudo e pela materia a

Art. 5° - Para a divulgayao de material grafico ha a necessidade de previa
autorizayao da Mesa Diretora da Camara Municipal de Carazinho. Nao sendo autorizada
divulgayao de materia de conteudo promocional pessoal em desacordo com a Legislayao
Federal. ClAlIll4H~!lIillUNI~I~L blE CI~f<j),'ilSI1Io/
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Art. 6° - A Indenizayao de postagem sera exclusiva para 0 usa do gabin"" .. ~
em correspondencia do Vereador titular, ou 0 seu suplente quando este estiver na condiyao deRAzINl1O

\"

substituiyao do titular.

Panigrafo Unico - A correspondencia sera de responsabilidade de cada
gabinete e devera ser entregue a administrayao para expediyao e controle. 0 controle se dara
mediante apresentayao da nota de expediyao individualizada, emitida pela empresa
contratada.

Art. 7° - As despesas decorrentes da quota mensal prevista nesta Lei ficam
sujeitas as normas relativas a despesa publica e a disponibilidade oryamentaria, quando for 0

caso, atraves de suplementayao ou transposiyao de recursos ou ate processo licitat6rio,
ressalvados os casos de dispensa e inegibilidade.

Art. 8° - Fica vedada a transferencia da quota basica mensal entre os
gabinetes dos parlamentares.

Art. 9° - As despesas decorrentes desta Lei correrao as contas de dotayao
oryamentaria pr6pria.

Art. 10° - Revogam-se as Leis N°s. 6.496/06 e 6.848/08 e demais
disposiyoes em contrario.
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JUSTIFICATIVA: A presente Lei visa a correyao dos valores defasados, bem como C'~AZIN"O~S

regularizayao atraves de revogayao de leis desnecessarias.
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