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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2015 

 

 

 

Dispõe sobre a ALTERAÇÃO DE VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA destinada aos Vereadores e do 

Presidente da Câmara visando recompor as despesas dos 

Edis, no exercício das atividades parlamentares, no 

âmbito do município de Nova Olímpia e dá outra 

providencias. 

 

 

 

  A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são inerentes, FAZ SABER que o Plenário 

aprovou e a Presidente Promulga a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

 

 Art. 1° Acatada as limitações estabelecidas na Constituição Federal e observadas as 

disposições legais, o Poder Legislativo institui a verba indenizatória no valor de R$ 2.500,00, 

(dois mil e quinhentos reais) destinada aos vereadores desta casa de leis, e no valor de R$ 

4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para o Presidente da Câmara Municipal de Nova Olímpia-

MT. 

 

  Art. 2° Fica instituído que a verba indenizatória que trata o Art. 1°, cuja finalidade será 

destinada mensalmente a cada vereador, e ao Presidente da Câmara, visando a restituição dos 

gastos realizados pelos Edis no âmbito do Município de Nova Olímpia-MT, será repassada até o 

5° dia útil do mês subsequente ao recebimento do duodécimo, respeitada a legislatura. 

Parágrafo único. A verba de que trata o Art. 2° é de forma compensatória às despesas presumidas 

para custeio da atividade parlamentar externa, bem como, pelo não recebimento de diárias, 

passagens e transportes, dentro do estado de Mato Grosso. 

 

  Art. 3° Para o recebimento integral da verba indenizatória, será considerado a freqüência 

dos vereadores às sessões legislativas, descontando-se 1/4 (um quarto) do valor da verba 

indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar, respeitado o limite de 01 (uma) falta 

justificada.  
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  Art. 4° O Poder Legislativo através da Mesa Diretora da Câmara Municipal fica 

autorizado a tomar todas as providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras e 

contábeis, para o fiel cumprimento desta Resolução, devendo as despesas correr por conta das 

dotações Orçamentárias, suplementadas se necessário. 

   

  Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições contidas nas Resoluções 007/2011 e 009/2011. 

    

Sala de Sessões “Lamartin José da Silva”, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 

 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 

 

SÉRGIO SCHEFER 

Presidente 

 

 

JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 

Vice-Presidente 

 

 

RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 

Primeiro-Secretário 

 

 

GENIBALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

Segundo-Secretário 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Considerando que as limitações estabelecidas na Constituição Federal e nas demais 

disposições legais foram devidamente observadas, apresentamos este Projeto de Resolução que 

tem como principal objetivo oferecer condições necessárias para o Vereador aumentar a 

quantidade e a qualidade no exercício da vereança perante a população que representa. 

 

           Acresce que, oferecida melhores condições de trabalho aos Vereadores, estes poderão ser 

mais eficientes como legisladores, uma vez que poderão se fazer presente nos mais longínquos 

locais do Município. 

 

            Esclarece ainda que a verba indenizatória será destinada mensalmente a cada vereador e 

ao Presidente da Câmara, visando a restituição das despesas realizadas pelos Edis no âmbito do 

Município de Nova Olímpia-MT, sendo uma forma compensatória às despesas presumidas para 

o custeio da atividade parlamentar externa, bem como, pelo não recebimento de diárias, 

passagens e transportes dentro do estado de Mato Grosso. 

   

  Considerando o respaldo legal sugerido pela assessoria Jurídica desta Casa de Leis no seu 

parecer e, considerando que a atualização dos valores da verba indenizatória têm a finalidade de 

equilibrar os valores anteriormente concedidos no ano de 2011, sem qualquer reajuste desde 

então e, como os preços dos bens e serviços abrangidos pela resolução têm aumentado 

anualmente, consoante conhecimento público e notório, torna-se necessária a atualização dos 

valores expressos na resolução nº 007, modificada no mesmo ano pela resolução nº 009/2011.    

 .   
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  Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e 

quinze.   

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 

 

SÉRGIO SCHEFER 

Presidente 

 

 

JOSÉ PIRES DE MORAES NETO 

Vice-Presidente 

 

 

RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR 

Primeiro-Secretário 

 

 

GENIBALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

Segundo-Secretário 


