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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. 

 

 

 

  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe são inerentes; faz saber que o Soberano 

Plenário da Câmara Municipal de Nova Olímpia aprovou e ele 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 09/2011. 

    

Gabinete da Presidência, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze.   

 

 

 

SÉRGIO SCHEFER 

Presidente 

 

 

REGISTRADO NA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL, NO LIVRO 001 

PÁGINA 001, SOB O Nº 01/2015, E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LUGAR DE 

COSTUME, NA DATA SUPRA. 

 

 

VALDINO CARLOS RODRIGUES 

Secretario Geral 


