ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
RESOLUÇÃO Nº. 060/2009
DE 04/03/2009
Dispõe sobre a instituição de verba de representação,
verba de apoio a gabinete e dá outras providências.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1°. Fica criada verba de indenização em função do exercício Parlamentar, com
base no ato da mesa da Câmara Deputados Federais n.º 62 de 05/04/2001.
Art. 2°. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a conceder Verba de
Gabinete, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil de duzentos reais) mensais, destinado a
manutenção das atividades de gabinete em conjunto com as ações parlamentares de cada
Vereador.
Parágrafo único – Todos os vereadores terão direito à verba de igual valor.
Art. 3° As verbas serão concedidas mediante solicitação de ressarcimento dirigida à
Presidência, instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória da despesa,
devidamente atestada pelo vereador solicitante.
Art. 4°. A concessão da verba fica condicionada a disponibilidade de recursos e a
aplicação será feita consoante legislação pertinente.
Art. 5°. O valor da verba de gabinete poderá ser aplicado com o custeio das despesas
regulamentadas através de resolução que trate dos procedimentos para pagamento das
referidas verbas
Parágrafo único - A prestação de contas será mensal, até o 30 (trinta) do mês
seguinte.
Art. 6° - Para ocorrer às despesas decorrentes desta resolução serão utilizados os
recursos constantes nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas, se
necessário, até os limites da legislação pertinente.
Art. 7° - As verbas Indenizatórias autorizadas nesta Resolução serão pagas com os
recursos financeiros repassados ao Poder Legislativo mensalmente, conforme determina os
arts. 29-A e 168 da Constituição Federal.
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Art. 8° - O Parlamentar titular do mandato perderá o direito a Verba Indenizatória
quando:
I – Licenciado do cargo para tratar de assuntos particulares;
II – O respectivo Suplente estiver em exercício do mandato;
Art. 9°. – Esta resolução deverá ser regulamentada no prazo de 30(trinta) dias, a
partir de sua publicação.
Parágrafo único - O regulamento a que se refere este artigo incluirá os
procedimentos a serem observados para o pagamento das Verbas.
Art. 10. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 04 de março de 2009.

Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
RESOLUÇÃO Nº. 061/2009
DE 04/03/2009
“Regulamenta a Resolução n.º 001/09, determinando os
procedimentos a serem observados para pagamento das
verbas indenizatórias e cria a Comissão de Controle e verbas
de cotas parlamentares”

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:
Artigo 1º - A destinação dos recursos referentes à verba indenizatória a que se refere
o artigo 1º da Resolução ora regulamentada, obedecerá rigorosamente as exigências
contidas nesta regulamentação.
Artigo 2º - A solicitação de reembolso será efetuada por meio de requerimento padrão,
do qual constará atestado do vereador de que o serviço foi prestado ou que o material foi
recebido e de que assume inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e
autenticidade pela documentação apresentada;
Artigo 3º - Os pedidos de reembolso serão analisados pela Comissão que terá o prazo
de 05 (cinco) dias para aprovar ou rejeitar os pedidos, determinando o pagamento ou a
devolução dos documentos ao Vereador.
Artigo 4º - não serão objetos de ressarcimento as despesas efetuadas com aquisição
de material permanente, e nem de gêneros alimentícios;
Artigo 5º - somente caberá ressarcimento daquelas despesas pagas pelo vereador
relativos a:
I – Reparos de avarias mecânicas, manutenção e conservação,bem como a aquisição
de combustível e lubrificante, para o veiculo do vereador;
II – Extração de cópias reprográficas, digitais e similares;
III – Aquisição de livros, assinaturas de jornais, revistas, softwares e serviços de
provedor de internet para projeções do gabinete do vereador;
IV – Contratação de pessoa física, desde que seja profissional liberal, ou de pessoa
jurídica, para prestação de assessoria contábil, jurídica e de auditoria, para fim de apoio ao
exercício do mandato parlamentar, tais como: assessoria, pesquisa socioeconômica ou de
opinião pública, trabalhos técnicos, jurídicos, bem como outros serviços que guardem relação
com o exercício do mandato;
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V – Despesas com ligações pelo uso de telefonia fixa e móvel, cujos aparelhos sejam
de propriedade do vereador, exceto se o parlamentar tiver telefone cooperativo da Câmara
Municipal a sua disposição.
VI - Aluguel de imóvel destinado a instalação de escritório de apoio a atividade
parlamentar, despesas ordinárias de IPTU, água , telefone e energia elétrica relativas a este
imóvel, material de escritório, impressos e outros materiais de consumo, locação de móveis e
outros equipamentos;
VII – Divulgação do mandato parlamentar na mídia impressa, televisiva e de
radiodifusão;
VIII – Inscrição do vereador em cursos de capacitação, palestras, simpósio e
congresso;
IX – Despesas relativas à emissão de cartas, telegramas e material gráfico;
Artigo 7º - Fica criada a Comissão de Controle de Verba e Cotas Parlamentares, com
a atribuição de promover as verificações, conferências, e outras providências correlatas e
necessárias para o processamento da documentação comprobatória apresentada pelo
parlamentar, de acordo com a legislação pertinente.
I – A Comissão mencionada no caput será formada por três membros a serem
nomeados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal;
Artigo 8º - Serão ressarcidas, cujas documentações estejam:
I – quitada e relacionada no requerimento de solicitação de reembolso, instituído para a
utilização mensal das verbas, protocolizado e endereçado diretamente a Comissão de
Controle de Verbas e Cotas Parlamentares previsto neste ato.
II – esteja acompanhado da necessária documentação fiscal, na qual o vereador ou
servidor responsável atestará que as despesas foram realizadas em razão da atividade
inerente ao exercício do mandato parlamentar e, ainda, que o serviço foi prestado ou o
material recebido, assumindo plena responsabilidade pela veracidade e autenticidade da
documentação apresentada.
Artigo 9º - O exame pela Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, dos
comprovantes de despesas apresentadas, limitar-se-á a sua regularidade fiscal e contábil,
não implicando manifestação quanto à observância de normas eleitorais, tipicidade ou
ilicitudes.
Artigo 10 - Após análise da documentação necessária pela Comissão de Controle de
Verbas e Cotas Parlamentares, esta terá 05 (cinco) dias, contados do seu recebimento, para
emitir o relatório de liberação, remetendo-o diretamente ao Departamento de Finanças, para
processar o respectivo ressarcimento.
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Artigo 11 - Os documentos comprobatórios de despesas não aptos ou tidos como em
desacordo com as normas e diretrizes constantes neste ato, serão devolvidos pela Comissão
de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, aos respectivos vereadores para as devidas
correções e substituições, se e quando for o caso.
Artigo 12 - Os documentos necessários para o ressarcimento são:
I – Requerimento relacionando as despesas de reembolso;
II – Nota Fiscal, hábil, segundo a natureza da operação original em primeira via quitado
com pagamento a vista, em nome do Vereador, emitido por quem prestou o serviço ou
forneceu o material, quando se tratar de pagamento a pessoa jurídica, admitindo-se recibo
comum quando acompanhado da declaração de isenção da emissão de documento fiscal com
citação do fundamento legal;
III – Recibo devidamente assinado, constando o nome e endereço completo do
beneficiário do pagamento, com número de CPF e RG, discriminando-se as despesas quando
se tratar de pessoa física;
IV – Contas de água, luz, telefone e energia elétrica, e também recibos de condomínio
e IPTU, em nome do proprietário do imóvel objeto de locação, serão admitidos;
Parágrafo Único – Os documentos citados acima não poderão conter rasuras,
acréscimos ou entrelinhas;
Artigo 13 - De posse do relatório de liberação emitido pela Comissão de Controle de
Verbas e Cotas Parlamentares, comprovando as despesas efetuadas, individualizadas por
parlamentar, o Departamento de Finanças terá o prazo de até 05 (cinco) dias para, contados
do seu recebimento processar e efetuar o respectivo ressarcimento das despesas.
Artigo 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 04 de março de 2009.

Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC
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RESOLUÇÃO Nº. 062/2009
DE 06/05/2009
Dispõe sobre a criação, no âmbito Câmara Municipal de
Coxim - MS, da Frente Parlamentar em Defesa das
Políticas
Públicas
de
Juventude
e
dá
outras
providências.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coxim,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o
Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:
Art.1°. Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Coxim, a Frente
Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude, também denominada
“Frente Parlamentar de Juventude”.
Art. 2°. A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude
tem por finalidade propor, discutir, implementar e acompanhar políticas públicas
de Juventude a serem desenvolvidas pelo governo municipal, para as pessoas com
idade entre quinze e vinte e nove anos.
Art. 3°. Compete à Frente Parlamentar de Juventude:
I - Construir e consolidar uma agenda em favor da Juventude no Parlamento
Municipal;
II - Realizar seminários, debates e outros eventos, com vistas ao
aprofundamento da discussão sobre o tema e a elaboração de propostas voltadas
para atender as necessidades deste público;
III - Receber sugestões, propostas, estudos e consultas pertinentes aos
temas relacionados à Juventude, para definição de políticas públicas de interesse;
IV - Encaminhar sugestões, estudos e indicações apuradas em conformidade
com o disposto no inciso II, ao Poder Executivo, bem como definir estratégias
legislativas;
V - Elaborar ações com o objetivo de criar políticas públicas a serem
desenvolvidas no Município de Coxim nas áreas de qualificação profissional, da
geração de emprego, da inserção no mercado de trabalho, da inclusão digital, da
educação, da cultura, esporte e lazer para este público;
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VI - Lutar pela inclusão das Políticas de Juventude no Plano Plurianual e na
LDO;
VII - Lutar por mais recursos no Orçamento do Município e Alocação de
verbas no âmbito dos orçamentos Estadual e Federal;
VIII - Promover campanhas com o objetivo de formar uma cultura de paz
entre os jovens e de combate ao uso das drogas;
IX – Promover discussões de questões políticas para Juventude, buscando a
inserção dos jovens na política participativa e eleitoral, extraindo de seus
encontros e das reuniões de seus grupos de trabalho, soluções práticas com o
objetivo de fomentar a participação do jovem na vida política e eleitoral,
promovendo a consciência de sua importância, dos seus direitos e seus deveres
com a sociedade, tornando-os futuramente cidadãos mais participativos no
ambiente político.
Art. 4°. A adesão à Frente Parlamentar será facultada a todos os vereadores
da Câmara Municipal de Coxim.
Parágrafo Único. Os parlamentares desta casa poderão solicitar a adesão a
esta Frente Parlamentar no prazo de cinco (5) dias contados a partir da
promulgação desta Resolução. Findo este prazo, os integrantes da Frente
Parlamentar serão nomeados por ato da Presidência desta Câmara, sendo seus
nomes publicados na imprensa oficial.
Art. 5°. A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas da Juventude
será composta por vereadores que escolherão entre seus pares uma coordenação
e disciplinarão o funcionamento da Frente.
§ 1º. O funcionamento de que trata o artigo 5° será definido por estatuto
próprio.
§ 2º. A Frente será coordenada por um colegiado formado por três
Vereadores, sendo um Coordenador Geral, um Relator e um Sub-relator.
Art. 6°. As reuniões da Frente Parlamentar de Juventude serão públicas e
realizadas em periodicidade e locais estabelecidos por seus integrantes.
§ 1º. As reuniões de que trata o caput deste artigo contarão com a
participação da juventude em geral, de representantes de Escolas, Universidades,
e associações representativas do segmento; demais organizações não
governamentais; órgãos municipais; além de representantes da sociedade civil
organizada, envolvidos na questão.
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§ 2º. Para possibilitar essa participação, a Frente Parlamentar fará a devida
divulgação de suas atividades, inclusive através dos meios de comunicação da
Câmara Municipal, de forma sistemática.
Art. 7º. Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar,
com sumários das conclusões das reuniões, estudos, debates, medidas e
providências adotadas, que serão publicados pela Câmara Municipal.
Art. 8°. As atividades da Frente Parlamentar integrarão o site da Câmara
Municipal de Coxim na Internet.
Art. 9°. A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude
disponibilizará as informações e os dados técnicos, sócio-econômicos e
orçamentários necessários para o estudo, análise e viabilidade das políticas
públicas de juventude objeto de discussão pelo legislativo municipal.
Art. 10. A Frente Parlamentar ora criada será regida, no que couber, pelo
estabelecido no Regimento Interno deste Poder e pelo seu estatuto que deverá
respeitar a legislação em vigor.
§ 1°. O Estatuto a que se refere o caput deste artigo será elaborado pelos
membros da Frente Parlamentar, em reuniões estabelecidas para tal fim, com a
participação dos representantes das entidades por eles convocados.
§ 2°. O Estatuto da Frente Parlamentar deverá prever direito à palavra aos
jovens presentes às reuniões ordinárias, estabelecendo normas e critérios para
tal.

conta

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 06 de maio de 2009.

Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC
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RESOLUÇÃO Nº. 063/2009
DE 03/06/2009

“Altera a Resolução nº 058/2008, de 29 de abril de
2008, que Dispõe sobre o reajuste dos salários dos
Servidores da Câmara Municipal de Coxim e dá outras
providências.“

O Presidente da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e de conformidade com o
Artigo 33 e 46 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Plenário aprovou e ele
promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º - Ficam reajustados as tabelas de remuneração dos Servidores da
Câmara Municipal de Coxim, constantes na Resolução nº 058/2008, de
29/04/2008, que passam a vigorar com o reajuste de 5,0% (cinco por cento), a
partir de 01 de maio de 2009.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 03 de maio de 2009.

Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC
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RESOLUÇÃO Nº. 064/2009
DE 15/12/2009
Disciplina
a
concessão
de
Moções
Congratulações e dá outras providências.

de

O Presidente da Câmara Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e de conformidade com o
Artigo 33, Inciso XX, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Plenário
aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. A Moção de Congratulação poderá ser apresentada por vereador ou
comissão, nos termos disciplinados no Regimento Interno, no limite máximo de 02
(duas) por mês, para cada Vereador.
Parágrafo único. Caberá a concessão de Moção de congratulação, para
Associações, Fundações, Entidades, Pessoas Jurídicas ou Físicas e outras do
gênero.
Art. 2º. A manifestação da Câmara, através da Moção de Congratulação,
por mais de uma vez a uma mesma entidade, fundação, pessoa física ou jurídica,
deverá respeitar o lapso de tempo mínimo de 08 (oito) anos.
Art. 3º.
A entrega de Moções de Congratulações ocorrerá
preferencialmente na última Sessão do mês, ou em data a ser definida pela Mesa
Diretora.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 15 de dezembro de 2009.

Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

RESOLUÇÃO Nº 065/2009
DE 23/12/2009
“Regulamenta a Lei nº 1.455/2009, determinando os
procedimentos a serem observados para pagamento das
verbas indenizatórias e cria a Comissão de Controle e verbas
de cotas parlamentares”

A Mesa da Câmara Municipal de Coxim-MS, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. O valor da verba indenizatória, instituída pela Lei nº 1.455/2009, fica
estipulado em até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais.
Art. 2º. A destinação dos recursos referentes à verba indenizatória a que se
refere o artigo o artigo 1º da Lei ora regulamentada, obedecerá rigorosamente às
exigências contidas nesta regulamentação.
Art. 3º. A solicitação de reembolso será efetuada por meio de requerimento
padrão, do qual constará atestado do vereador de que o serviço foi prestado ou que o
material foi recebido e de que assume inteira responsabilidade pela veracidade,
legitimidades e autencidade pela documentação apresentada.
Art. 4º. Os pedidos de reembolso serão analisados pela Comissão de Controle de
Verba e Cotas Parlamentares que terá o prazo de 10 (dez) dias para aprovar ou rejeitar
os pedidos, determinando o pagamento ou a devolução dos documentos ao Vereador.
Art. 5º. Não serão objetos de ressarcimento as despesas efetuadas com aquisição
de material permanente, e nem de gêneros alimentícios.
Art. 6º. Somente caberá ressarcimento daquelas despesas pagas pelo vereador
relativos a:
I – Reparos de avarias mecânicas, manutenção e conservação, bem como a
aquisição de combustível e lubrificante, de veículo utilizado pelo vereador, para o
desempenho da função;
II – Extração de cópias reprográficas, digitais e similares;
III – Aquisição ou locação de software, assinaturas de publicações, serviços de
provedor de internet para projeções do gabinete do vereador;
IV – Contratação de pessoa física, desde que seja profissional liberal, ou de
pessoa jurídica, para prestação de assessoria contábil, jurídica e de auditoria, para fim de
apoio ao exercício do mandato parlamentar, tais como: assessoria, pesquisa sócioeconômica ou de opinião pública, trabalhos técnicos, jurídicos, bem como outros serviços
que guardem relação com o exercício do mandato;
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V – Despesas com ligações pelo uso de telefonia fixa e móvel, cujos aparelhos
sejam de propriedade do vereador, exceto se o parlamentar tiver telefone corporativo da
Câmara Municipal a sua disposição;
VI - Aluguel de imóvel destinado a instalação de escritório de apoio a atividade
parlamentar, despesas ordinárias de IPTU, água, telefone e energia elétrica relativas a
este imóvel, material de escritório, impressos e outros materiais de consumo, locação de
móveis e outros equipamentos;
VII – Divulgação do mandato parlamentar na mídia impressa, televisiva e de
radiodifusão, exceto nos cento e oitenta dias anteriores à data das eleições de âmbito
municipal;
VIII – Inscrição do vereador em cursos de capacitação, palestras, simpósio e
congresso;
IX – Despesas relativas à emissão de cartas, telegramas e material gráfico;
Parágrafo único. Não se admitirão gastos com propaganda eleitoral de qualquer
espécie;
Art. 7º. Fica criada a Comissão de Controle de Verba e Cotas Parlamentares, com
a atribuição de promover as verificações, conferências, glosas e outras providências
correlatas e necessárias para o processamento da documentação comprobatória
apresentada pelo parlamentar, de acordo com a legislação pertinente.
Parágrafo único. A Comissão mencionada no caput será formada por três
membros a serem nomeados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal;
Art. 8º. As despesas serão Ressarcidas cujas documentações estejam:
I – Quitadas e relacionadas no requerimento de Solicitação de reembolso,
instituído para a utilização mensal da verba indenizatória, protocolizado e endereçado
diretamente a Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares previsto neste ato.
II – Estejam acompanhadas da necessária documentação fiscal, na qual o
vereador ou servidor responsável atestará que as despesas foram realizadas em razão da
atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e, ainda, que o serviço foi
prestado ou o material recebido, assumindo plena responsabilidade pela veracidade e
autenticidade da documentação apresentada.
Art. 9º. O exame pela Comissão de Controle de Verbas e Cotas
Parlamentares, dos comprovantes de despesas apresentadas, limitar-se-á a sua
regularidade fiscal e contábil, não implicando manifestação quanto à observância de
normas eleitorais, tipicidade ou ilicitudes.
Art. 10. Após análise da documentação necessária pela Comissão de
Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, esta terá 10 (dez) dias, contados do seu
recebimento, emitirá o relatório de liberação, remetendo-o diretamente ao Departamento
de Finanças, para processar o respectivo ressarcimento.
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Art. 11. Os documentos comprobatórios de despesas não aptos ou tidos como em
desacordo com as normas e diretrizes constantes neste ato, serão devolvidos pela
Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, aos respectivos vereadores, para
as devidas correções e substituições, se e quando for o caso.
Art. 12. Os documentos necessários para o ressarcimento são:
I – Requerimento relacionando as despesas de reembolso;
II – Nota Fiscal, hábil, segundo a natureza da operação Original em primeira via
quitado com pagamento a vista, em nome do Vereador, emitido por quem prestou o
serviço ou forneceu o material, quando se tratar de pagamento a pessoa jurídica,
admitindo-se recibo comum quando acompanhado da declaração de isenção da emissão
de documento fiscal com citação do fundamento legal;
III – Recibo devidamente assinado, constando o nome e endereço completos do
beneficiário do pagamento, com número de CPF e RG, discriminando as despesas quando
se tratar de pessoa física;
IV – Contas de água, luz, telefone e energia elétrica, bem como recibos de
condomínio e IPTU, em nome do proprietário do imóvel objeto de locação, serão
admitidos;
Parágrafo único. Os documentos citados acima não poderão conter rasuras,
acréscimos ou entrelinhas.
Art. 13. De posse do relatório de liberação emitido pela Comissão de Controle de
Verbas e Cotas Parlamentares, comprovando as despesas efetuadas, individualizadas por
parlamentar, o Departamento de Finanças terá o prazo de até 05 (cinco) dias para,
contados do seu recebimento, processar e efetuar o respectivo ressarcimento das
despesas.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as constantes na Resolução nº 060/2009.

Sala das Sessões., 23 de dezembro de 2009.

Ver. Miron Coelho Vilela
Presidente/CMC

Ver. Adilson Ferreira do Lago
1º Secretário/CMC

