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LEI No 2.630, DE 08 DE MARÇO DE 2021 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal no 

2.344, de 22.02.2013, que “Dispõe sobre a 

verba de gabinete da Câmara Municipal de 

Salinas e dá outras providências”, e contém 

outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Os seguintes dispositivos da Lei Municipal no 2.344, de 22 de fevereiro de 2013, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1o Fica instituída a verba de gabinete da Câmara Municipal de Salinas, que 

destina-se exclusivamente ao custeio de despesas inerentes ao exercício do mandato 

do vereador, no valor máximo de R$1.000,00 (um mil reais), mensal. 

(...) 

 Art. 13. Para o ressarcimento das despesas realizadas no mês, o Vereador deverá 

encaminhar ao presidente (a) da comissão permanente de finanças, orçamento e 

tomadas de contas da Câmara Municipal de Salinas, até o 5o (quinto) dia útil do mês 

subsequente, solicitação formulada pelo mesmo juntamente com o demonstrativo dos 

gastos, acompanhado dos respectivos comprovantes fiscais. 

 

Art. 14. Caberá à Comissão permanente de finanças, orçamento e tomadas de contas 

da Câmara Municipal de Salinas, no prazo de 03 (três) dias úteis, após o recebimento 

do relatório demonstrativo de despesas de gabinete de vereador, pela referida 

comissão, à conferência dos aspectos formais dos documentos apresentados, sendo-

lhe facultativo a emissão de juízo de valor acerca dos gastos apresentados pelos 

vereadores na prestação de contas mensal da verba de gabinete.” (NR) 

(...) 

 

Art. 2o Ficam revogados os Art. 5o, Art. 6o e Inciso I do Art. 11 da Lei Municipal no 2.433, de 

22 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre a verba de gabinete da Câmara Municipal de 

Salinas e dá outras providências”. 
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“Art. 5o Só poderá ser abastecido o veículo ou motocicleta que estejam devidamente 

cadastrado pelo Vereador e comprovadamente a disposição do Gabinete para a ação 

parlamentar, conforme contrato de uso. 

 

Parágrafo único. O vereador só poderá cadastrar um único meio de transporte sendo: 

Um veículo ou uma motocicleta. 

 

Art. 6o O Vereador poderá utilizar-se de veículo ou motocicleta locado, e abastecê-lo 

(a) desde que junte ao relatório dos gastos contrato de locação, com cláusula 

expressa de que o abastecimento correrá por conta do Vereador.”. 

 

Art. 11 (...) 

I - que tenham sido realizadas com pagamento parcelado, admitindo-se apenas 

pagamento à vista. 

(...) 

 

Art. 3o Fica criado o seguinte parágrafo no Art. 16: 

 

“Parágrafo único. Os bens de natureza permanente poderão ser adquiridos com valor 

superior ao mencionado no Art. 1o desta lei, sendo o ressarcimento realizado nos 

meses subsequentes ao valor limite da verba descrito em nota fiscal.” (NR) 

 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se especialmente a Lei 

Municipal no 2.362 de 26.08.2013. 

 

Salinas/MG, 08 de março de 2021 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 
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