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ATO DA MESA DIRETORA nº 005, de 22 de dezembro de 2020. 

Altera o Ato da Mesa nº 001/2016 que dispõe 

sobre a Cota para o Exercício da Atividade 

Parlamentar.  

 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no art. 112 da Lei nº 2.382, de 

21.11.2018 c/c o art. 15, caput, do Regimento Interno,  

RESOLVE: 

Art. 1º O Ato da Mesa nº 001/2016, publicado no Diário Oficial da Assembleia 

Legislativa do Amapá nº 219, de 19.01.2016, passa avigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º .......................................................... 

........................................................................ 

III - serviços postais, vedada a aquisição de selos e a aquisição e remessa de 

cartões postais;  

........................................................................ 

X - contratação, para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de 

consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas, que 

deverão ser prestados por empresas cujas atividades econômicas sejam 

compatíveis com o objeto contratado, vedada a contratação de serviços, mesmo 

sendo especializados, que, não sendo de natureza singular ou por não exigirem 

notória especialização para sua execução, possam ser realizados pela assessoria do 

Grupo Secretariado Parlamentar, e custeados com a Verba de Gabinete, ou mesmo 

por servidores da carreira de Atividades Legislativas da Assembleia Legislativa; 

XI - divulgação da própria atividade parlamentar, exceto nos 120 (cento e vinte) 

dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal, salvo 

se o Deputado não for candidato à eleição; 

....................................................................... 

§ 1º Juntamente com o pedido de ressarcimento das despesas realizadas com 

quaisquer dos serviços indicados no inciso X deste artigo deverão ser apresentados 

o correspondente contrato, no qual esteja devidamente especificado o objeto da 

contratação, entre outros requisitos, e relatório com descrição objetiva das ações 

parlamentares que devam ser implementadas em face dos resultados obtidos.  

....................................................................... 

Art. 5º ........................................................... 

....................................................................... 

§ 1º Os reembolsos relativos à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar: 

a) possuem natureza indenizatória; 

b) devem corresponder a despesas realizadas junto à pessoa jurídica ou à pessoa 

física equiparada à jurídica; 
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c) somente são admitidos, nos casos de gastos com pessoas físicas, nas hipóteses 

elencadas no inciso IV, do § 3º, deste artigo; 

....................................................................... 

§ 8º Não será objeto de ressarcimento a despesa efetuada: 

a) com a aquisição de material permanente, nem de gêneros alimentícios, 

excetuada quanto a estes a despesa compreendida no subitem a.10 do item a, do 

inciso IV, do art. 3º deste Ato da Mesa. 

b) com a aquisição ou a contratação de serviços utilizados em benefício de contas 

em sites, redes sociais ou plataformas digitais que resultem em monetização, lucro, 

rendimento, patrocínio ou receita de qualquer espécie em favor do respectivo 

parlamentar ou de terceiros. 

....................................................................... 

§ 12 Não se admitirá a utilização da Cota para ressarcimento de despesas relativas 

a: 

a) bem fornecido ou serviço prestado por empresa ou entidade cujo proprietário 

ou detentor de qualquer participação seja o Deputado ou respectivo parente até o 

terceiro grau ou servidor da Assembleia Legislativa do Amapá, em exercício ou 

até seis meses após sua exoneração ou desligamento, independentemente do 

quadro ou categoria que integre ou que tenha integrado;  

b) locação ou fretamento em que figure como locador ou assemelhado empresa, 

entidade ou pessoa mencionada no inciso I deste parágrafo.  

....................................................................... 

§ 14 Para os fins da vedação que consta do inciso X, do art. 3º, deste Ato da Mesa 

estão compreendidos no conceito de serviços, especializados ou não, que podem 

ser realizados pela assessoria do Grupo Secretariado Parlamentar, e custeados com 

a Verba de Gabinete, ou mesmo por servidores da carreira de Atividades 

Legislativas da Assembleia Legislativa, as atividades de consultoria e assessoria 

técnica (jurídica, administrativa, financeira, contábil, etc.) necessárias ao 

desempenho ordinário e regular da atividade parlamentar, nas áreas típicas de sua 

atuação: legislativa e fiscalizatória. 

....................................................................... 

§ 21 Todas as tratativas visando ao ressarcimento de despesas com a Cota para o 

Exercício da Atividade Parlamentar, e que devam ser realizadas perante os órgãos 

competentes da Assembleia Legislativa, serão mantidas exclusiva e pessoalmente 

pelo próprio Deputado, podendo fazer-se representar, para esse fim específico, se 

assim lhe convier, por assessores por ele previamente autorizados, por escrito, até 

o número máximo de 3 (três), admitida a substituição de todos ou de qualquer 

deles, a qualquer tempo, ou, ainda, por pessoa de sua confiança, mediante 

instrumento de procuração com poderes específicos. 
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§ 22 Os pedidos de ressarcimento da Cota para o Exercício da Atividade 

Parlamentar e demais atos relacionados deverão ser protocolados diretamente na 

Divisão de Controle de Despesas com Verbas Indenizatórias. 

........................................................................” 

Art. 2º O parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa nº 001/2016 fica transformado 

em § 2º.  

Art. 3º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021.  

Mesa Diretora da ALAP, 22 de dezembro de 2020. 

Dep. Kaká Barbosa 

Presidente 

                                            

Dep. Telma Gurgel    Dep. Max da AABB 

 1ª Vice-Presidente       2º Vice-Presidente 

 

Dep. Edna Auzier    Dep. Pastor Oliveira 

     1ª Secretária             2º Secretário 

 

Dep.  Jory Oeiras    Dep. Jaime Peres 

     3º Secretário           4º Secretário 

 

Este texto não substitui a publicação no Diário Oficial eletrônico da ALAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


