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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -WIT
Estado de Mate Grosso

CNPJ  15.023.906/0001-07

. aiara Rossa More«o
lrocuradora do Munictryto

r`AB/MT 17433

Art.1°       Fica   alterada
seguinte redaeao:

1'

LEI  N.a 2.605/2020

SUMULA:     "ALTERA     DISPOSITIVOS     DA     LEI     N°
1.829/2010, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

AUTORIA:   Mesa   Diretora  -  Vereadores  Emerson  Sais
Machado,    Marcos    Roberto    Menin,    Charles    Miranda
Medeiros e Valdecir J. Santos (Mendonga).

A CAMARA MUNICIPAL  DE ALTA  FLORESTA,  Estado
de   Mato   Grosso,   no   uso   de   suas   atribuig6es   legais,
aprovou    e   eu,    Asiel    Bezerra    de   Aratljo,    Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

a   Lei   Municipal   n°   1.829/2010,   que   passara   a   ter   a

Art.  1°.  Fica instituida a verba de natureza indenizat6ria,  nos termos do
§  11,  do  artigo  37  da  Constituieao  Federal,  em  face  das  despesas
decorrentes   das   atividades   parlamentares   externas   de   Vereador,
realizadas  no  ambito  do  Municipio  de  Alta  Floresta,  no  valor  de  R$
4.000,00 (quatro mil reais), depositados na conta corrente titular do edil.

§   1°.   A   verba   de   que   trata   o   capuf   deste   artigo   sera   paga
mensalmente   aos   vereadores,   de   forma   compensat6ria   ao   nao
recebimento de diarias, adiantamento e passagens dentro do Estado,
para     indenizar    gastos     com     transporte,     seguro     do     veiculo,
combustivel,  lubrificante,  bern  como  gastos  com  estacionamento  se
houver,     Iimpeza     veicular,     alimentaeao,     loca?ao     de     veiculo,
hospedagem,   passagem   area   ou   terrestre,   taxi,   uber,   pedagios,
telefonia  m6vel  do  parlamentar,  correspondencias,  registro  postais,
assinaturas permanentes ou temporarias de jornais,  revistas,  boletins
e  outras  publicag6es  e  aquisi?ao  de  livros  dentre  outras  despesas,
todas   voltadas   apoio   e   inerentes   as   atividades   legislativas   do
vereador no exercicio do mandato e de interesse ptlblico.

§ 20. 0 valor pago,  a titulo de verba indenizat6ria,  substitui e indeniza
integralmente   toda   e   qualquer   despesa   e   atividade   descrita   no
relat6rio  realizada  pessoalmente  pelos  vereadores  na  execugao  de
suas    atividades    parlamentares    externas    realizadas    no    ambito
Municipal e Estadual.
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Art.  2°.  Para  definieao  do  valor da  verba  indenizat6ria  a  ser  paga  ao
vereador  sera   levada  em  consideraeao,   alem   da  apresentacao  do
relat6rio no prazo acima definido,  a frequencia as Sess6es Legislativas
no  mss  em  curso,  descontando-se  %  (urn  quarto)  do  valor  da  verba
indenizat6ria   para   cada   Sessao   que   o   parlamentar   vier   a   faltar
injustificadamente.

§  1°.    0  Parlamentar podefa  renunciar a  verba  indenizat6ria  de  que
trata  esta   Lei,   integralmente,   encaminhando  formalmente   a   Mesa
Diretora  documento  manifestando  a  renuncia,  que  sera  valida  para
todo o ano em exercicio.

§  2°.  A  renuncia  da  indenizagao  de  que  trata  esta  Lei  e  em  carater
irrevogavel  e  irretratavel  para  aquele  ano  em  exercfcio  e  nao  sera
permitida sua compensagao em qualquer hip6tese.

§ 3°. 0 Vereador Suplente, no exercicio do mandato, fara jus a verba
de  que  trata   esta   Lei,   conforme  caput  deste  artigo,   vedada  sua
liberagao  ao  Parlamentar  afastado  das  atividades  parlamentares,  a
qualquer titulo.

§ 4°.             O  prazo  para envio/protocolo da  solicitagao de  renuncia  a
Mesa   Diretora  devera  ser  no  prazo  maximo  de   15  (dias)  ap6s  a
entrada em vigor da presente Lei e nos exercicios seguintes ate o dia
20 (vinte) do mss de janeiro de cada ano.

Art.  3°.  Devera  o  Vereador,  a  titulo  de  justificar  o  recebimento  da
Verba     lndenizat6ria,     apresentar     Relat6rio     Circunstanciado     de
Atividade  Parlamentar  mensalmente,  conforme  modelo  descrito  no
Anexo   I   desta   Lei,   podendo   apresentar  junto   Comprovantes   de
Despesas                                                                                        (Notas/Cupom
Fiscal/Recibo/Declaraeao/Protocolos/Oficios/Fotos).

§  1°.  0  relat6rio  sera  composto  por  atividades  que  demonstrem  o
efetivo  exercicio  das  fung6es  legislativa,  deliberativa,  fiscalizat6ria  e
de  gestao   legislativa,   realizadas  pelo  Vereador,   e  sera  de   inteira
responsabilidade do Parlamentar as informae6es apresentadas.

§  2°.  No  relat6rio  podem  ser  descritas  as  atividades  contendo  data,
descrieao e local, tais como, dentre outras:

I -agenda realizada;
11 -visita as comunidades/bairros/distritos;
Ill -reuni6es diversas;
lv -atos legislativos;
V - viagens efetuadas;
VI -acompanhamento de obras;
Vll -agao de fiscalizagao;
Vlll -audiencia fora do recinto da Camara Municipal.
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§ 3°.  0 requerimento junto com o  Relat6rio de Atividade  Parlamentar
emitido  pelo  Vereador  (a)  devefa  ser  protocolado  na  Secretaria  de
Expediente, Arquivo e Protocolo desta Casa de Leis, encaminhando a
Secretaria de Divisao de Tesouraria para efetuar o pagamento, ap6s
deferimento do Presidente desta Casa, ficando a disposigao de todos
os   cidadaos    interessados    no    acompanhamento    das   atividades
desenvolvidas pelo edil.

§ 4°.  Para fazer jus ao  recebimento da verba  indenizat6ria o Vereador
devefa  protocolar  na  Secretaria  de  Expediente,  Arquivo  e  Protocolo  o
Requerimento   junto   com   Relat6rio   Circunstanciado   das   Atividades
Parlamentares   no  periodo  compreendido  entre  os  dias  25  do  mss
anterior ao pagamento ate o dia 24 do mes subsequente, sob pena do
nao  recebimento  da  verba;  com  excegao  ao  mss  de  dezembro,  cujo
relat6rio devefa ser apresentado ate o dia 24/12 do mss corrente para
ser  pago  ate  o  dia  28/12  e  com  exce?ao  do  mss  de  janeiro,  cujo
relat6rio devefa ser apresentado ate o dia 25/01  do mss corrente.

§  5°.  Somente  fara  jus  ao  percebimento  da  verba  indenizat6ria  o
vereador  que   estiver  em   efetivo  exercicio   do   seu   mandato,   nao
podendo  ser  paga  em  favor  do  vereador  afastado  ou  licenciado  a
qualquer titulo.

§ 6°.  0 vereador afastado ou  licenciado a qualquer titulo em  periodo
inferior a  30  dias,  fara jus  ao  recebimento  proporcional  aos  dias  em
que estiver em efetivo exercicio do seu mandato.
Art.  4°.  A verba  indenizat6ria  sera  paga  ate  o  dia  5° dia  util  do  mss
subsequente  a  entrega  do  relat6rio,  cujo  pagamento  sera  efetuado
ap6s o previo empenho e competente liquidagao da despesa, atraves
de  dotaeao  or?amentaria  sob  a  rubrica  33.90.93  -  lndenizac6es  e
Restituic6es,  da  Lei  Ongamentaria  aprovada  no  exercicio  anterior e
obedecidos os seguintes criterios:

I -previsao no PPA e na LDO;
11 -fixaeao do valor na LOA;
Ill -nao utilizagao para cobertura de despesas de pessoal;
lv   -    respeito    aos    principios    constitucionais    da    transpatencia,
moralidade e finalidade ptlblica.

Pafagrafo   I]nico.  A  Verba   lndenizat6ria,   ora   instituida,   nao   sera
computada  para  efeitos  dos  limites  constitucionais  remunerat6rios,
nao consistindo tambem  valor de  aplicaeao  para  base  de  calculo de
gasto com  pessoal,  sendo atribuida aos  parlamentares como receita
nao tributaria para efeitos de imposto de renda.

Art. 5°. Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao.

Art. 6°. Revogam-se as disposie6es em contrario.
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ANEXO I

RELATORIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
(Verba lndenizat6ria -Lei Municipal n° 1.829/2010)

1  -ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO:

Descrieao Data/local

1.1  -COMPROVANTE DE DESPESA EFETUADAS:

Descri€ao (nota/cupom fiscal/recibo) Data Valor RS

2 -ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FORA DO MUNICIPIO:

Descrigao Data/local

2.1  -COMPROVANTE DE DESPESA EFETUADAS:

Descrigao (nota/cupom fiscal/recibo) Data Valor RS

Em  atendimento  ao  disposto  na   Lei   Municipal   n°   1.829/2010,   apresento  o  presente
relat6rio   de   atividade   parlamentar,   declarando,   sob   pena   da   Lei,   que   e   de   minha
responsabilidade a veracidade das informag6es prestadas.

Alta Floresta,               de

Assinatura do Vereador(a)
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Art. 2°      Considera-se para efeitos da presente  Lei,  os requerimentos aportados
com   o  fim  de   recebimento  de  verba   indenizat6ria   referentes  aos   meses  de
novembro e dezembro de 2020,  devendo,  indispensavelmente,  serem  retificados
e  complementados,  em  especial  em  relagao  ao  artigo  1°,  ao  3°  e  Anexo  I  da
presente   Lei,   atendendo   assim   integralmente  os   requisitos   de   que  tratam   a
alteragao trazidas pela presente Lei.

Art.3°      Fica   autorizada   a   reedigao   da   Lei   n°   1.829/2010,   com   todas   as
altera?6es nela introduzidas por esta Lei.

Art.4°      Esta  Lei  retroagifa  seus  efeitos  a  data  de  03  de  novembro  de  2020,
revogando-se as disposie6es em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT.
Em 16 de Dezembro de 2020.

ASIEL BEZERR
Prefeito Municipal
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