MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Empenho

03/09/2021

N° do empenho :

503/21

Ordinário

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83
Processo;

Município; Primavera do Leste

Órgão;

01

- CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01.01

- CAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RElATIVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

Projeto/Atividade:

2.003

- MANUTENÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA

Elemento;

3.3.90.93.00.00.00.00.0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detalham.;

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028
Dotação Inicial;

1.276.080,00

Suplementações:
Anulações;

Valor do empenho :

0.00

Total(A);

Credor;

Empenhos anteriores :

0,00

Valor Anulado:

1.276.080,00

6.800,00
0,00

Total( B ):

636.146,26

Saldo(A - B ):

639.933,74

LUIS PEREIRA COSTA

1180

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 007
C.P.F.:

902.186.801-63

Banco;

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Especificação:

629.346,26

Cidade Primavera do Leste

UF: MT

Inscr.Est./ldent.Prof.:

Agência: 3927-4

Fone:

Conta Corrente: 60508-5

Fax:

1

VERBA INDENI2ATÓRIA PREVISTA PEUK LEI 1285/2012,REFERE-SE AS DESPESAS RELACIOANDAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR,VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR NO MÊS DE AGOSTO/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA
VERBA

Fonte de recursos :

Ordinário

Total geral

Fica empenhada a importância de 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação;

Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

'

Encarregado do serviço

Credor

'

MANOEL MAZ
SIDENT

JOSBLuizDOSsS^TOS
CONTADOR

Llcjuidação

Declaro que o material/serviço foi fo.Tieoido/prestado
Responsável

6.800,00

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Liquidação

03/09/2021

N° da Liquidação:

565/21

Ordinário

C.N.P.J.: 24,672,727/0001-83

Processo :

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

- GAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01,01

- GAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP REL4TIVAA0S PROGRAMAS DE DURAGAO CONTINUA

Projeto/Atividade; 2.003

- MANUTENÇÃO DAAÇÂO LEGISLATIVA

Elemento:

3 3,90,93 00,00.00,00,0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Côd. Detalham,:

O - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028
Número do empenho :

503/21

Valor do empenho :
Valor Anulado:

Valor da liquidação"

0,00

Total (A):

Credor:

Liquidações Anteriores:

6,800,00

Valor Anulado:

6.800,00

1180

0.00
5.000.00
0,00

Total (B):

5,000,00

Saldo (A - B):

1,800,00

LUÍS PEREIRA COSTA

Endereço; RUA CASTRO ALVES, 007

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F:

inscr.Est./ldenl.Prof,:

902-186-801/63

UF: MT

Especificação- 1

VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA PELA LEI N° 1285/2012,REFERE-SE AS DESPESAS RELACIOANDAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR.VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR NO MÊS DE AGOSTO/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA
VERBA
Descontos

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral

5.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 5,000,00 (cinco mil reais)
Fundamento legal ;

Modal. licitação :

Data

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número

Contrato :

Declaro para os devidos fins que esta liquidação foi processada de açor

Data :

açao viq

MANOEL MA2ZUTTI NETO
PRESIDENTE

03/09/2021

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Data:

Ordem de Pagamento

N. da Ordem :

03/09/2021
690/21

Parcial
Processo :

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83

N° AF/Ano:

Município: Primavera do Leste

Vencimento :

Órgão:

01

Unidade:

01.01

- CAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RELATIVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

- CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2.003

•• MANUTENÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA

Elemento:

3.3.90.93.00.00.00.00,0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cõd, Detalham.:

0

- Ordinário

Recurso:

0000

- Ordinário

Número do empenho :
Valor do empenho :

503
6.800.00

Valor anulado :

Pagamentos anteriores :
Valor da ordem ;

0,00

Total(A):

Credor;

0.00

5.000,00

Valor Anulado:

6.800,00

1180

03/09/2021

0,00

Total( B ):

5.000,00

Saldo(A-B):

1.800,00

LUIS PEREIRA COSTA

Endereço; RUACASTRO ALVES, 007

Cidade

C.P.F.;

902.186.801-63

inscr.Est./ident.Prof;

Banco;

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência; 3927-4

Primavera do Leste

UF. MT

Conta Corrente; 50508-5

Especificação:

VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA PELA LEI N° 1285/2012,REFERE-SE AS DESPESAS RELACIOANDAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR,VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR NO MÊS DE AGOSTO/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA
VERBA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral ;

5 000,00

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 (cinco mi! reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/09/2021

MANOEL MAZZUm NETO
PRESIDENTE

Descontos.

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar .

5.000,00

Recursos:

Conta Banco

60135 CAIXA ECONÔMICA-C/C 60 017-0 - 0600170

Núm.Docto.
87510452

Ordem de pagamento ; Em 03/09/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/09/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Valor

5.000,00

03/09/2021 13:14

Int&r net—-B.anKing::::CA:IXA
•'p'

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

GAMARA MUNIC VEREAD PRIM

Conta origem:

3927 1 005 I 00050017-0

Conta destino:

3927 I 013 ) 00050508-5

I Nome destinatário:

LUIS PEREIRA COSTA

I Valor:

R$ 5.000,00

I
i Identificação da

I operação:

VERBA INDENI2 AGOSTO

II Data de débito:

03/09/2021

I

j Data/hora da operação:

03/09/2021 14:09:54

Código da operação:

087510452

Chave de segurança;

QW39Q834Z6M110NT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanklng.caixa.gov.br/SilBC/imprime_transferencia.processa

1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE
m

PRIMAVERA DO LESTE
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
1 - N° DO REQUERIMENTO; 08/2021

Mensal; AGOSTO/2021

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozanelli Júnior, 1° Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 (Seis mil e Oitocentos Reais), a título de Verba Indenizatória,

destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar
desse vereador que ao final subscreve.
2-IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE
NOME DO PARLAMENTAR:

LUIS PEREIRA costa

PARTIDO político

PDT

CÉDULA DE IDENTIDADE

125.122/49 SSP MT

CPF

902.186.801-63

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021 à 2022
Manoel Mazzutti Neto

Valdecir Alventino da Silva
Vice-Presidente

Presidente da Câmara
Renato Cozanelli Júnior

Vanessa Amui de Melo
2° Secretário

1" Secretário

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal n° 1.285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37, §11 da
CRFB/88, a verba requerida destinar-se-á a compensar o agente político pelo não recebimento de diárias,
locomoção, alimentação e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federativa, bem como, pelos gastos
ou perdas inerentes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no prazo previsto no
parágrafo único do art. 6° da referida Lei Municipal.

5. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
CONTABILIDADE

Doraçoo Orçamenrária

01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999

Existe suficiência de recursos financeiros

C

)sim

(

)Não

CONTROLADORIA

Houve prestação de contas do mês anterior

(

) Sim (

) Não

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar (

)

Existe saldo remanescente a ser devolvido nos

termos do parágrafo linico do art. 3° da Lei

Municipal n°

(

) Sim (

Houve a devolução com a prestação de

) Não

contas ao final do trimestre

/2011.

(

) Sim (

Diante do exposto solicito deferimento do pedido acima, estando ciente das determinações constantes na
Lei Municipal n° 1.285/2012 de Olde fevereiro de 2012 e suas alterações.
Primavera do Leste, 01 de setembro de 2021.

LuV^pkREI^^

COSTA

Vereador- PDT

PROTOCOLO N*

012126/20Z1
1 tíe setembro de zoai ion2:i2

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II , CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT|Tel.: (66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg,br

) Não

CÂMARA MUNICIPAL DE
m

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
o Sr.(a)

Recebi o Requerimento N'

Recebi o Requerimento N°

do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à

de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao Assessoria da Presidência para esclarecimentos

artigo 1° e ao artigo 7° da Lei Municipal 1.285 de 01 quanto aos apontamentos consignados no anverso
de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial e/ou verso do Requerimento.

(Agravo de Instrumento Processo nn00440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Priníavera c o LeaeJirí^

Primavera do Leste,.

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

LMAZZmTIN

Presidente da Câmara

RENATO COZANELLI JÚNIOR
2° Secretário

RENATO COZANELLI JÚNIOR
2° Secretário

Av Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT 1 Tel.;(66) 3498-3590.(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br
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RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA iNDENlZATÒRlA
protocolo n*

MÊS DE AGOSTO DE 2021

012126/2021

1 de setembro de 202110:12:12
VEREADOR: LUÍS PEREIRA COSTA

VERBA INDENlZATÒRlA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatòria recebida no mês de AGOSTO 2021
por força da Lei Municipal n° 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do Município e Bairros em
atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de

Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:
DIA

LOCAL

ASSUNTO

DESCRIÇÃO DAS
DESPESAS

Desde o início da pandemia solicitei Uso
de
várias medidas para colaborar com o particular/
executivo nas tomadas de decisões e com

veículo

Combustível;

isso salvar vidas.

As sugestões foram

ignoradas

pelo

executivo, como fiscalizar as medidas

sanitárias e até multar se preciso para
01/08/2021

conter aglomerações. Estive no cemitério
municipal e
acompanhei
a
triste
.f-ealidade, pois já se foram mais de 300
pessoas queridas que perdemos ao londo
desse período. Precisamos melhorar o

Cemitério

Municipal

nosso cemitério municipal pois a
estrutura hoje não conta com uma capela,
nem bebedouros e urn focai apropriado
para as famílias estarem na despedida do
seu ente querido.

Existe uma rua de estrada de chão que Uso de veiculo particular;
liga o Primavera 3 e o Buritis que a
população utiliza para cortar o caminho.

04/08/2021

Essa via
multo os
poeira da
muita alta

Bairro Primavera
111/ Buritis

de acesso tem prejudicado
moradores próximos pois a
movimentação dos veículos é
e a comunidade reclama para

respirar.

Peço ao executivo que feche o local, pois
assim os veículos vão passar apenas pela
via principal.

i 07/08/2021

Mais um ano que o senhor Carlos passará Uso de veículo particular/
o dia dos pais sem a filha. O que ocorre é
Combustível;
que ele está em urr;a briga judicial para
poder ver a filha, e já que não tem a

Primavera 11
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guarda. Ele clama por ajuda e pede a
justiça para entender a situação dele.
i Estive com o senhor Carlos, pois estou

j tentando sensibilizar por meio das
I minhas redes sociais, que essa
j mensagem chegue as autoridades e até a
! filha dele. Pois ele é um pai que ama a
' filha.

Mais uma vez volto a quadra de esportes do

09/08/2021

Bairro São José

Uso

de

veícidi

Bairro São José a pedido dos moradores e a particular;
situação contínua a mesma, não existe
cobertura e nem manutenção.

I Já solicitei por indicação, ofício e até parte do
I duodécimo que seria para melhor a quadra,
mas até o momento nada foi feito.

Algumas pessoas me pediram porque o Uso de veículo particular;
j Laboratório Municipal não está fazendo o
j exame de sorologia para detectar o Covid-

09/08/2021

Bairro Parque
Eldorado

I 19. Estive pessoalmente, porémi não consegui

I falar com a coordenação, mas fui informado
I que estão fazendo apenas o teste rápido.

10/08/2021

Bairro Guterres

A pedido dos mioradores estive nesta manhã

Uso

na Rua Bem Te Vi, que fica no bairro
Guterres, em que um esgoto está jorrando.
A água está na porta das residências

particular;

de

veículo

causando mau cheiro. Solicitei a empresa

Águas de Primavera para resolver a situação.
A pracinha que fica ao lado do Condomínio

Uso

de

V e;.

Porto Seguro está com os brinquedos particular;
precisando de manutenção. Uma família me
10/08/2021

Região do Lago

questionou a situação pois uma criança se
machucou brincando. Estou solicitando a

Secretaria

de

Obras

que

realize

a

manutenção nos brinquedos da pracinha.
Os moradores do assentamento Vaie Verde

11/08/2021

Assentamento
Vale Verde e

região

Uso

de

veiculo

me chamou para mostrar a situação de uma particular/ Alimentação.
água que escorre na rua que tem um odor
horrível e lam.bem tem causado erosão.

Peço a secretaria de obras para que coloque
manilhas porque se continuar desta forma
causará mais erosão.

11/08/2021

Bairro São

Fui chamado pela Beatriz, no bairro São

Cristóvão

Cristóvão.

Ela

ao

- rce

y'A

chegar

em

i . CEP

Uso

de

seu particular;
a Ci

734

veículo

CÂMARA MilNiCIPÂL DE

PRIMAMEm Dü LESTE

estabelecimento comercial se deparou com
ameaças contra a sua vida. Expliquei a ela
que o caso de ameaça contra a sua vida teria

que ser informado a polícia para que todas
providências cabíveis sejam tomadas

Atenção população de Primavera do Leste./

Uso

Existe um projeto de lei na Câmara em que o

particuiar;

de

veicü

executivo quer terceirizar a coleta seletiva do
lixo em nossa cidade. Precisamos conhecer e
11/08/2021

Lixão da cidade

entender o projeto. Sou contra, pois entendo
que este projeto pode ser realizado pelo
próprio município, sem precisar terceirizar.
Estive no lixão verificando as condições do
local.

12/08/2021

Assentamento
Vale Verde e

região

Estive percorrendo a região do Vale Verde

Uso

pois os assentados estão reclamando que a
situação das estradas está precária!

particular/
Combustível;

de

veículo

São buracos enormes e erosões. Estive em

vários pontos e mostro como está difícil para
os veículos passarem.
Peço a secretaria de obras que realize um
trabalho de manutenção com cascalhamento!
Participei nesta manhã de uma reunião no

plenário da Câmara Municipal para tratar do
propósito da Audiência Pública que será
realizada no dia 26 de agosto, para
desenvolver políticas públicas voltadas para
as mulheres, e assim implantar o projeto da

Uso

de

particular;

Rede de Enfrentamento.

13/08/2021

Bairro Primavera
11/ Câmara

Municipal

O Ministério Público que é um dos
idealizadores do projeto, em nome da
promotora Dra. Nayara, com a Delegada Dra.

Anamaria

por

meio

da

Delegacia

Especializada da Mulher, representante da
OAB, CRASS, Sala da Mulher, em nome da

Dra. Aline, estiveram presentes na reunião
junto com a vereadora Giovana da Saúde.
O objetivo da audiência é que todas as

autoridades junto ao poder legislativo e
executivo, assinem um protocolo de
intenções para criar uma rede de
enfrentamentos para combater a violênc
física e moral que as mulheres sofrem.
Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT|Tei.- (66) 3498-3590 ® (66) 3498-1734
www.pnmavsradofeste.mtJeg.br

veículo
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Estive solicitando durante a semana, para que
a prefeitura realize a manutenção das
13/08/2021

Vale Verde região
assentamentos

Uso

de

veiculo

particular;

estradas de acesso ao assentamento Vale
Verde, mas hoje sexta feira, nada foi realizado I

ainda. Estou com a população aguardando o ■
retorno do executivo.

1

Estive mais uma vez no Cemitério Municipal a |
pedido da população! A situação está bem |
Cemitério
14/08/2021

Municipal / MT130

crítica, pois não existe condições de
acolhimento para as famílias que estão

Uso

de

veículo

particular/
Combustível;

enterrando seus entes queridos.

Não há banheiros, não há uma capela e nem
bebedouros.

Noite
Bairros
14/08/2021

Castelándia e
Jardim América

de

sábado

estive

nós

bairros

Uso

a secretaria de obras a troca

das lâmpadas queimadas.
Hoje domingo tenho recebido reclamações

15/08/2021 j Buritis, Primavera
iil

veiculo

iluminação. A comunidade tem reclamado
que tem muitas lâmpadas queimadas.
Solicitarei

Bairros Guterres,

de

particular;

Castelándia e Jardim América verificando a

Uso

de falta de água em vários bairros da cidade |

de

veiculo

particular/ Alimentação;

e em alguns pontos a água está saindo suja.
Essa situação já está sendo comunicada a

empresa Águas de Primavera.
Nesta noite estive atendendo várias pessoas
que reclamam de som alto. Tenho ligado para
15/08/2021

Bairro CentroLeste

U.SO de veículo particular;

05 fiscais da prefeitura e não atendem. A
população já não agüenta mais tanto som alto

em Primavera do Leste. É preciso retomar o
GGI.

Um morador da região do assentamento Vale
Verde está fechando a rua que dá acesso à

Uso

de

veiculo

particular;

entrada principal aos assentamentos na !
região, pois assim pretende chamar atenção !

Vale Verde e
16/08/2021

região dos

da prefeitura para que haja a manutenção e o |
cascalhamentc nas estradas.

!

assentamentos

Eu estive na semana passada e neste final de
semana, percorrendo as estradas e as
condições estão péssimias. Já solicitei ao
poder pübíico a manuteiição mas até o

Bairro Pioneiro

Mais um usuário do SUS na fila de espera por
uma cirurgia de baixa complexidade.

momento nada foi feito.
16/08/2021

Uso

de

particular;

' '-TLf"!TO dhOíl
í ho. í 3498-i

veiculo

CÂMARA MUNICIPAL DE

mmmm do m
y

Estive nesta manhã no posto de saúde do
Bairro Pioneiro junto ao morador e fomos
informados que o médico que teria
encaminhado não está mais atuando no SUS.
Agora uma nova consulta foi marcada e

1 nesta semana o morador terá uma outra
! avaliação para assim fazer a cirurgia.
Os moradores do Bairro Centro Leste e de

Uso

de

veículo

outras regiões tem me reclamado da fuligem particular/
que o vento traz para dentro de casa. Por Combustível;
17/08/2021

Bairro Centro

causa dos armazéns dentro da cidade, fica

Leste

difícil respirar nesta época de seca! Estou
solicitando a prefeitura informações sobre as
medidas que estes armazéns estão adotando
para conter a situação.

22/08/2021

Bairro Primavera
li

Estive na obra que era para ser construída Uso
de
com 0 dinheiro público, mas a situação é de particular;
descaso com a população. A obra do

veículo

Cefrapro, que seria um centro de formação,
foi demolida e todo dinheiro que era milhões
investidos, foram para o lixo.

Recebi
23/08/2021

Bairro
Casteiândia

várias

reclamações

da

Uso

de

veículo

comunidade do Bairro Casteiândia, particular;
reclamando da falta de água. As famílias

solicitam um retorno da empresa Águas
de Primavera.

Estive na Avenida Tamareiras verificando

a
24/08/2021

Bairro Buritis

situação

de

lâmpadas

Uso

de

queimadas particular;

veículo

|

próximo ao banco Sicredi. A comunidade

tem reclamado, pois são os 04 primeiros
postes. Já liguei na secretaria de obras e
solicitei a troca.

25/08/2021

Bairro Jardim
Riva

Estou acompanhando a situação da falta

Uso

de água em vários bairros da cidade e

particular/ alimentação;

de

veículo

desta vez iremos fazer um levantamento

para levar até a empresa e assim termos
uma resposta em relação a situação.

25/08/2021

Centro

As aulas do estado voltaram, mas para quem

Uso

mora na região dos assentamentos Nova

particular;

de

Poxoréo, não tem como ir para a escola pois
o ônibus não está passando. Já falei com a
secretaria de educação em busca de uma
resposta, pois sem escola essas crianças não
pode ficar.

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
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25/08/2021

Fui até a secretaria de educação para
solicitar informações em relação ao
transporte público para levar as crianças
do assentainenío Vale Verde e região.

Centro

Uso

de

veículo

particular;

Nesta noite estive na Unidade de Pronto

Atendimento acompanhando a situação Uso
de
de uma criança com 08 meses que está particular;

veiculo

com Covid. A reclamação da família é que
25/08/2021

não tem disponível o médico pediátrico, e

UPA

desta
forma
o
bebê
ficou
sem
atendimento. Entrei em contato com a

coordenação que informou que estaria
providenciando o médico para atender a
criança.

Nesta manhã estive na Avenida Porto Alegre Uso
de
e as obras estão sendo refeitas! As obras que particular/
26/08/2021

estão com muitos problemas e agora tem

Centro

veiculo

Combustível;

que refazer o serviço. Foram milhões gastos
do dinheiro público!

Sobre o caso do bebê de oito meses que Uso
de
está com Covid-19, recebi informações de particular;
26/08/2021

veículo

que o atendimento será realizado por um
pediatra da UPA. A equipe informou ainda

UPA

que terá novamente um espaço para
atender crianças com Covid dentro da
unidade de atendimento.

Estive nesta manhã na estrada da região

Uso

dos assentamentos do Vale Verde e os

particular;

Vale Verde região |moradores
27/08/2021

dos

estão solicitando que passe
um caminhão pipa jogando água da

assentamentos

estrada, pois a poeira está muito e fica

de

veiculo

difícil para respirar. Estou solicitando a

demanda a secretaria de obras.
A

prefeitura entregou algumas casas

populares atrás do residencial Guterres
27/08/2021

Uso

de

veículo

particular;

há mais de 30 dias, mas o problema é que
Bairro região |até
agora os moradores estão sem
Guterres

energia elétrica. Estou solicitando um

retorno da energisa em relação a situação

dos moradores.

j
28/08/2021

Bairro Centro

i

Leste

'

Mais um ano sem obras de drenagem!!!!
Uso
de
Na Avenida Belo Horizonte alguns particular;
moradores como também comerciantes já

me perguntaram como está a situação j
dessas obras. Quero saber do executivo ;
í'.
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se

as

obras

de

drenagem

serão

retomadas?

Os
28/08/2021

Bairros Beivedere
e Guterres

moradores

me

chamaram

para

verificar a situação de som alto nestes

bairros e estive solicitando a fiscalização
da prefeitur e a policia para que a lei seja

Uso

de

cumprida.

I

Bairro Padre
Onesto Costa

j

A pedido dos moradores do Bairro Padre

Uso

Onesto Costa, estive na Rua Amoreira, em

particular/
Combustível:

que um lote da prefeitura, onde funciona

30/08/2021

veículo

particular;

o eco ponto tem sido utilizado por
algumas pessoas para descarte de lixo. A

de

veiculo

situação é difícil porque o local não é para
jogar lixo e ainda existe um eco ponto e
as

pessoas

mesmo assim

não tem se

conscientizado.

31/08/2021

Bairro Jardim das
Américas

Peço ao executivo que torne o espaço em
uma praça Municipal.
A população tem reclamado que o
atendimento na empresa Energisa está de
péssima qualidade! As pessoas não
podem entrar na empresa e precisam

Uso

de

veículo

particular;

esperar em uma tenda na parte de fora. O

atendimento

é

lento

pois

falta

funcionários. A comunidade pede por
melhorias.

Na região central da cidade como também
nos
bairros,
estão
vários
bueiros

Uso

de

particular;

entupidos! A situação é bem complicada
31/08/2021

Centro e bairros

porque vai começar a chuva e esses

bueiros que estão entupidos não terá
vazão para a água e assim tudo fica

alagado.

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:
Dois (02) Planos telefônico;

Parcelamento mecânica carro (segunda prestação);
Máscaras e álcool gel;
Exames;
Comunicação e Marketing
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veiculo]

CÂMARA A/.UNICiPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

Declaro para fins de atender o que dispõe o parágrafo único do art. 6° da Lei Municipal n°,
1.285/2012 e alterações, que as despesas acima arroladas foram realizadas em razão da

atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar deste vereador, que ao final subscreve,
em caráter de exclusividade. Ressalto que em todas as viagens utilizei meu veículo particular.'
Sendo que nas viagens com o veículo particular as despesas com gasolina e manutenção foram
pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado,
referente ao mês de AGOSTO de 2021, para não incorrer ao que dispõe o art. 7°, última parte, da
citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 01 de setembro de 2021.

P
LUJS PEREIRA COSTA
Vereador PDT

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
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PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

>'Í!'«VT:54 fri) ^íiTí

PROTOCOLO N'

012139/2021

5 de setembro de 2021 12:46:25

Conforme estabelecido na Carta Magna de 1988 admitiu-se constitucionalmente a

poss.ba.dade do estabelecimento da verba de natureza indenizatória. Que tem como objetivo
mdemzar -toda compensação ou retribttiçào monetária feita por uma pessoa a outrem. para a
reembolsar de despesas feitas ou para ressarcir de perdas tidas".

Pois senão fosse possível a sua indenização, em decorrência ao desempenho de
sua função, provocaria redução indireta da sua rentuneração e enriquecimento ilícito do Poder
Público.

Assim como, reza o parágrafo único do anigo 70 da Constituição Federal que
-prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos..." ou seja, é necessário a
comprovação da aplicação dos recursos em consonância com os princípios constitucionais.

Embora o Tribunal de Contas do Estado dc Mato Grosso -TCE/MT,através da Resolução de
Consulta n» 29/2011 e Acórdão n° 1.761/2006 entende que in verbis:
""'«"'^•^'ória deve ser apresentada de
acoido com os critérios estabelecidos
em lei, podendo, inclusive a

Spesas^ regulameiitadora dispensar a apresentação de comprovantes de

Neste sentido, a Lei n° 1.285 de 01 de fevereiro de 2012 e suas atualizações,
estabelece in verbis:

"°
''u indenização dependera
de solicitação
escrita
do
veieadoi,
por meio de requerimenio-padião
apresentado
ao Protocolo
Geral

da Gamara Municipal até o dia 05 (cinco) de cada mês. dirigida ao

Presidente e ao 1^ Secretário, dando-.se o pagamento até cinco dL leis
Paragraío unico - ..\té o último dia útil do respectivo mês. será emitido
P=

~^/o

'•''■ereme ao mes subsequente, do qual deverá constar:

a) descrição das despesas decorrenles no mês em exercício,

b) declaração de cjue a despesa foi realizada em razão de atividade inerente
ao exercício do mandato parlamentar;

Art. T - Recebida à solicitação, será encaminhada ao Controle Interno que

formará o processo de indenização, pendente o exame da prestação de
contas que deverá ser feito no prazo e forma previstos no parágrafo único do
art. 6°, sob pena de indeferimento.''

Como é sabido, a verba de natureza indenizalória é o ressarcimento de despesas

relacionadas ao exercício de um mandato, ou seja, o custo ligado ao desempenho do seu
caroo, tais como combustível, alimentação, compra de bilhetes de passagens, gastos com
telefone e Internet, entre outros, esses são alguns dos exemplos.

2 BA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS E SOBRE PAGAMENTO DAS VERBAS
ÍNDENÍZATÓRIAS

Na análise realizada pela Controladoria. cm consonância com a Lei n° 1.285/2012

(Lei da Verba Indenizatória) em seu parágrafo único do artigo 6°, que estabelece os seguintes
requisitos:

i" Requerimento de Verba indenizatória até o dia 05(cinco) de cada mês(Caput, art. 6°);
2° Relatório sobre as atividades realizadas do vereador (Parágrafo único, art. 6°);

3° Descrição das despesas decorrentes no mês em exercício (alínea a, art. 6°);

4° Declaração de que a despesa foi realizada em razão de atividade inerente ao exercício
do mandato parlamentar (alínea b, art. 6°).

Conforme as análises dos relatórios de requerimento de verba indenizatória dos

parlamentares que solicitaram no mês de agosto de 2021, os requerimentos atenderam as
disposições elencadas no parágrafo anterior.

Ressalta-se que apenas os vereadores Adriano Carvalho, e Manoel Mazzutti Neto
não solicitaram a verba indenizatório no mês de agosto de 2021. Enquanto que, os relatórios
dos demais parlamentares foram objetos de análise deste parecer.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto a Unidade de Controle Interno mostra-se, FAVORÁVEL ao
pagamento das verbas indenizatórias (contorme o julgamento do processo 100440j85.2018.8.11.0000 em 19/12/2019) aos vereadores que fizeram o requerimento no mês de
agosto de 2021.

Vale ressaltar que com base nos relatórios apresentados para apreciação da
Controiadoria, não é possível comprovar que as despesas realmente foram realizadas
(efetivas) em virtude de atividade parlamentar, visto que, não há documentação
comprobatória dos gastos realizados.

É o parecer da Unidade Central de Controle Interno da Câmai-a Municipal de
Primavera do Leste - MT,em 03 de setembro de 2021.

Woxiíon Vilas Boas de Lima
Controlador Interno

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
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