MATO GROSSO

GAMARA MUNiCiPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota dé Emoenho

10/02/2021

N°do empenho :

t

45/21

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 DAAÇÂO 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 Iniciai:

1.276.080,00

Empenhos anteriores :

Suplementações:

0,00

Valor do empenho :

Anulações:
Total(A):

0,00

Valor Anulado:

1.276.080,00

Total( B ):

6.800,00
0,00
54.400,00

Saído(A-B):
Credor:

47.600,00

1.221.680,00

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

1728

Endereço: RUA SAO JOSE , 267

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

Inscr.Est./ldent.Prof.:

695.752.741-72

Banco:

UF: MT

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax;

Especificação; 1

Verba Indenlzatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do
mandato parlamentar nos termos do artigo 37, § 11 da Constituição da República Federativa do Brasil,

Valor empenhado conforme Requerimento 001/2021 e Relatório de justificativa das ocorrências no período de janeiro 2021.

Fonte de recursos :

Ordinário

Total geral :

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

Fundamento legal :
Moda!, licitação :

Data :

Outras Modalidades/Não Aplicável

úmero

Contrato:

Data :
Data:

02^
Encarregado do serviço

Credor

NOEL M,^UTTI NETO
RESIDENTE

JOSE/LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

6.800,00

MATO GROSSO

ÇAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Liquidação

10/02/2021

N°da Liquidação:

39/21

Ordinário

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

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

Unidade:

01.01

- GAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RELATIVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

- GAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2.003
Elemento:
3.3.90.93.00.00.00.00.0000

Cód. Detalham.:

- MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

O - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028
Número do empenho:

45/21

Valor do empenho :
Valor Anulado:

Valor da liquidação:

0.00

Total (A):

Credor;

Liquidações Anteriores:

6.800.00

Valor Anulado:

6.800.00

1728

0.00
5.000,00
0.00

Total (B):

5,000.00

Saldo (A - B):

1.800.00

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

Endereço: RUASAO JOSE , 267

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

Inscr.Est./ldent.Prof:

695-752-741/72

UF: MT

Verba Indenlzatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercido do
mandato parlamentar nos termos do artigo 37, § 11 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Valor empenhado conforme Requerimento 001/2021 e Relatório de justificativa das ocorrências no período de janeiro 2021.
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:
Contrato:

.

Data :

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

yOataV
/

1

/ Datai:

Declaro para os devidos fins que esta liquidação foi processada de acordo com a lèglsíãçÍb^Ígei/er

JÀ
^
l j
/ 1-

1AN0E

/

MAZZÜTTI NETO

'RESIDENTE

■ in/n9/9noi

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
CAMARA MUNiaPAL
MttíAVtflA OO IfSTt-MT

PROTOCOLO nt

Em/ •ÚJ
-ÜJ

yC2. / rJ

LLhISI

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
,->a-nni,FnllFRlMENTO:01/2021

rt
U NCIONARIO

Mensal: JANEIRO 2021.

Neu,°

Municipal e Renato Cozanelli Júnior, 1" Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos), a título de Verba mdenizatoria, destinada
exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar desse
vereador que ao final subscreve.
2- IDENIiPlCACUti.J iJU

NOME DO PARLAMENTAR:

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

PARTIDO POLÍTICO

DEM

CÉDULA DE IDENTIDADE

115,559-80

695.752.741-72

CPF

3 IDEN TlPlCACUna uua

v

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021a 2022
Valdecir Alvencino da Silva
Manoel Mazzuiti Neto

Vice-Presidente
Vanessa Amui de Melo

Renato Cozanelii Júnior

2" Secretário

1° Secretário

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICriAÇAU

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 nao recebimento de diaria

locomoção alimentação e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federaüva bem como, pelos gastos

ou pZas inLtes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no prazo previsto no
parágrafo único do art. 6° da referida Lei Municipal.
MES

SALDO REMANSCENTE

.lANElRO
2021

6.DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILÍDADE E CÓNTROLADORIA
CONTABILIDADE

Dofocõo Orçamentária

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

r.ONTROLADORIA

Houve prestação de contas do mês anterior
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos

termos do parágrafo único do an. 3° da Lei
Municipal n°

f

í

) Não

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar (

) Sim (

) Não

contas ao final do trimestre

1 Sim

Houve a devolução com a prestação de
(

(

_L

) Sim (

) Não

/2011.

do'exposío 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 fevereiro de 2021.

SER

)DRIGUES GONÇALVES
Vereador - DEM

► • r

•; i

CÂMARA MUNICIPAL DE

'A-

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N°fl/UO?/ do Sr.(a)
DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462

Recebi o Requerimento N°.

do Sr.(a)

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

n°1004403-

85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Primavera do Leste,.

o Leste

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

LlVmzZiüTTl NETO
Presidente da Câmar

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

RENaTO CO

"LLIJU NtoR

1° Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA
1 • N° DO REQUERIMENTO: 01/2021

Mensal: JANEIRO 2021.

excelentíssimos senhores.
Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozaneiii Júnior, 1° Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos), 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:

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

PARTIDO POLÍTICO

DEM

CÉDULA DE IDENTIDADE

115.559-80

i-r-,

õ?
.-^1

CPF

695.752.741-72

3-IDENTIFICAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS
MESA DIRETORA BIÊNIO 2017à 2020
Manoel Mazzuiti Neto

ii'-i

Presidente da Câmara

Valdecir Alventino da Silva
Vice-Presidente

Renato Cozaneiii Júnior
1° Secretário

Vanessa Amui de Melo
2° Secretário

CU

hH

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal rf 1.285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37,
da
CRFB/88, a verba requerida destinar-se-á a compensar o agente político pelo não recebimento de diarias,
locomoção, alimentação e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federativa, bem como, pelos g-Sstos

ou perdas inerentes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no prazo previsg no
parágrafo único do art. 6° da referida Lei Municipal.
5 - INFORMAÇÕES SOBRE 0TRIMESTRE
MES

SALDO REMANSCENTE

JANEIRO
2021

6. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABmiD)U3E ÍECÕI^t)Í3lLbÕÍÉUA

"

, ;. -

CONTABILIDADE

Docaçõo Orçamentária

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

Existe suficiência de recursos financeiros

(

)sim

(

)Não

CONTROLADORIA

Houve prestação de contas do mês anterior

(

) Sim

f

(

) Sim (

) Não

Existe saldo remanescente a ser devolvido nos

termos do parágrafo único do an. 3° da Lei
Municipai n°

/2011.

) Não

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar (

Houve a devolução com a prestação de
contas ao final do trimestre

)

) Não

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 fevereiro de 2021.

rCUES GONÇALVES
Vereador - DEM

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N°Qj/2ce^J do Sr.(a)

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 r 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 n°100440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

oi /QZ /2021.

Primavera do Leste,.

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

Primavera do Leste,

MANOEL MAZZUTTI NETO
RENATO COZANELLI JÚNIOR

Presidente da Câmar
/

,

^

/jWvV^

RENATO COZANÈJLLI jXJNIOR
V Secretário

1° Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE JANEIRO DE 2021

^^éSíâS^âTsergíõrõdrígUês^^
VERBA INDENIZATÓRIA;
VERBA
INUtNlZ-MiwmAA. 6.800,00

—

j-AMCIRn Hp

ÊEJTaESSrSS P» ot.J«l.o |usM.car a .erba.iJa.íiSSnTSÍebMa no me, «e ««uku
2021, por força da Lei ""'fipa'

Durante este mes, visitei vários Ba'rros^ Assentame

de fiscalizarf

atendimento ao público, com o intuito

p^.^gvera do Leste - MT, bem como

^ atendimento ao público, estive também em agenda

~:'D,"dos ESuT^rLembléia Lesgislati.a d. Mato Grosso, como segue:
DIA
04/01/2021

ASSUNTO

LOCAL

Assentamento
Novo Progresso

Estive no Assentamento para
ouvir a demanda dos

Uso de veículo particular.

g

Abastecimento do veículo.

moradores sobre a

iluminação pública da
entrada do assentamento.
05/01/2021

DESCRICAO DAb UtaPbbAb

Projeto Segunda
Chance (ao lado
do aeroporto)

Neste dia visitei o Projeto

Segunda Chance, onde fui
conhecer e entender a

õl
—

Uso de veiculo particular.

Aquisição de máscaras e álcooLém

9®'-

i

importância de manter o

i

projeto em atividade no
nosso município.
06/01/2021

PSF Guterres

Hoje estive no PSF do

Uso de veículo particular.

bairro Guterres, ver a de
falta de atendimento
médico na unidade.
07/01/2021

Cozinha

Comunitária

Estive acompanhando no dia

^
S

Uso de veículo particular.
|

de hoje a volta do
atendimento da Cozinha
Comunitária, onde existe

uma grande demanda por
parte da população.
08/01/2021

Bairro Padre

Estive no bairro para ver a
questão do lixo nas ruas.

09/01/2021

Feira Municipal

Estive no local para tratar do

11/01/2021

12/01/2021

PSF do bairro
Poncho Verde

Sec. de Educação

Uso de veiculo particular
Uso de veiculo particular

assunto sobre segurança e
estacionamentos.

Fui até o PSF para buscar

Uso de veículo Particuiar.

informação sobre a falta de
atendimentos médicos.
Fui recebido pela
coordenação para levar as

Uso de veiculo Particuiar. ^

demandas dos pais dos

alunos que estão na fila de
espera por vagas no
município.

13/01/2021

Coordenadoria de
Municipal de
Trânsito
CWITU/

Projeto de
mobilidade
urbana

Hoje estive visitando os
colaboradores da

Uso

veículo

particular,

Coordenadoria Municipal de
Trânsito - CMTU, e me

coloquei a inteira disposição
da categoria, onde
discutimos melhorias de
trabalhos e continuidade do

Projeto Mobilidade Urbana.
13/01/2021

de

abastecimento do veículo.

Fui recebido pela

UPA

Uso de veículo particular.

coordenação da Unidade de
Pronto atendimento, onde
ouvi relatos sobre aumento
considerável de pessoas

que procuram a unidade
com suspeita da covid-19.
14/01/2021

15/01/2021

Sec. de

Estive na secretaria para

Ambiente

<;iia coordenadoria.

Bairro Guterres

Estive novamente no bairro

Uso de veiculo particular.

Agricultura e Meio conhecer o novo secretário e
Uso de veiculo particular.

para ouvir as demandas dos
moradores, onde os mesmos
relatam a falta de
atendimentos dos Correios.

16/01/2021

Rádio Cultura FM

17/01/2021

Assentamento

Novo Poxoréo
18/01/2021

Projeto Conviver

Entrevista na rádio

Participei da eleição do novo

Uso de veiculo particular.

presidente do assentamento.
Apresentação do novo
secretariado do Executivo

Uso de veiculo particular.

Municipal
18/01/2021

Procon

Estive no referido órgão para
buscar informação de como
está sendo o atendimento

presencial e virtual.
18/01/2021

Sine

Estive na unidade buscando

Uso de veículo particular.

Uso de veículo particular.

informações sobre as vagas
de trabalho em nosso

município, onde também
busquei saber sobre a
necessidade de melhorias do
local.
19/01/2021

Centro de

Fui até o referido local para

Reabilitação

me certificar sobre os

Uso de veículo particular.

atendimentos e

agendamentos das seções
de fisioterapia, pois alguns

pacientes reclamam da
demora
20/01/2021

Projeto Conviver

Marcamos presença na

chegada das primeiras doses

Uso de veiculo particular. ^

da vacina contra o Covid-19,
onde podemos entender a
forma em que as vacinas
serão distribuídas em nosso
município
21/01/2021

Cuiabá - MT.

Estive presente na reunião
com o Dep. Thiago Silva na
Assembléia Legislativa, na
oportunidade estive no

Uso
de
veículo
abastecimento
do
alimentação.

particular,
veículo

e

gabinete de demais
deputados solicitando
emendas para nosso
município
22/01/2021

Bairro Novo
Horizonte

Estive verificando as
demandas de drenagem

Uso de veículo particular.

pluvial dos moradores do
bairro, pois, os mesmos
relatam alagamento no

período chuvoso na Av.
Dovilio Ometto, Rua Ceará e
Av. Florianópolis.

23/01/2021

Feira Municipal

Participamos da

Uso de veiculo particular.

apresentação do novo
secretário de agricultura e
meio ambiente, bem como a

coordenação da agricultura
familiar.
24/01/2021
25/01/2021

Secult

Estivemos em reunião na
secretaria de cultura,

Uso de veículo particular.

acompanhado de outros
vereadores para atender as
solicitações de um grupo de

teatro que está produzindo
um filme em nossa cidade.
25/01/2021

Sinfra

Estive na apresentação da
nova coordenação da

Uso

de

veículo

particular

e

abastecimento.

secretaria de obras.
26/01/2021

Vila Popular

Estive visitando o bairro

Uso de veículo particular.

referido para atender a
solicitação dos moradores
onde eles relatam

alagamentos nas ruas neste
)eríodo de chuva.
27/01/2021

28/01/2021

Assentamento
São Gabriel

Uso

Fui até o assentamento para

de

veículo

particular

abastecimento.

conhecer as necessidades

daquela comunidade, bem
como apresentar aos

moradores de lá o convênio

com o governo do estado

para a construção de mais
um poço artesiano
vtlll

29/01/2021 I

.

Prefeitura |Estivemos em reunião com o|Uso de veículo pa icu ar.

Municipal

| executivo para tratar das
demandas do setor de
engenharia.

e

30/01/2021

Feira Municipal

Fui até a feira municipal da
atender as demandas dos
associados que relataram

que há uma crescente de
vendedores ambulantes nas
mediações da feira.

Uso de veículo particular.

CÂMARA MUNICIPAL DE

PR//1MVERA DO LESTE

DESPESAS DIRETAS DURANTE O IVIÊS DE JANEIRO:

Durante este mês tive gasto de combustível do meu veículo. Também comprei máscaras,
luvas e álcool gel, pois quando estou em agenda a trabalho preciso me prevenir e também
toda minha equipe.

^

j i. j

Continuo os gastos com alimentação, sendo café da manhã, almcjço e lanche da tarde pois
estou visitando assentamentos, além das agendas nos bairros da cidade.

Obtive gastos com exames do Covid-19, para minha segurança e a dos demais que me
acompanham.

DESPESAS INDIRETAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO:

O gasto inesperado foi com problemas no carro na parte de injeção eletrônica.
Gasto com material de expediente.

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, as despesas pagas com gasolina e
manutenção foram pagas por mim, inclusive as despesas com exames.

ixiaiiuiciiya'-' loimn

,

——

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao
mês de JANEIRO de 2021, para não incorrer ao que dispõe o art. 7°, última parte, da citada Lei Municipal.—
Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021.

SÉRGIO ROBRIGUES GONÇALVES
Vereador DEM

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
Primavera do Leste, 09 de Fevereiro de 2021,

Ofício n'' 003/2021 GV-SRG

Ao Presidente da Câmara Municipal
Manoel Mazzutti Neto

Assunto: Correção de dados da Verba Indenizatória

cr.
CS'

Excelentíssimo Senhor,

S-?

Venho por meio deste, informar que houve equívoco no Relatório de Verba Indenizatória (VI) do ^
vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves, referente ao mês de janeiro (01/2021) protocolada no dia J
01/02/2021 às llh02 nesta Casa de Leis.
d

Na descrição do relatório, nos dias 12/01/2021, 14/01/2021, 20/01/2021, o vereador |
utilizou o
veículo oficial, e não o veículo particular, este equívoco houve durante a transcrição da agenda ^
escrita para os dados do relatório informatizado.

No final do relatório, em que se encontra a justificativa amparada pela lei para o pagamento da VI,
também houve um equívoco no texto na qual faltou mencionar a utilização do veículo oficial.

Agradeço a compreensão.

^
SÉRGIÒTODRIGUES GONÇALVES
VEREADOR - DEM

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT 1 Tel.:(66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
\v\v\\.priiii<ivc'i"!iü()!este.mt.lcj».hr

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
Mensal: JANEIRO 2021.

1 - N"DO REQUERIMENTO: 01/2021

excelentíssimos senhores,

Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozanelli Júnior. U Secretario da Gamara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos), a título de Verba Indenizatória, destinada
exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar desse
vereador que ao final subscreve.

NOME DO PARLAMENTAR:

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

PARTIDO POLÍTICO

DEM

CÉDULA DE IDENTIDADE

115.559-80

CPF

695.752.741-72

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021a 2022
Valdecir Alventino da Silva

Manoel Mazzutti Neto
Presidente da Câmara

Vice-presidente
Vanessa Amui de Melo
2® Secretário

Renato Cozanelli Júnior
1" Secretário

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal n° 1.285/2012 e suas alterações vigemes 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.
MES

SALDO REMANSCENTE

JANEIRO

—

2021

6 DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
CONTABILIDADE

Existe suficiência de recursos financeiros

(

)sim

( )Não

/-r»M-rnr\T /vnnDia

Primeiro Reauerimento solicitado nelo Parlamentar (
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos

termos do parágrafo único do art. 3" da Lei
Municioal n°

(

) Sim (

) Não

Houve a devolução com a prestação de

^

^

)

^

^

contas ao final do trimestre

/2011.

Municipal n° 1.285/2012 de Olde fevereiro de 2012 e suas alterações.
Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021.

SERGI

[GUES GONÇALVES
Vereador - DEM

CÂMARA MUNICIPAL DE
Wl-B:

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N°

do Sr,(a)

Recebi o Requerimento N°

do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 INDEFERIMOS a solicitação, eiicaminho 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 n°100440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento

contábil para providências.
Primavera do Leste,.

P^^vera do Leste,
72021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

/

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

/2021.

CÂMARA MUNSCIPAL DE

PRIMAMERÂ 00 LESTE
RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE JANEIRO DE 2021

VEREADOR: SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES
VERBA INDENIZATÓRÍA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de JANEIRO de
2021, por força da Lei Municipal n° 1.285/2012 e alterações.
Durante este mês, visitei vários Bairros, Assentamentos em atendimento ao público, com o intuito
de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de Primavera do Leste - MT, bem como

ouvir demandas dos munícipes e ver in loco o atendimento ao público, estive também em agenda
com Deputados Estaduais na Assembléia Lesgislativa de Mato Grosso, como segue:

DIA
04/01/2021

LOCAL

ASSUNTO

Assentamento

Estive no Assentamento para

Novo Progresso

ouvir a demanda dos
moradores sobre a

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
Uso de veículo particular.
Abastecimento do veículo.

iluminação pública da
entrada do assentamento.
05/01/2021

Projeto Segunda
Chance(ao lado
do aeroporto)

Neste dia visitei o Projeto

Uso de veículo particular.

Segunda Chance, onde fui

Aquisição de máscaras e álcool em

conhecer e entender a

gel.

importância de manter o
projeto em atividade no
nosso município.
06/01/2021

PSF Guterres

Hoje estive no PSF do

Uso de veículo particular.

bairro Guterres, ver a de
falta de atendimento
médico na unidade.
07/01/2021

Cozinha

Comunitária

Estive acompanhando no dia
de hoje a volta do

Uso de veículo particular.

atendimento da Cozinha

Comunitária, onde existe

08/01/2021

Bairro Padre

09/01/2021

Feira Municipal

Onesto Costa

uma grande demanda por
parte da população.
Estive no bairro para ver a
questão do lixo nas ruas.
Estive no local para tratar do
assunto sobre segurança e

Uso de veículo particular
Uso de veículo particular

estacionamentos.
11/01/2021

PSF do bairro
Poncho Verde

12/01/2021

Sec. de Educação

Fui até 0 PSF para buscar
informação sobre a falta de

Uso de veículo Particular.

atendimentos médicos.

Fui recebido pela
coordenação para levar as

Uso de veículo oficial.

demandas dos pais dos
alunos que estão na fila de
espera por vagas no

município.

13/01/2021

Coordenadoría de

Hoje estive visitando os

Municipal de

colaboradores da

Trânsito

Coordenadoría Municipal de
Trânsito - CMTU, e me

CMTU/

Projeto de
mobilidade
urbana

Uso

de

veículo

particular,

abastecimento do veículo.

coloquei a inteira disposição
da categoria, onde
discutimos melhorias de
trabalhos e continuidade do

Projeto Mobilidade Urbana.
13/01/2021

URA

Fui recebido pela
coordenação da Unidade de

Uso de veículo particular.

Pronto atendimento, onde
ouvi relatos sobre aumento

considerável de pessoas

que procuram a unidade
com suspeita da covid-19.
14/01/2021

15/01/2021

Sec. de

Estive na secretaria para

Agricultura e Meio

conhecer o novo secretário e

Ambiente

sua coordenadoría.

Bairro Guterres

Estive novamente no bairro

Uso de veículo oficial.

Uso de veículo particular.

para ouvir as demandas dos
moradores, onde os mesmos
relatam a falta de
16/01/2021

Rádio Cultura FM

atendimentos dos Correios.
Entrevista na rádio

17/01/2021

Assentamento

Participei da eleição do novo

Novo Roxoréo

presidente do assentamento.

18/01/2021

Projeto Conviver

Apresentação do novo

Uso de veículo particular.
Uso de veículo particular.

secretariado do Executivo
18/01/2021

Procon

Municipal
Estive no referido órgão para
buscar informação de como

Uso de veículo particular.

está sendo o atendimento

presencial e virtual.
18/01/2021

Sine

Estive na unidade buscando

Uso de veículo particular.

informações sobre as vagas
de trabalho em nosso

município, onde também
busquei saber sobre a
necessidade de melhorias do
local.
19/01/2021

Centro de

Fui até o referido local para

Reabilitação

me certificar sobre os
atendimentos e

Uso de veículo particular.

agendamentos das seções
de fisioterapia, pois alguns
pacientes reclamam da
demora
20/01/2021

Projeto Conviver

Marcamos presença na

chegada das primeiras doses

Uso de veiculo oficial.

da vacina contra o Covid-19,

onde podemos entender a
forma em que as vacinas
serão distribuídas em nosso
município
21/01/2021

Cuiabá - WIT.

Estive presente na reunião
com 0 Dep. Thiago Silva na
Assembléia Legislativa, na
oportunidade estive no

Uso
de
veículo
abastecimento
do
alimentação.

particular,
veículo e

gabinete de demais
deputados solicitando
emendas para nosso

município
22/01/2021

Bairro Novo
Horizonte

Estive verificando as

Uso de veículo particular.

demandas de drenagem

pluvial dos moradores do
bairro, pois, os mesmos
relatam alagamento no

período chuvoso na Av.
Dovilio Ometto, Rua Ceará e
Av Florianóoolis
23/01/2021

Feira Municipal

Participamos da
apresentação do novo

Uso de veículo particular.

secretário de agricultura e
meio ambiente, bem como a

coordenação da agricultura
familiar.
24/01/2021
25/01/2021

Secult

Estivemos em reunião na
secretaria de cultura,

Uso de veículo particular.

acompanhado de outros
vereadores para atender as

solicitações de um grupo de
teatro que está produzindo
um filme em nossa cidade.
25/01/2021

26/01/2021

Sinfra

Vila Popular

Estive na apresentação da
nova coordenação da
secretaria de obras.
Estive visitando o bairro

Uso

de

veículo

particular

e

abastecimento.

Uso de veículo particular.

referido para atender a
solicitação dos moradores
onde eles relatam

alagamentos nas ruas neste

período de chuva.
27/01/2021
28/01/2021

Assentamento

São Gabriel

Fui até 0 assentamento para

conhecer as necessidades

Uso

de

veículo

particular

abastecimento.

daquela comunidade, bem
como apresentar aos
moradores de lá o convênio

com o governo do estado

para a construção de mais
29/01/2021

Prefeitura

um poço artesiano.
Estivemos em reunião com o

Municipal

executivo para tratar das
demandas do setor de
Ann^nhsris

Uso de veículo particular.

e

30/01/2021

Feira Municipal

Fui até a feira municipal da
atender as demandas dos
associados que relataram

que há uma crescente de
vendedores ambulantes nas
iTii^rlí9oÕ6s ds foírs

10 panicuiar

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIimVERA DO LESTE

DESPESAS DIRETAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO:

Durante este mês tive gasto de combustível do meu veículo. Também comprei máscaras,
luvas e álcool gel, pois quando estou em agenda a trabalho preciso me prevenir e também
toda minha equipe.

Continuo os gastos com alimentação, sendo café da manhã, almoço e lanche da tarde pois
estou visitando assentamentos, além das agendas nos bairros da cidade.

Obtive gastos com exames do Covid-19, para minha segurança e a dos demais que me
acompanham.

DESPESAS INDIRETAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO:

O gasto inesperado foi com problemas no carro na parte de injeção eletrônica.
Gasto com material de expediente.

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 utilizei meu veículo particular, arcando com as despesas de combustível e manutenção, nas
ocasiões em que fiz uso do veículo oficial da câmara não obtive despesas. Declaro também que as despesas
com exames foram pagas por mim.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado, referente ao
mês de JANEIRO de 2021, para não incorrer ao que dispõe o art. 7°, última parte, da citada Lei Municipal.
Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021.

SÉRGIO ROUBIGUES GONÇALVES
Vereador DEM

11/02/2021

lnt:ernEt::::Ban K.ing CAIXA

CM^A
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

3927 / 006 / 00060017-0

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

CPF/CNPJ:

24.672.727/0001-83

Banco:

237 - BRADESCO 0000000 - 60746948

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

5577 / 00000022708-0

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

CPF/CNPJ:

695.752.741-72

Valor:

R$ 5.000,00

Valor da tarifa:

R$ 10,45

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da
operação:

VERBA INDENIZATORIA

Histórico:

REFERENTE AS DESPESAS DE JANEIRO 2021

Data de débito:

11/02/2021

Data / Hora da operação:

11/02/2021 13:41:01

Código da operação:

00183159

Chave de segurança:

FA0TJ3YMRLT8SC93

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_ted_terc.processa

1/1
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CÂMARÃ MOUSCIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS

INDENIZATÓRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

1 INTRODUÇÃO

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

possibilidade do estabelecimento da verba de natureza indenizatória. Que tem como objetivo

indenizar "toda compensação ou retribuição 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 decoiTência ao desempenho de
sua função, provocaria redução indireta da sua remuneração e enriquecimento ilícito do Poder
Público.

Assim como, reza o parágrafo único do artigo 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 de Mato Grosso - TCE/MT, através da Resolução de

Consulta n° 29/2011 e Acórdão n° 1.761/2006 entende que in verbis:
"A prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de
acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a
respectiva lei regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de
despesas";

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

"Art. 6° - O pagamento da indenização dependerá de solicitação escrita do
Vereador, por meio de requerimento-padrão apresentado ao Protocolo Geral
da Câmara Municipal até o dia 05 (cinco) de cada mês, dirigida ao
Presidente e ao 1° Secretário, dando-se o pagamento até cinco dias úteis
após.

Parágrafo único - Até o último dia útil do respectivo mês, será emitido
relatório sobre as atividades realizadas pelo Vereador, sob pena de não
pagamento da verba referente ao mês subsequente, do qual deverá constar:
Âv.
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a) descrição das despesas decorrentes no mês em exercício;
b) declaração de que a despesa foi realizada em razão de atividade inerente
ao exercício do mandato parlamentar;

Art. 7° - 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 indenizatória é o ressarcimento de despesas

relacionadas ao exercício de um mandato, ou seja, o custo ligado ao desempenho do seu

cargo, tais como combustível, alimentação, compra de bilhetes de passagens, gastos com
telefone e Internet, entre outros, esses são alguns dos exemplos.

2 DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS E SOBRE PAGAMENTO DAS VERBAS
INDENIZATÓRIAS

Na análise realizada pela Controladoria, em consonância com a Lei n° 1.285/2012

(Lei da Verba Indenizatória) em seu parágrafo único do artigo 6°, que estabelece os seguintes
requisitos:
1° 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 janeiro de 2021, os requerimentos atenderam as
disposições elencadas no parágrafo anterior.

Ressalta-se que apenas os vereadores Adriano Carvalho, Manoel Mazzutti Neto, e
Renato Cozanelli Júnior, não solicitaram a Verba Indenizatório no mês de janeiro de 2021.

Enquanto que, os relatórios dos demais parlamentares, foram os objeto de análise deste
parecer.
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CAMÁiá IVlUMiCiPAL DE

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto a Unidade de Controle Interno mostra-se, FAVORÁVEL ao
pagamento das verbas indenizatórias (conforme o julgamento do processo 1004403-

85.2018.8.11.0000 em 19/12/2019) aos Vereados que fizeram o requerimento no mês de
janeiro de 2021. Entretanto, é importante ressaltar que com base nos relatórios apresentados
para apreciação da Controladoria. não é possível comprovar que as despesas realmente foram
realizadas (efetivas).

Considerando as análises realizadas, a Controladoria RECOMENDA:

1 - divulgação dos relatórios de requerimento das Verbas Indenizatória que
justifica a verba indenizatória, contendo as atividades realizadas, a descrição
das

despesas no Portal da Transparência.

2- que os vereadores evitem fazer relatórios padronizados, e descrição de
despesas de forma generica, pois a lei exige a descrição das despesas de forma
clara e objetiva.

3 - que atente-se na elaboração dos relatórios de fornia organizada quanto a

formatação das solicitações e relatórios de justificativa, e que sejam claros, e objetivos.
É o parecer da Unidade Central de Controle Intemo da Câmara Municipal de
Primavera do Leste — MT,em 09 de fevereiro de 2021.

. /
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Woxiton Vilas Boas de Lima
Controlador Interno

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
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MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Data:

Ordem dê Pagamento

N. da Ordem

10/02/2021
70/21

Parcial
Processo;

C.N.P.J.: 24.672,727/000l-83

N°AF/Ano;

Município: Primavera do Leste

Vencimento:

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

Còd. Detalham.:

0

- Ordinário

Recurso:

0000

- Ordinário

Número do empenho;

45

Valor do empenho

5.000,00

Valor Anulado;

6.800,00

1728

0,00

Valor da ordem;

0,00

Total(A);

Credor:

Pagamentos anteriores;

6.800,00

Valor anulado:

11/02/2021

0,00

Total( B ):

5.000.00

Saldo {A - B ):

1.800,00

SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES

Endereço. RÜASAO JOSE , 267

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

Inscr.Est./ldenl.Prof.:

695.752.741-72

Banco:

UF: MT

Agência:

Conta Corrente:

Especificação;

Verba Indenizatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do
mandato parlamentar nos termos do artigo 37,§ 11 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Valor empenhado conforme Requerimento 001/2021 e Relatório de justificativa das ocorrências no período de janeiro 2021,

Fonte de recursos : Ordinário

Total gerai:

5.000,00

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

Contabilização : Esta O.P foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2021.

'

/MANOEL 1^AZZUTTI NETO

/ PRESID^

1

ii-

^

\
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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.
183159

Ordem de pagamento : Em 11/02/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/02/2021 recebi (emos)a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Valor
5.000,00

