
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 12, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 

 

 
“CRIA VERBA INDENIZATÓRIA PARA DESEMPENHO 

DE ATIVIDADE DELEGADA, NOS TERMOS QUE 

ESPECIFICA, A SER PAGA AOS POLICIAIS 

MILITARES QUE EXERCEREM ATIVIDADE 

MUNICIPAL DELEGADA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO POR MEIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, SENHOR MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 

ELE SANSCIONA A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Fica criada verba indenizatória para desempenho de atividade 

delegada, nos termos especificados nesta lei, a ser paga aos integrantes da Polícia Militar 

que, de forma voluntária, exercerem atividade de segurança delegada ao Município de 

Peixoto de Azevedo/MT, nos moldes do Termo de Cooperação celebrado com o Estado de 

Mato Grosso.  

  

§ 1º - A verba indenizatória para desempenho da atividade delegada de que 

trata o caput deste artigo tem como objetivo reembolsar despesas de alimentação durante o 

desempenho da atividade, deslocamento, manutenção do fardamento e, ainda, gastos 

necessários à manutenção da boa apresentação pessoal exigida para o fiel cumprimento da 

atividade em questão.  

  

§ 2º - O pagamento da verba indenizatória para desempenho de atividade 

delegada ocorrerá na forma e valores abaixo:  

  

I - aos Cabos e Soldados Militares: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por 

cento) da maior remuneração da graduação de Soldado, por hora trabalhada, limitado a 06 

(seis) horas/dia e 50 (cinquenta) horas/mês;  

  

II - aos Subtenentes e Sargento: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) 

da maior remuneração da graduação de Terceiro Sargento, limitado a 06 (seis) horas/dia e 

50 (cinquenta) horas/mês;  

  

III - aos Oficiais Militares, 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) da 

maior remuneração do posto de Segundo Tenente, limitado a 06 (seis) horas/dia e 50 

(cinquenta) horas/mês;  

  

§ 3º - A verba indenizatória deverá ser paga diretamente ao policial militar em 

conta corrente individual indicada para tal fim.  

  



Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

  

Art. 3º - Fica modificado o atual Plano Plurianual (PPA – 2022/2025) nos 

mesmos moldes e aquilo que for pertinente, conforme descrito no Art. 1º desta Lei.  

  

Art. 4º - Ficam alteradas as diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 

2019, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no Art. 1º desta 

Lei.  

  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 

Grosso, aos 29 dias de Abril de 2022. 

 

 

 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM Nº 12/2022. 

DATA: 29/04/2022. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 

 

 Temos a satisfação de encaminhar à Vossas Excelências, em Regime de 

Urgência Urgentíssima, o Projeto de Lei Municipal nº 12/2022 que “Cria verba 

indenizatória para desempenho de atividade delegada, nos termos que especifica, a 

ser paga aos Policiais Militares que exercerem atividade municipal delegada pelo 

Estado de Mato Grosso por meio de Termo de Cooperação celebrado com o 

município de Peixoto de Azevedo/MT, e dá outras providências” para apreciação, 

votação e aprovação, por essa Egrégia Casa de Leis. 

 

A presente propositura tem por finalidade indenizar despesas de alimentação 

durante o desempenho das atividades, deslocamento, manutenção do fardamento e, ainda, 

gastos necessários à manutenção da boa apresentação pessoal exigida para o fiel 

cumprimento da atividade em questão a ser paga aos integrantes da Polícia Militar que, de 

forma voluntária, exercerem atividade de segurança delegada ao Município de Peixoto de 

Azevedo/MT.  

 

Na certeza de contarmos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação do 

presente Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, qual entendemos 

ser de grande importância e relevância para o nosso Município, aproveitamos o ensejo para 

renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Peixoto de Azevedo, 29 de Abril de 2022. 
 

 

 

Ofício nº 87/2022-GP 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Através do presente, estamos encaminhando à Vossa Excelência, o Projeto de 

Lei Municipal nº 12/2022, que “Cria verba indenizatória para desempenho de 

atividade delegada, nos termos que especifica, a ser paga aos Policiais Militares que 

exercerem atividade municipal delegada pelo Estado de Mato Grosso por meio de 

Termo de Cooperação celebrado com o município de Peixoto de Azevedo/MT, e dá 

outras providências”. 
 

A presente propositura tem por finalidade indenizar despesas de alimentação 

durante o desempenho das atividades, deslocamento, manutenção do fardamento e, ainda, 

gastos necessários à manutenção da boa apresentação pessoal exigida para o fiel 

cumprimento da atividade em questão a ser paga aos integrantes da Polícia Militar que, de 

forma voluntária, exercerem atividade de segurança delegada ao Município de Peixoto de 

Azevedo/MT. Certamente, prerrogativa esta, deve ser pautada observando os princípios 

estabelecidos em lei, bem como do interesse público e razoabilidade, para apreciação, 

votação e aprovação em regime de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, por essa Egrégia Casa 

de Leis. 
 

Certos do entendimento e apoio de Vossa Excelência e dos demais Vereadores, 

solicitamos a aprovação do Projeto de Lei, em anexo, e, na oportunidade externamos 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 
MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

EXMº SR. 

EVANDRO KOMMERS 

D.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO  

NESTA 

 


