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DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 001/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador EVANDRO KOMMERS, Presidente desta Casa de Leis, solicitando a
restituição de valor sob a forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no
exercício de suas atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em
16/07/2022 até a data final em 15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os
requisitos exigidos por lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).

2

( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15/09/2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 002/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador CLEIBCESAR LOPES DE OLIVEIRA, solicitando a restituição de valor sob
a forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas
atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a
data final em 15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por
lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 003/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pela
vereadora ROSANGELA DE MATOS DIAS, solicitando a restituição de valor sob a
forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas
atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a
data final em 15/08/2022, identificou-se que a mesma preenche os requisitos exigidos por
lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 004/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador RENATO FERREIRA ALVES, solicitando a restituição de valor sob a forma
de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas atribuições
parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a data final em
15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por lei para
gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 005/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador FRANCISCO PEREIRA MENDES, solicitando a restituição de valor sob a
forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas
atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a
data final em 15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por
lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 006/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador ADRIANO GOMES DE SOUZA, solicitando a restituição de valor sob a
forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas
atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a
data final em 15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por
lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 007/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pela
vereadora IZOLINA VACARO, solicitando a restituição de valor sob a forma de Verba
Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas atribuições
parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a data final em
15/08/2022, identificou-se que a mesma preenche os requisitos exigidos por lei para gozar
do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 008/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador WARLEY SIQUEIRA PINTO, solicitando a restituição de valor sob a forma
de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas atribuições
parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a data final em
15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por lei para
gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).
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( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 009/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador GLEISON NOLETO LOPES, solicitando a restituição de valor sob a forma
de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas atribuições
parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a data final em
15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por lei para
gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

2

( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 010/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pelo
vereador MARIO APARECIDO DA SILVA, solicitando a restituição de valor sob a
forma de Verba Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas
atribuições parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a
data final em 15/08/2022, identificou-se que o mesmo preenche os requisitos exigidos por
lei para gozar do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

2

( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

1

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO N° 011/2022
CONSIDERANDO o texto da Lei Municipal N° 0924/2016, que dispõe sobre a
reorganização do sistema de Verba Indenizatória Parlamentar aos Vereadores do
Município de Peixoto de Azevedo/MT.
Conforme previsto no Artigo 3°, em seus parágrafos §3° e §4°, da lei em
comento, estabelece as diretrizes e critérios para ser avaliado e posteriormente autorizado
o referido pagamento da Verba Indenizatória pleiteada. Vejamos:
Art. 3° - O vereador receberá mensalmente a Verba Indenizatória
relativa ao exercício do mandato parlamentar até o vigésimo dia do mês
indenizado, para suportar as despesas relativas as atividades
parlamentares, mediante requerimento de sua autoria.
(...)
§3°. O vereador deverá apresentar o relatório de atividades
parlamentares exercidas do mês indenizado, até o 05° (quinto) dia útil
do mês subsequente, sob pena de não ser autorizada nova antecipação
de Verba Indenizatória.
§4°. A veracidade do conteúdo do Relatório de Prestação de Contas
apresentado é de exclusiva responsabilidade do parlamentar.

Após analisar o Relatório de Atividades Parlamentares, apresentado pela
vereadora ELIEGE KRUL, solicitando a restituição de valor sob a forma de Verba
Indenizatória, referente a despesa efetivada no exercício de suas atribuições
parlamentares, alusiva ao período com a data de início em 16/07/2022 até a data final em
15/08/2022, identificou-se que a mesma preenche os requisitos exigidos por lei para gozar
do benefício em apreço, sendo assim, decido pela:
(X ) Aprovação total da despesa declarada, pelo atendimento aos requisitos
formais e dentro dos critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no limite
solicitado da restituição, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

2

( ) Aprovação parcial da despesa, pelo atendimento parcial aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016, no valor de R$ (em reais).
( ) Não aprovação total da despesa, pelo não atendimento aos requisitos formais
e critérios previstos na Lei Municipal n° 0924/2016.
OBS.:
Segue em anexo a Cópia do Relatório de Atividades Parlamentares.
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para
tomar as devidas providências previstas na Lei Municipal.
Peixoto de Azevedo/MT, 15 de setembro de 2022.

LINDOMAR RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
(

) Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de

liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento
do mesmo no prazo máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado.
Em ____/

/2022.

___________________________________________

EVANDRO KOMMERS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

