
AUTÓGRAFO DE LEI N. 118, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a verba indenizatória pelo exercício da 

atividade parlamentar dos vereadores no âmbito do poder 

legislativo municipal e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, a verba indenizatória mensal para os vereadores, pelo exercício das atividades 

parlamentares nos termos do § 11, do Art. 37 da Constituição da República. 

 

§ 1º A verba de que trata o caput será paga mensalmente aos Vereadores e Presidente da 

Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, em espécie, para custeio da atividade parlamentar 

externa dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo, será de 5.000,00 (cinco mil 

reais). 

§ 2º Para as viagens fora do Estado, a Câmara Municipal custeará as despesas de 

transporte. 

 

Art. 2º - Para definição do valor da verba indenizatória a ser paga ao Vereador será 

levada em consideração a frequência às sessões legislativas, descontando-se 1/30 (um trinta 

avos) do valor da verba indenizatória por cada sessão que o parlamentar faltar.  

 

Parágrafo único. Não haverá descontos caso o vereador faltante a sessão esteja em 

efetivo exercício da atividade parlamentar, demonstrado através de documentos.  

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 4º - O valor a ser pago a título de verba indenizatória tem o objetivo de indenizar 

a despesa realizada pelos Vereadores na execução de suas atividades parlamentares externas, 

exceto despesas com viagens, ficando dispensada a prestação de contas. 

 

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

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei 2199 de 18 de 

dezembro de 2013. 

 

Lucas do Rio Verde- MT, 12 de dezembro de 2017. 

 

 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI                                            MÁRCIA PELICIOLI 

Presidente                                                                                 Primeira secretária



 


