
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 024/2017 

DATA:  29 de junho de 2017 

SÚMULA:  Institui verba indenizatória aos servidores que 

especifica e dá outras providências. 

 

 

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a 

Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei; 

 

Art. 1°. Além das verbas indenizatórias previstas na Lei nº 

254/1993, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, poderá ser 

deferido aos servidores especificados na presente Lei, auxílio financeiro concedido com 

natureza de verba indenizatória. 

 

Art. 2º. A verba indenizatória de que trata o artigo anterior será 

na ordem de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e concedida: 

 

I – aos servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 

SOSU que: 

a) trabalharem em horário diverso, conforme a necessidade da 

Administração Municipal; 

 

b) estiverem em plantão de sobreaviso para atender, sempre 

que necessário, as demandas emergenciais que surgirem; 

 

c) pernoitarem no local de trabalho. 

 

II – aos Motoristas IV, lotados na Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Cultura que: 

 

a) realizarem a limpeza e manutenção dos veículos do 

transporte escolar. 

III – aos Guardas Civis Municipais, lotados na Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transporte Urbano que: 

 

a) exercerem a função de coordenador da atividade de Educação 

para o Trânsito; 

b) executarem a função de coordenador das atividades 

administrativas na pasta; 

c) coordenarem as equipes operacionais; 

 

d) estiverem em regime de sobreaviso para atender, sempre que 

necessário, as demandas emergenciais que surgirem. 

 

 



IV – aos motoristas lotados na Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação que: 

 

a) trabalharem na sede da Secretaria, em regime de 

sobreaviso para atendimento das demandas da pasta e/ou executando viagens 

intermunicipais a serviço da Administração Pública; 

 

a) trabalharem na sede da Secretaria, em horário diverso 

para atendimento das demandas da pasta, sem direito ao recebimento de horas extras; 

 

b) o disposto na alínea anterior não se aplica aos motoristas dos 

demais departamentos ligados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação. 

IV – aos (as) Técnicos (as) de Enfermagem, lotados (as) na 

Secretaria Municipal de Saúde que: 

 

a) desempenharem a função de vacinadores (as) e ficarem à 

disposição para atendimento das demandas inerentes da função, surgidas diuturnamente.  

 

Art. 3º. Somente serão beneficiados com a verba indenizatória 

de que trata a presente Lei os servidores municipais designados por portaria editada pelo 

Poder Executivo. 

Art. 4º. O pagamento da verba indenizatória será efetuado pela 

Secretaria Municipal em que o servidor estiver lotado. 

 

§1º. Para atendimento do disposto no caput o (a) Secretário (a) 

da pasta apresentará ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração, no mês seguinte ao cumprimento do objetivo, declaração atestada pela Chefia 

Imediata do servidor beneficiado, acompanhado de requerimento padrão solicitando o devido 

pagamento. 

§2º. A declaração, instruída obrigatoriamente com o documento 

hábil indicando o cargo e a descrição sintética dos serviços executados, deverá ser 

apresentada, impreterivelmente, todo o dia 20 (vinte) de cada mês, antecedendo ou 

prorrogando-se para o dia útil imediato, caso não trate de dia normal de expediente. 

 

Art. 5°. A verba indenizatória instituída por esta Lei possui as 

seguintes características: 

I - natureza indenizatória e não remuneratória e, nesta condição, 

não será computada para efeito do limite remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da 

Constituição Federal; 

II – não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer 

efeitos; 

III - não será considerada para efeito de recebimento do 13° 

(décimo terceiro) salário, férias e 1/3 (um terço) de férias; 

 

IV – não se configura como rendimento tributável do servidor; 

 



V - não gera efeitos de incorporação em vencimento, proventos 

de aposentadoria e pensões. 

 

Art. 6°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, ficando obrigado à apresentação de 

relatórios mensais das atividades exercidas. 

 

Art. 7º. As Secretarias Municipais dispostas no art. 2º desta Lei 

ficam obrigadas a apresentação de Relatórios Mensais das atividades exercidas à Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

Em, 29 de junho de 2017. 

 

 

 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A N E X O VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

       

 

EVENTO: Implantação de Verba Indenizatória – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

       

I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Art. 16 I e §2º da LRF 

  
Impacto Orçamentário-Financeiro 

(2017) (2018) (2019) 

Verba Indenizatória R$ R$ R$ 

TOTAL 102.060,00 174.960,00 174.960,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO:  

Para o ano de 2017: 27 servidores x 07 meses x 540,00 = R$102.060,00 

Para os anos de 2018 e 2019: 27 servidores x 12 (doze) meses x R$ 540,00  =  R$ 174.960,00 

       

2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO 

Art. 17, §1º da LRF      

Fonte de Recursos  

2033.3390000000100000000 2017 

TOTAL R$102.060,00 
Nota Explicativa: Para custeio dessa nova despesa serão utilizados os saldos das dotações orçamentárias da LOA/2016. Caso haja 

necessidade, serão reduzidas as previsões de investimentos. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS 

Art. 17, §§ 2º e 4º da LRF 

     

EVENTO:      

FONTE DE RECURSO (2018) (2019) 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS PARA OS 

EXERCÍCIOS 
R$ 174.960,00 R$ 174.960,00 

REDUÇÃO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS   

TOTAL R$ 174.960,00 R$ 174.960,00 

Nota Explicativa: As Receitas Correntes têm uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa 

inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Levamos em consideração essa margem de crescimento nas projeções das receitas para 

os exercícios de 2018 e 2019. 

Nota Explicativa: Nas previsões de despesas para os exercícios de 2018 e 2019, havendo necessidade, serão reduzidas as previsões com 
investimentos para atender a nova despesa gerada. 

 

       

Sinop - MT, 11 de Maio de 2017. 

       

    

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há 

previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e que para os 02 

(dois) anos subsequentes estaremos alocando os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que 

as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO. 

 

 

 



MARCOS IVAN LOPES 

SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 



 

A N E X O VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

       

 

EVENTO: Implantação de Verba Indenizatória - STU 

       

I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Art. 16 I e §2º da LRF 

(Identificar a Despesa) 

  
Impacto Orçamentário-Financeiro 

(2017) (2018) (2019) 

Verba Indenizatória R$ R$ R$ 

TOTAL 86.940,00 149.040,00 149.040,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO: Nº SERVIDORES X EXECICIO X VALOR 

Para o ano de 2017: 23 servidores x 07 (sete) meses x 540,00 = R$ 86.940,00 

Para os anos de 2018 e 2019: 23 servidores x 12 (doze) meses x R$ 540,00  =  R$149.040,00 

       

2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO 

Art. 17, §1º da LRF      

Fonte de Recursos  

2041.3390000000100000000 2017 

TOTAL R$ 86.940,00 
Nota Explicativa: Para custeio dessa nova despesa serão utilizados os saldos das dotações orçamentárias da LOA/2016. Caso haja 

necessidade, serão reduzidas as previsões de investimentos. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS 

Art. 17, §§ 2º e 4º da LRF 

     

EVENTO:      

FONTE DE RECURSO (2018) (2019) 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS PARA OS 

EXERCÍCIOS 
R$ 149.040,00 R$ 149.040,00 

REDUÇÃO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS   

TOTAL R$ 149.040,00 R$ 149.040,00 

Nota Explicativa: As Receitas Correntes têm uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa 
inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Levamos em consideração essa margem de crescimento nas projeções das receitas 

para os exercícios de 2018 e 2019. 

Nota Explicativa: Nas previsões de despesas para os exercícios de 2018 e 2019, havendo necessidade, serão reduzidas as previsões com 

investimentos para atender a nova despesa gerada. 

 

       

Sinop - MT, 11 de Maio de 2017. 

       

    

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há 

previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e que para os 02 

(dois) anos subsequentes estaremos alocando os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que 

as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO. 

 

 

 

 

MAURO SÉRGIO GARCIA 

SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO 



Decreto nº 005/2016 

A N E X O VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 
 

EVENTO: Criação de verba indenizatória para atendimento 32 servidores 
 

I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Art. 16 I e §2º da LRF 

 Impacto Orçamentário-

Financeiro R$ 

2017 2018 

 120.960,00 207.360,00 

TOTAIS 120.960,00 207.360,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO: 

Para o ano de 2017: Usou-se o valor previsto para o auxílio (R$ 540,00) multiplicado por 32 (servidores). 

Posteriormente multiplicou o valor encontrado (R$ 17.280,00) por 7 meses, chegando-se ao previsto para o ano. 

Para o ano de 2018 – Usou-se o valor previsto para o auxílio (R$ 540,00) multiplicado por 32 (servidores). 

Posteriormente multiplicou o valor encontrado (R$ 17.280,00) por 12 meses, chegando-se ao previsto para o 

ano. 
 

2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO 

Art. 17, §1º da LRF 

Fonte de Recursos 2017 

2053.33.90 R$ 105.840,00 

1051.33.90 R$ 3.780,00 

2055.33.90 R$ 3.780,00 

2138.33.90 R$ 7.560,00 

TOTAL R$ 120.960,00 

Nota Explicativa: Considerou-se 28 servidores para a dotação 2053, 01 servidor para a dotação 1051, 01 

servidor para a dotação 2055 e 02 servidores para a dotação 2138. 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS 
 

EVENTO: Criação de Verba Indenizatória 

Criação de verba indenizatória para atendimento 32 servidores 2018 2019 

 R$ 207.360,00 R$ 207.360,00 

Nota Explicativa: Usou-se o valor previsto para o auxílio (R$ 540,00) multiplicado por 32 (servidores). 

Posteriormente multiplicou o valor encontrado (R$ 17.280,00) por 12 meses, chegando-se ao previsto para o 

ano. 

 

Sinop - MT, 04 de março de 2017 

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há 

previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e que para o 

ano subsequente estaremos alocando os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que as 

mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO. 
 

 

 

 

VERIDIANA PAGANOTTI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

 



A N E X O VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

       

 

EVENTO: Implantação de Verba Indenizatória – Secretário Assistência Social, Trabalho e Habitação 

       

I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Art. 16 I e §2º da LRF 

  
Impacto Orçamentário-Financeiro 

2017 2018 2019 

Verba Indenizatória R$ R$ R$ 

TOTAL R$11.340,00 R$19.440,00 R$19.440,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO:  

Para o ano de 2017: 03 servidores x 07 meses x 540,00 = R$11.340,00 

Para os anos de 2018 e 2019: 03 servidores x 12 (doze) meses x R$ 540,00 = R$19.440,00 

       

2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO 

Art. 17, §1º da LRF      

Fonte de Recursos  

2073.3390000000100000000 2017 

TOTAL R$11.340,00 
Nota Explicativa: Para custeio dessa nova despesa serão utilizados os saldos das dotações orçamentárias da LOA/2017. Caso haja 

necessidade, serão reduzidas as previsões de investimentos. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS 

Art. 17, §§ 2º e 4º da LRF 

     

EVENTO:      

FONTE DE RECURSO (2018) (2019) 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS PARA OS 

EXERCÍCIOS 
R$19.440,00 R$19.440,00 

REDUÇÃO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$19.440,00 R$19.440,00 

TOTAL R$19.440,00 R$19.440,00 

Nota Explicativa: As Receitas Correntes têm uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa inflacionária e 

do crescimento vegetativo do Município. Levamos em consideração essa margem de crescimento nas projeções das receitas para os exercícios de 
2018 e 2019. 

Nota Explicativa: Nas previsões de despesas para os exercícios de 2018 e 2019, havendo necessidade, serão reduzidas as previsões com 

investimentos para atender a nova despesa gerada. 

 

       

Sinop - MT, 11 de Maio de 2017. 

       

    

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há previsão 

de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e que para os 02 (dois) anos 

subsequentes estaremos alocando os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que as mesmas são 

compatíveis com o PPA e com a LDO. 

 

 

 

 

JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 

 



     ANEXO VIII - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 

EVENTO: IMPLANTAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA 

     I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 Art. 16, I e § 2º da LRF 

   

Despesa Impacto 

Previsto P/ 2017 

Impacto Previsto 

P/ 2018 

Impacto Previsto P/ 

2019 

Verba Indenizatória R$ 98.280,00 R$168.480,00 R$168.480,00 

TOTAL R$ 98.280,00 R$ 168.480,00 R$ 168.480,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO: Nº Servidores X Exercício X 

Valor. 

  Para o exercício 2017: 26 servidores X 07 (sete) meses X 540,00 = R$ 98.280,00.  

Para exercícios 2018/2019: 26 servidores X 12 (doze) meses X R$ 540,00 = R$ 

168.480,00. 

  

 

    2. DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA SEU 

CUSTEIO 

 Art. 17, §1º da LRF 

   FONTE DE RECURSO  2017 

2100.3.3.90.00.00.00.0.1.02.000.000 R$ 79.380,00 

2100.3.3.90.00.00.00.0.1.14.010.000 R$ 15.120,00 

2096.3.3.90.00.00.00.0.1.02.000.000 R$ 3.780,00 

TOTAL R$ 98.280,00 

Nota Explicativa:  

    Para custeio dessa nova despesa serão utilizados os saldos das dotações orçamentárias da LOA/2017.  

 

 

    3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS 

 Art. 17, §2º e §4º da LRF 

  EVENTO: VERBA INDENIZATÓRIA 

   FONTE DE RECURSO 2018 2019 

RECEITAS CORRENTES PREVISTAS PARA OS 

EXERCÍCIOS 
R$ 168.480,00 R$ 168.480,00 

TOTAL R$ 168.480,00 R$ 168.480,00 

     Nota Explicativa: As Receitas Correntes tem uma margem de crescimento ano a ano em função da 

expansão da economia, da taxa inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Dados que 

levaremos em consideração essa margem de crescimento nas projeções das receitas para os exercícios de 

2018 e 2019. 

     



Sinop-MT, 01 de junho de 2017.  

   

     
Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há 

previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste projeto de Lei e que para os 

02 (dois) anos subsequentes serão alocados os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também 

que as mesmas são compatíveis com o PPA 2014-2017 e com a LDO de 2017. 

 

 

 

    

     

     MARCELO ROBERTO KLEMENT 

   Secretário Municipal de Saúde 

   

      

 

 



MENSAGEM AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 024/2017 
 
 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Submeto a elevada apreciação de Vossas Excelências o presente Substitutivo ao Projeto de 

Lei nº 024/2017 que “Institui verba indenizatória aos servidores que especifica e dá outras 

providências”. 
  
O Substitutivo ora em apreciação modifica, adequando a redação final do Projeto de Lei nº 

024/2017, que trata da instituição de verba indenizatória, de acordo com a permissibilidade 

constitucional prevista na EC nº 47, de 05 de julho de 2005, e consolidada pelo entendimento 

do Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso – TCE/MT. 
 

A referida verba indenizatória possui valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a ser 

destinada à servidores das pastas de Obras, Trânsito, Educação, Saúde e Assistência Social, 

que desempenham funções essenciais, de forma emergencial, muitas vezes em horários 

diversos e/ou em regime de sobreaviso, e, como no caso da Secretaria de Obras, distantes da 

sede do trabalho. 
 

Ressalta-se que à Verba Indenizatória não incidirá qualquer dedução tributária, bem como não 

será base de cálculo para os gastos com pessoal. Também não será incorporada à remuneração 

do servidor e não será considerada para efeito de 13º (décimo terceiro) salário, férias e 1/3 

(um terço) de férias. A mesma é atribuída como receita não tributária para efeitos de imposto 

de renda, conforme disciplina a Emenda Constitucional nº 47 que alterou os artigos 37, 40, 

195 e 201 da Constituição Federal, em específico ao que se refere o §11 do art. 37, assim 

especificado: 

“Art. 37. (...): 
 

(...). 
 

§11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios 

de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 

indenizatório previstas em Lei”. 
 

A Emenda Constitucional nº 47 ao inserir o citado §11 no art. 37 da CF acabou por 

constitucionalizar as verbas denominadas indenizatórias, excluindo-as, inclusive, dos limites 

remuneratórios que devem ser obedecidos pelos gestores públicos, desde que sua instituição 

seja efetivada por Lei. 

 

Destarte, nobres Edis, resta aqui justificada a presente matéria que acreditamos receberá a 

anuência desta Casa Legislativa, ao mesmo tempo em que requeremos sua apreciação em 

regime de urgência. 

 

Atenciosamente, 

 
 

ROSANA MARTINELLI 

Prefeita Municipal 


