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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEr N". 1.E70 D0 l r DE MARÇO DE 20t9.

''Dispõe sobre o velor do pa8amento das diáriss dos

servidorts da Cântarr Municipal dê Jacierl e dos vererdores

c dá outrüs providênci!s."

O Pret'eito Municipal de Jaciam-MT, ABDUIJABAR CALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais,

Faz Saber quc A Cârrrara Municipal de Vereadores Aprol.ou c ele sanciona a seguintc lei.

^rt' 
1". Os valores das diárias fican estipulados cnl RS 100.00 (trezentos reâis), no que se refere aos servidores da

Câmara Municipal de Jaciara.

Os valores das diárias ficam cstipulados ern R$ 500,00 lquinhentos reais), no que se refere aos vereadores

O pagamento das diárias para cobertura das despesas dos vereadores será devido somente quando

Parlamentares decorrercnr de viagcm para nrunicipios fora do Estado de Mato Grosso, de acordo com a

na Lci Muniripnl n'. LJ90. dc I 7 (ic Dczçmbro de l0 lf,

enüará em vigoÍ na data dc sua publicaçâo, rcvogando-se as disposições em contráÍio.

GABTNETE r)O pREFI:r] O MUNIC|PAL EM DE MARÇO DE 20 r9.

H, M MÂI)AI}DUL.'
PRI:Fl:l o \,1 l',Al- 2017 a 2020

RON triYON tll I).{
Secretário M ullrc ipal dc Ad nrin

Sobrinho, 1.O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO: Sanciono a prcscnle Lei senl ressalvas

RegistÍada e publicada de acordo corn a legislação vigerltc' cont afixaçào nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra

ABDULJÍ\ iúouorr,,'too
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0110a2019 Protocoloweb - Sistêma de Acompanhamento Proc€ssual - Câmara Municipal de Jaciara

clrlll rÚtlclPlt 0t

IAEIÂRA
P0DtB ttElStaTlY0

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚiirERO: 2441t2019 rlPo: PRorocoLo

OATA CÂDASTRO: O 1IO2I2O1} 15121 RESPONSÁVEL: GABINETE/CMJ

PRÂZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

INTERÉSSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA TELEFONE: 3461-7350

NAÍUREZA:
PROJETO DÉ LEI

ASSUNTO:
VALOR DO PAGAMÉNTO DAS DIÁRIA DOS SÉRVIDORES E VEREADORES

VOLUMES:
1

PÂGINAS:
4

DoCUMENTOS: OUTROS 02

m0Imfl.0
r'Irr{l|rff.rtEÚ

Tramitação do Processo:
or9ão setor de Tramitado Data 3r9ãode Orioem por Trâmlte Destino
Origem

cM; GABINETE |'iS[']^ \{,)ltzlre ctat

Setor de
Destino

ASSESSORIA
PARLAMENTAR

SERVIDOR(A): SlDlNEl DA SILVA

Recebido
Por

Recebido
Data
Recebimento

Observações

Não
oo/00/0000
00:00

El Ver Obs:

Consulte o Andamento 'to 
processo êm: http: / /www'camaraiaciara'mt'gov'br/Protocolo/consulta/

Gerado em: OUOZlzOlg L5i22 Servidor: Sidinei Da Silva I Setor: GABINETE | Ór9ão: CMJ

https://www.camaraiaciara mt gov br/protocolo/processos/consultaí
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.O 02, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

"Dispõe sobre o valor do pagamento

das diárias dos servidores da Câmara

Municipal de Jaciara e dos vereadores

e dá outras providências".

Art. 1e. Os valores das diárias ficam estipulados em RS 300,00 (trezentos reais), no que
se refere aos servidores da Câmara Municipal de Jaciara.

Art.2e. Os valores das diárias ficam estipulados em RS 5OO,O0 (quinhentos reais), no
que se refere aos vereadores.

Parágrafo Único. o pagamento das diárias para cobertura de despesas dos vereadores
será devido somente quando as atividades parlamentares decorrerem de viagem para

municípios fora do Estado de Mato Grosso, de acordo com a redação disposta na Lei

Municipal n.e 1.490, de 17de dezembro de 2012.

Art. 3s. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando_se as

disposições em contrário.

VA

PRESIDENTE

TIAGO PEREI DOS sANTOS
19 VICE-P ESIDENTE

SIDN E E SOU SOARES

29 VICE-PRESIDENTE

cLo\fusi,LvA
19 SECRETÁRIO

LE RO G ES ío
29 SECRE to

UZA

ctúJ

Ruo Jurucê, l 30l - CenlÍo - 78820-000 - Jocioro-MT - Foner [óó) 34ó l -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

Jaciara(MT),31 de janeiro de 2019.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

plneceR ruRÍolco ooo/2019.

PROJETO DE LÊI NE O2l2019, DISPÕE SOBRE O VALOR

Do PAGAMENTo oAs DtÁRtAs Dos SERVtDoREs oA

úuaRa uunrctpAL DE JACIARA E Dos vEREADoREs

e oÁ ournas pRovtDÊNctAs.

neuróRro

O Projeto de Lei pretende modificar o valor do pagamento das

diárias dos servidores da Câmara Municipal de Jaciara e dos vereadores.

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei;

ANÁLIsE IURÍDIcA

O Projeto de Lei tem por pretensão estipular o valor de

pagamento das diárias, tanto daqueles que são pagas aos servidores, quanto a que é

paga aos vereadores.

O valor do pagamento das diárias aos servidores subirá para a

quantia de RS 300,00 (trezentos reais) e dos vereadores para o montante de RS 500,00

(quinhentos reais), condicionada a situação disposta na Lei Municipal ne 1.490/2012, a

qual determina que a diária somente será devida ao vereador caso este esteja em

viagem a município fora dos limites do Estado de Mato Grosso.

\\

1,

cÍúJ

Ruo Jurucê, I 301 - Centro - CEP: 78820-000 - JocioÍo-Ml - Fone: (óóJ 34ót -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

Os autos, não sê encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Com asso, se observa o que determina a jurisprudência do

Tribunal de Contas Estado, senão vejamos:

2.13) Câmara Municipal. Vereadores. Verba indenizatória. Diárias.

Cumulação. A concessão de verba indenizatória a vereadores

destinada ao ressarcimento de despesas decorrentes de atividades

parlamentares dentro do Município e a concessão de diárias para

indenizar gastos em viagens intermunicipais e interestaduais desses

âgentes políticos são institutos que podem ser cumulados, tendo em

vista terem fatos geradores distintos, desde que autorizadas em lei

municipal. (Denúncia. Relatora: Conselheira Substituta Jaqueline

Jacobsen. Acôrdão ns 44O/2O15-TP. Julgado em 03/03l2}t5. publicado

no DOC/rCE-MT em 26/0312075. Processo ne 21.704-z/Z1fq.

Ressalta-se ainda, que o presente projeto altera apenas os

valores referentes ao pagamento das diárias, sendo que os elementos e demais

requisitos aptos a gerarem o direito a percepção do instituto não estão sendo

modificados, permancem, portanto, as regras atuais no que diz respeito aos requisitos

que devem ser preenchidos para o recebimento das diárías, inclusive as formas de

comprovação.

Por fim, ainda que as despesas com tal verba não são previstas

antes de ocorrerem, ou seja, somente quando se mostra necessidade do recebimento

de tal verba é que se faz o pagamento, já que não é de carateÍ contínuo como

pagamento de salários e adicionais de hora extra, por exemplo, ainda assim se mostra

cauteloso que seja apresentado o impacto orçamentário financeiro, para verificar se é

possível o futuro pagamento das diárias nos valores constantes do projeto em análise.

^írü
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ESTADO DE MATO GROSSO

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, conclui-se pela

legalidade do Projeto de Lei ne 0212019.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislatlva, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecer

iurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o oqente o

quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetido,

visto que coisos diversos são opinor e decidir. (CARVALHO FtLHO,2007, p. 134).

É o parecer

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Jaciara/MT, 31 de jpneiro de 2019.\,\ ,

\Hnr\iN\h,l:'s
MICHET KAI}ES

oAB/MT 14.185
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂvrnnA MUNTcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

cowr rssÃo reuÁrtcn rsprctnl

PROJETO LEI N.S 02, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

É submetido às Comissões o Pro.ieto de Lei acima especificado, que "Que dispõe sobre o

valor do paBamento das diárias dos servidores da Câmara Municipal de Jacaira e dos

vereadores e dá outras providências".

II- CONCLUSÕES DO RETATOR

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado, tem por obietivo

regulamentar as concessões de diárias aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de

Jaciara, haja vista que não existe Lei específica para fazer frente a essa despesa.

Sabemos da necessidade desta regulamentação, pois tem o escopo de garantir as

condições necessárias ao desempenho das funções elencadas constitucionalmente aos

d estinatá rios deste Projeto.
Diante dos apontamentos contidos neste parecer baseado nos elementos formais, não

há óbices à aprovação do Projeto de Lei ns 02/2019, sendo também a matéria oportuna e

conveniente a sua aprovação, concluindo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL devendo,
portanto, ser apreciado pelo plenário.

São as conclusões.

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA

Presid ente

SALA DAS COMISSÕES

JACTARA(MT),07 DE MARçO DE 2019.

ntrc
rt.q( CtrrJ o:lwww.camaíalaaraaá

CEP 78820-000 - laciara/Ml ;6)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373

RELATÓRIO

I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7!4, de 15 de outubro de 98)

coMrssÃo rEMÁrtca rsPECIAL

PROJETO LEI N.9 02, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

rrr- oecrsÃo oa corutssÃo

A Comissão reunida nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo

nobre Edil relator, passam à votação:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA

P resid ente

Pelas Conclusões:

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Vice-Presid ente

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA

Secretário

SALA DAS COMISSÕES

JACTARA(MT),07 DE MARçO DE 2019.

Rua lrrucê, 1301 - Cent[o - CEP 78820{00
www.camarajaciara.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime da comissão

quantoaaprovaçãodorelatórioapresentado,eapósadiscussãoevotaçãoemitemPARECER
rnvoRÁvrt a materia do presente Proieto de Lei. Estiveram presentes os vereadores abaixo-

assinados:

coMlssAo TEMÁTICA ESPECIAL

PROJETO LEI N.9 02, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.

PODER EXECUTIVO

PARECER:

SALA DAS COwttSsÔrs

JACTARA(MT),07 DE MARçO DE 2019.

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA

Presidente

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA

Secretário

nra Jurucê. ifoi - C"mro , cip 28820-OOo - laciara/MT * Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.camaraiaciara.mt.gov.br CMJ o

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Vice-Presidente


